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TT Kiến 

thức/ 
kĩ 

năng 

Đơn vị kiến 
thức/ kĩ năng 

Mức độ kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá Số câu hỏi theo mức độ nhận thức Tổng 

Số CH 

Nhận biết Thông 
hiểu 

Vận dụng Vận dụng 
cao 

    TN TL TN TL TN TL TN TL TN TL 

1 Kiến 
thức 
ngôn 
ngữ 

Chữ Hán: 

- Cách đọc chữ 

Hán 

- 

CáchviếtchữHán 

- Cách viết chữ Hán: nhận biết, thông hiểu được cách 

đọc của khoảng 12 chữ ：（走、答、,工、業、品、

用、度、発、表、注、図、官) 

 

2  2      8  

- Cách đọc chữ Hán: nhận biết,thông hiểu được cách viết 

của khoảng 12 chữ Hán: 

：（走、答、,工、業、品、用、度、発、表、注、

図、官) 

 

2  2      

Từ vựng Nhận biết: 

- Điền từ thích hợp vào chỗ trống: nhận biết được nghĩa 

khoảng 80 từ mới để điền từ thích hợp vào chỗ trống. 

Thông hiểu: 

- Điền từ thích hợp vào chỗ trống: thông hiểu được 

khoảng 80 từ mới để điền từ thích hợp vào chỗ trống. 
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Ngữ pháp:  

- Trợ từ 

- Dạng đúng của 

từ 

- Cấu trúc ngữ 

pháp đúng 

Nhận biết:  

- Trợ từ: nhận biết được các trợ từ đã học để điền trợ từ 

thích hợp vào chỗ trống. 

Thông hiểu: 

- Dạng đúng của từ: thông hiểu được cách dùng các cấu 

trúc ngữ pháp đã học để chọn dạng đúng của từ. 

Vận dụng: 
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- Cấu trúc ngữ pháp: vận dụng được cách dùng các cấu 

trúc ngữ pháp đã học để chọn cấu trúc ngữ pháp đúng 

điền vào chỗ trống. 

Các cấu trúc ngữ pháp đã học: 

+ けいご 

＋ごＶ（ます）くださる 

       いただく 

＋Ｖさせる 

＋Ｖさせていただく 

2 Đọc  Đọc hiểu: Nhận biết: 

- Đọc và chọn đúng sai (200 đến 300 chữ): đọc và nhận 

ra ngay những thông tin cần thiết trong đoạn văn đơn 

giản liên quan đến chủ đề đã học về cuộc sống sinh hoạt, 

nhà trường, thiên nhiên, xã hội để trả lời câu hỏi. 
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Thông hiểu: 

- Đọc và chọn đúng sai (200 đến 300 chữ): đọc và hiểu 

được nội dung đoạn văn đơn giản liên quan đến chủ đề 

đã học về cuộc sống sinh hoạt, nhà trường, thiên nhiên, 

xã hội để trả lời câu hỏi. 

  1      

Vận dụng:  

Đọc, điền từ ( 200 đến 300 chữ): đọc, hiểu và tìm được 

sự liên kết giữa các câu trong đoạn văn đơn giản liên 

quan đến chủ đề đã học về cuộc sống sinh hoạt, nhà 

trường, thiên nhiên, xã hội để trả lời câu hỏi. 

    2    

3 Viết Viết: Thông hiểu: 

- Sắp xếp câu: hiểu nghĩa từ vựng và cấu trúc ngữ pháp 

đã học (đã được liệt kê trong phần Kiến thức ngôn ngữ ) 

để sắp xếp lại thành câu hoàn chỉnh. 
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Vận dụng:  

- Sắp xếp câu: hiểu nghĩa từ vựng và cấu trúc ngữ pháp 

đã học (đã được liệt kê trong phần Kiến thức ngôn ngữ ) 

để sắp xếp lại thành câu hoàn chỉnh. 

