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1. Giới thiệu kỳ thi:  
  “Kỳ thi năng lực Hoa ngữ” (Test of Chinese as a Foreign Language), gọi tắt là “Kỳ thi Hoa ngữ” hoặc “TOCFL”, do “Ủy ban Công tác 
Thúc đẩy Hoa ngữ Quốc gia” (gọi tắt là Ủy ban kỳ thi Hoa ngữ) sáng lập, Ủy ban này do Bộ Giáo dục Đài Loan thành lập, kỳ thi này đặc 
biệt thiết kế để trắc nghiệm hai kỹ năng “Nghe” và “Nói” của những người có ngôn ngữ mẹ đẻ không phải là tiếng Hoa. Là một bộ đề thi 
ngôn ngữ tiêu chuẩn, ngoài ra đây còn là Kỳ thi năng lực Hoa ngữ được sự công nhận của cộng đồng quốc tế.  
  “Kỳ thi năng lực Hoa ngữ” bắt đầu tổ chức tại Đài Loan từ năm 2003, và từ năm 2004 mở rộng tổ chức thi tại các nước trên thế giới, 
hiện tại đã tổ chức thi trên 48 địa điểm tại 24 quốc gia. Từ năm 2007 bắt đầu tổ chức thi tại Việt Nam, và bắt đầu từ năm 2012 sẽ áp dụng 
phiên bản mới của Kỳ thi năng lực Hoa ngữ. Phiên bản mới của Kỳ thi năng lực Hoa ngữ (TOCFL) được chia thành 5 cấp: Cấp 1 (入門級), 
Cấp 2 (基礎級), Cấp 3 (進階級), Cấp 4(高階級), Cấp 5 (流利級). 
  Thí sinh có thể dựa vào kinh nghiệm học tập hoặc trình độ Hoa ngữ của mình để lựa chọn cấp thi phù hợp, đồng thời có thể thi 
trước bản đề thi mẫu, để đạt được thành tích tốt. Thí sinh có thể lựa chọn thi chữ Phồn thể hoặc thi Giản thể, đơn vị tổ chức thi sẽ 
cung cấp những bộ đề thi với loại chữ khác nhau để thí sinh làm bài, lựa chọn thi Phồn thể hay Giản thể đều không ảnh hưởng đến 
thành tích thi. Sau khi kết thúc thi, “Bảng điểm” do “Ủy ban Kỳ thi Hoa ngữ” Đài Loan cấp, “Chứng chỉ” sẽ do “Bộ giáo dục” cấp 
cho những người thi đậu, là một chứng minh hiệu quả cho năng lực Hoa ngữ. 
  Kỳ thi năng lực Hoa ngữ tại Việt Nam do “Trung tâm dữ liệu giáo dục Đài Loan-Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại 
Thành phố Hồ Chí Minh” tổ chức, và cùng với Trung tâm giáo dục Đài Loan thành lập tại ba nơi: Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ 
Chí Minh phối hợp tổ chức, mỗi năm định kỳ tổ chức hai lần vào tháng 3 và tháng 11, ngoài ra dựa theo nhu cầu của các trường và 
doanh nghiệp, còn tổ chức không định kỳ “Kỳ thi chuyên biệt”. Mọi thông tin liên quan đến kỳ thi có thể tham khảo tại website của 
trung tâm dữ liệu giáo dục Đài Loan tại Việt Nam: http://www.tweduvn.org, hoặc gọi điện thoại đến số: 08-38346264 ext. 837. 

2. Đối tượng dự thi:  
 Kỳ thi này thích hợp ghi danh dự thi đối với những người ngôn ngữ mẹ đẻ không phải là tiếng Hoa. Bất kể khi nào muốn kiểm tra 
năng lực tiếng Hoa của mình, hoặc muốn đi học, đi làm hoặc trong thực hiện giao dịch thương mại tại những nước có sử dụng tiếng Hoa, đều có 
thể đăng ký tham gia. 



3. Đặc điểm của kỳ thi:  
 “Kỳ thi năng lực Hoa ngữ” (TOCFL) là Kỳ thi năng lực ngôn ngữ tiêu chuẩn thuộc cấp quốc gia, do các chuyên gia giảng dạy tiếng Hoa tại 
Đài Loan và chuyên gia các kỳ thi dựa trên tiêu chuẩn nghiêm ngặt biên soạn ra, từ việc đưa ra chỉ số năng lực, thiết kế đề thi, khảo sát, đưa ra 
thang điểm, giải thích kết quả thi…những trình tự này được tiến hành hoàn toàn dựa vào những chuẩn hoá của kỳ thi, cho nên có thể đánh giá 
được năng lực tiếng Hoa của người học.  
  
