HƯỚNG DẪN DỰ THI JSST
(Thí sinh dự thi phải đọc trước phần này)

○ Cách dự thi JSST
Khi gọi điện thoại đến số đã được chỉ định, bạn sẽ nghe âm thanh hướng dẫn như sau đây (Phần âm
thanh hướng dẫn là phần màu đỏ). Vui lòng làm theo hướng dẫn nghe được để dự thi.

↓ Âm thanh hướng dẫn của JSST
Đây là bài thi hội thoại tiếng Nhật JSST.
Trước tiên, vui lòng nói tên của bạn.

→ Hãy nói tên vào chỗ nói điện thoại

Tiếp theo, vui lòng nhập số báo danh có 8 chữ số.

→ Bấm số báo danh.

Bây giờ, sẽ bắt đầu bài thi. Có tất cả 10 câu hỏi. Có cả câu hỏi về tình huống ở công ty. Người không phải
nhân viên thì hãy nghĩ mình là nhân viên để trả lời. Thời gian trả lời của câu 1 đến câu 7 là 45 giây, câu 8
đến câu 10 là 60 giây.Từ câu 8 đến câu 10 có 15 giây để suy nghĩ.
Hãy trả lời to, rõ ở nơi xung quanh yên tĩnh. Để trả lời câu hỏi, bạn hãy nói bằng tiếng Nhật càng nhiều
càng tốt. Nếu hết thời gian trả lời, bạn sẽ nghe âm thanh báo hiệu. Sau đó, câu hỏi tiếp theo sẽ tự động
bắt đầu.
Bây giờ, chúng ta bắt đầu.
Câu hỏi số 1
Câu hỏi số 2
Câu hỏi số 3
Câu hỏi số 4
Câu hỏi số 5
Câu hỏi số 6
Câu hỏi số 7
Câu hỏi số 8 Hãy suy nghĩ trong 15 giây.

(Tiếng kim giây)

Bây giờ, bạn hãy trả lời.

(Thời gian

(Tiếng kim giây)

Bây giờ, bạn hãy trả lời.

(Thời gian

Câu hỏi số 10 Bạn phải dùng kính ngữ để trả lời câu hỏi số 10. Hãy suy nghĩ trong 15 giây.

(Tiếng kim

trả lời là 60 giây)
Câu hỏi số 9 Hãy suy nghĩ trong 15 giây.
trả lời là 60 giây)
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giây) Bây giờ, bạn hãy trả lời.

(Thời gian trả lời là 60 giây)

Cảm ơn bạn. Bài thi hội thoại tiếng Nhật JSST đã kết thúc tại đây. Bạn hãy cúp điện thoại.

○ Các mục lưu ý khi dự thi

1. Một số giám khảo sẽ nghe phần thu âm để đánh giá. Trong lúc thi, hãy nói thật rõ, to ở nơi xung
quanh yên tĩnh.

2. Có tổng cộng 10 câu hỏi và thời gian làm bài khoảng 14 phút. Nếu dự thi bằng điện thoại di động,
hay điện thoại thông minh thì lưu ý để không bị hết pin.

3. Trong lúc thi, đừng bấm nút mở loa. Nếu bạn bấm nút mở loa để thi thì tiếng động xung quanh bị
lẫn vào, phần tiếng trả lời sẽ không được thu âm rõ ràng.

4. Trong lúc thi đừng bấm nút tắt âm thanh. Nếu bấm nút tắt âm thanh thì phần tiếng trả lời sẽ
không được thu âm.

5. Cuối cùng, bạn sẽ nghe câu “Bạn hãy cúp điện thoại”. Sau khi nghe câu hướng dẫn đó, hãy cúp điện
thoại. Nếu cúp điện thoại giữa chừng, phần âm thanh trả lời của bạn sẽ không được lưu lại.

○ Các hành vi bị cấm trong khi thi

Cấm những hành vi dưới đây trong khi thi.
-

Nhờ người khác giúp đỡ (hỏi câu trả lời, xin lời khuyên v.v.)

-

Dùng từ điển hay công cụ dịch thuật

-

Tìm kiếm bằng máy tính, điện thoại thông minh v.v.
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-

Đọc bài viết đã chuẩn bị sẵn

-

Nói đoạn văn đã học thuộc lòng

Trường hợp nghi ngờ thí sinh có các hành vi trên thì chúng tôi không thể đưa ra kết quả đánh giá.

○ Các điểm lưu ý khi trả lời

1. Nếu im lặng mà không nói gì hay bỏ qua không trả lời, có thể bạn sẽ bị đánh giá thấp. Dù không
hiểu câu hỏi đi nữa, hãy dựa vào những từ bạn nghe được và cố gắng nói về nội dung có liên quan
với câu hỏi càng nhiều càng tốt.

2. Trước khi thi, hãy luyện tiếng Nhật cho quen miệng. Hãy luyện nói một chút về sở thích, công
việc, gia đình v.v.

3. Hãy tránh dự thi khi cơ thể không khỏe hay dự thi ở nơi có tiếng ồn xung quanh khiến bạn phân
tâm. Quan trọng là phải chuẩn bị sức khỏe và môi trường để có thể phát huy tối đa khả năng của
mình.
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