- Hoàn thành câu: hiểu nghĩa từ vựng và cấu trúc ngữ 

pháp đã học (đã được liệt kê trong phần Kiến thức ngôn 

ngữ), đồng thời tìm được sự liên kết giữa chúng và vận 

dụng kiến thức thực tế để hoàn thành câu. 
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   Vận dụng cao: 

- Hoàn thành câu: hiểu nghĩa từ vựng và cấu trúc ngữ 

pháp đã học (đã được liệt kê trong phần Kiến thức ngôn 

ngữ), đồng thời tìm được sự liên kết giữa chúng và vận 

dụng kiến thức thực tế để hoàn thành câu. 

       2 

Tổng   16 0 8 2 4 2 0 2 28 6 

          

Tỉ lệ %   40%  30%  20%  10%    

Tỉ lệ 
chung 

  70%  30%   
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ĐỀ MINH HỌA 
(Đề có 05 trang) 

  

           ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ II  2020-2021 

MÔN: TIẾNG NHẬT - Lớp 12 
(Thời gian làm bài: 45 phút) 

 

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM: (28 câu – 7 điểm):   

Chọn  phương án đúng cho cách viết bằng chữ Hán ứng với  phần gạch chân trong các câu sau. 

Câu 1:  私の しつもんに こたえてください。 

A. 発って  B. 答えて  C. 走って D. 起って 

Câu 2:  これから、はっぴょうさせて いただきます。 

A. 発表      B. 表発  C. 発着  D. 着発 

Câu 3+4: 紙 を よういして、日本の ちずを かいてみてください。 

Câu 3:A.用意            B.月意        C.意味         D.用思 

Câu 4:A.地困        B.地図      C.池図        D.他図 

Câu 5: ここは としょかんです。日本の まんがが ありますよ。 

A.  困書官 B. 図書飲     C. 図書館 D. 図書間 

 Câu 6: ランさんの こえが きれいですね。 

A. 答 B. 音  C. 度 D. 声 

Chọn phương án đúng cho cách đọc chữ Hán của phần được gạch chân trong các câu sau. 



Câu 7:  この スーパーに 品物が 多いです。 

A. しなぶつ B. しなもの C.  ひんもの  D. ひんぶつ 

Câu 8:  そつ業した後で、。 

A. きょう  B. ぎょ  C. ぎょう D. きょ 

Chọn phương án đúng để hoàn thành các câu sau: 

Câu 9:  せいと：先生は いそがしそうですね。私は＿＿＿＿＿＿＿＿＿。 

A. お手だいします B. ご手だいします C. 手だいにします  D. お手だいになります 

Câu 10: せいと：先生、明日 何時に＿＿＿＿＿＿＿＿＿か。 

A. ご出発なります B. ご出発します C. お出発になります D. ご出発になります 

 

Câu 11:  ガイドさん（おきょあくさんに言う）：みなさま、今日のことを＿＿＿＿＿＿＿。 

A. おせつ明します 

B. ごせつ明します 

C. ごせつ明にします  

D. ごせつ明になります 

Câu 12: せいと：（レストランで）先生、どうぞ＿＿＿＿＿＿＿＿ください。 

A.めし上がって   B. いただいて C. いたして D. まいって 

Câu 13:  先生に＿＿＿＿＿わがしを 食べています。 

A.めし上がった     B. いただいた C. おっしゃった D. なさった     

Câu 14:  せいと：明日 花火を 見に＿＿＿＿＿＿＿＿か。 

    先生：行きますよ。楽しみです。 

A. はい見します B. いらっしゃいます  C. ごらんになります D. ごらんにします 

Câu 15: いろいろ＿＿＿＿＿＿＿＿＿くださって、本とうに うれしかったです。 

A. ごせつ明して B. ごせつ明なって C. ごせつ明 D. ごせつ明で 

Câu 16: 見たり、聞いたりすること 

A. 世話になること B. かんしゃすること C. けいけんすること D. そだてること 

Câu 17: 正しい物は どれですか。 

A. スピーチを 終わらせて いただけます。  

B. スピーチを 終わられて いただけます。         

C. スピーチを 終わって いただきます。   

D. スピーチを 終わらせて いただきます。 



Câu 18：学きが 始まる時に すること 

A. 始業しき  B. へい会しき  C. そつ業しき  D. 終業しき 

Câu 19: 先生は せいとたち＿＿＿漢字＿＿＿たくさん 書かせました。 

A. を・を B. に・を        C. に・に  D. を・に 

Câu 20: ナムさんは よく じょうだんして、みんな＿＿＿わらわせます。 

Aを  B.に    C. が D. は 

Câu 21: 「おどろきます」は ＿＿＿＿＿＿という意味です。 

A. わらう B. うれしい C.  びっくりする D. かなしい  

Câu 22: コロンブスは アメリカを＿＿＿＿＿しました。 

A. きんちょう   B. おうえん   C. 発見 D. り用 

 

Câu 23:   「きんちょう」は ＿＿＿＿＿＿＿という意味です。 

A. ときどき B. かんしゃ  C. じょうだん D. どきどき  

Đọc đoạn văn dưới đây và viết ○ (Đúng) hoặc × (Sai) vào ngoặc đơn trước  các câu 24, 25, 26. 

東京で「その仕事、自分がします。」と言ったら、「その仕事、私がします。」という意味です。 

でも、先週 大阪（おおさか）に 言った時、大阪の友だちが「自分、晩ごはんどうする？」と 

聞きました。後で、大阪では、会話で 「自分」と 言ったら、「あなた」という意味に なる 

と聞きました。日本語は むずかしですね。 
            

Câu 24:  （  ）東京の人は「自分」と言ったら、「私」と言いたいです。 

Câu 25: （  ）大阪の人は「自分」と言ったら、「あなた」と言いたいです。 

Câu 26: （  ）作家が大阪の人です。 

Đọc đoạn văn và chọn phương án đúng cho các câu 27, 28:    おれいの手紙 

森 雅夫さま、（もり まさおさま）、 

今ドイツは いろいろな 花が さいて、うつくしいきせつです。お元気でいらっしゃいますか。 

日本では、ほんとうに お世話に＿＿（２７）＿＿、ありがとうございました。 

日本での ２年は とても はやくて すぎました。日本へ 行ったばかりの時、分からないこ 

とや なれない ことが 多くて、みなさまに ごめいわくを おかけしましたが、ほんとうに  

親切に して いただきました。 



ミュンヘンでは、日本での けいけんを 生かして、新しい 仕事に チャレンジしたいと  

思っております。 

では、また お会いできる 日を 楽しみに して おります。みまさまにも どうぞ よろしく おつたえください。 

                                 シュミット  

ごめいわくを おかけしました：Đã làm phiền 

生かして：（生かす）：vận dụng     チャレンジ( Challenge): Thử thách 

Câu 27:   

A. して B.  してくれて C.  なって D. なってくれて 

Câu 28: 正しいものは どれですか。 

A. これは シュミット さんが 日本で 書いた手紙です。 

B. シュミットさんは ２年前に ドイツへ 帰りました。  

C. シュミット さんは また日本に もどります。 

D. シュミット さんは これから ミュンヘンで 仕事をします。 

PHẦN II: TỰ LUẬN (3 điểm) 

Hãy sắp xếp trật tự các từ và cụm từ cho sẵn dưới đây để tạo thành câu hoàn chỉnh. 

Câu 1:  そうです／なる／帰国に／夜／明日の 

先生は＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

Câu 2:  たすかりました／薬を／くださって、／いい／送って   

この間、＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

Câu 3:  について／させて／いただきます／かんきょう／発表 

これから＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

Hãy dùng THỂ SAI KHIẾN để hoàn thành câu 4: 

Câu 4: コーラが好きですが、毎日飲んではいけないそうです。 

でも母はときどき＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

Hãy dùng KÍNH NGỮ để hoàn thành câu 5: 

Câu 5: せいと：先生は 今 まだ とうきょう大学で 教えて＿＿＿＿＿＿か。 

    先生：はい、まだ あそこで 教えていますよ。 

Hãy dùng KÍNH NGỮ để hoàn thành câu 6: 

Câu 6:  せいと：先生、明日 しょくにんしつに＿＿＿＿＿＿＿＿もいいですか。 

    先生：いいですよ。作文を    持って、来てください 

--------HẾT------ 

 