4. Nội dung thi 
 Kỳ thi năng lực hoa ngữ là kỳ thi kiểm tra khả năng tiếng Hoa về các nội dung trong cuộc sống thường ngày, không căn cứ vào nội dung 
của giáo trình nào hết. Trong nội dung thi được thiết kế nhằm vào những tình huống thường nhật trong cuộc sống, đề tài chân thật, được lấy từ 
nội dung quảng cáo, trên đài truyền hình, bản thông báo, thư từ, bản ghi chú, dự báo thời tiết; đề thi đa dạng, thay đổi thường xuyên, những đoạn 
văn ngắn bao gồm các lĩnh vực như văn học, khoa học, nghệ thuật, thiên văn, lịch sử… 

5. Mục đích sử dụng : 

 Khi đạt được mức điểm của các cấp thi năng lực Hoa ngữ (TOCFL), sẽ nhận được bảng điểm do “Ủy ban Công tác Thúc đẩy Kỳ thi Năng 
lực Hoa ngữ Quốc gia” cấp, và chứng chỉ sẽ do Bộ Giáo dục Đài loan cấp. Chứng chỉ và bảng điểm có các công dụng như sau: 

 Làm căn cứ để biết được trình độ tiếng Hoa của mình. 
 Làm chứng chỉ ngoại ngữ cho sinh viên tốt nghiệp khi xin việc. 
 Làm căn cứ quy định mức lương cho các công ty sử dụng tiếng Hoa. 
 Làm căn cứ năng lực ngoại ngữ cho các trường đại học và cao đẳng khi xét duyệt, tiếp nhận sinh viên quốc tế. 
 Làm chứng nhận miễn chọn học các môn tiếng Hoa cho các sinh viên Hoa kiều khi theo học tại Đài Loan. 
 Làm căn cứ miễn thi hoặc miễn học các môn tiếng Hoa tại các trường đại học và cao đẳng. 
 Làm chứng chỉ ngoại ngữ để nộp vào các trường đại học và cao đẳng trước khi tốt nghiệp. 
 Là điều kiện ưu tiên khi xin học bổng chính phủ và học bổng tại các trường Đại học Đài Loan. 
 Làm chứng chỉ ngoại ngữ khi xin visa du học hoặc làm việc tại Đài Loan. 

Ghi chú: Các trường đại học và cao đẳng tại Đài Loan sử dụng kỳ thi năng lực Hoa ngữ (TOCFL) làm tiêu chuẩn xét duyệt năng lực Hoa ngữ 
của sinh viên quốc tế. Các doanh nghiệp Đài thương tại Việt Nam khi tuyển dụng nhân viên, cũng áp dụng kỳ thi năng lực Hoa ngữ (TOCFL) 
làm tiêu chuẩn tiếp nhận. 

 
6. Các kỹ xảo cần chuẩn bị: 

Trước kỳ thi, thí sinh nên tìm hiểu các thông tin liên quan của Kỳ thi, bao gồm: mục đích thi, đối tượng dự thi, các bước thi, các nội dung 
thi, các quy định và các điều cần chú ý của phòng thi...Nếu nắm bắt được toàn bộ lưu trình thi, như thế khi vào phòng thi, thí sinh sẽ có thể tập 



trung tinh thần thi để đạt thành tích cao. 

Lập mục tiêu học tập 

Thí sinh dựa vào mục tiêu học tập tiếng Hoa của mình và vạch ra mục tiêu thích hợp, từ đó giúp cho mình đạt kết quả cao. Ngày thường 
nên thông qua nhiều phương diện để nâng cao trình độ tiếng Hoa của mình. Nên tìm đọc thêm các loại sách báo, tạp chí, tư liệu tiếng Hoa. Sau 
đó luyện tập viết thư, bưu thiếp...và sau đây là một số tài liệu sách tham khảo tiếng hoa thông dụng của Đài Loan: giáo trình luyện nghe tiếng 
Hoa(實用視聽華語) (5 tập), tiếng Hhoa trong cuộc sống (遠東生活華語)(3 tập), Truyện dân gian Trung Quốc, Nhật báo quốc ngữ (國語日報), 
kịch truyền thông, tin tức, xã hội và tư tưởng, tập sách Hoa văn cao cấp... 

Luyện tập các bài thi mẫu của Kỳ thi năng lực Hoa ngữ (TOCFL) 

 Trước khi đăng kí ghi danh, thí sinh có thể đăng nhập trang web (http://www.sc-top.org.tw) miễn phí download các bài thi thử, có thể làm 
thử các bài thi mẫu để biết được trình độ tiếng Hoa của mình. Từ đó, có thể đăng ký cấp thi phù hợp với năng lực của mình. Khi đăng kí ghi 
danh, thí sinh sẽ được tặng một đĩa CD. Nội dung CD gồm tất cả 5 cấp đề thi mẫu, có cả phiên bản chữ phồn thể và giản thể, các thông tin và 
mẫu đơn xin học bổng du học Đài Loan, các giới thiệu chung về Kỳ thi năng lực Hoa ngữ (TOCFL). Thí sinh khi làm các bài thi thử, cũng nên 
tính giờ thi để làm quen với các nội dung thi và nội quy thi, để khi vào phòng thi có thể hoàn thành bài thi một cách thuần thục. 

7. Năng lực Hoa ngữ cần có khi đến Đài Loan du học 
 Thí sinh nếu có kế hoạch đến Đài Loan du học học vị (Học chương trình học vị hoàn toàn bằng tiếng Hoa), hoặc muốn đến học tiếng Hoa 
tại các trung tâm tiếng Hoa tại các trường Đại học Đài Loan, nên sớm tăng cường khả năng tiếng Hoa, đồng thời đăng ký dự thi Kỳ thì năng lực 
Hoa ngữ, là chứng minh năng lực Hoa ngữ cần có khi xin đi du học. Nhằm vào yêu cầu của từng chương trình học vị khác nhau, thí sinh có thể 
tham khảo kiến nghị sau, để ghi danh dự thi cấp độ phù hợp. 

 Đối với những người muốn học đại học các khoa liên quan đến tiếng Hoa, thích hợp có trình độ tiếng Hoa cấp 5 (流利級). 
 Đối với những người học đại học các chuyên ngành khác, học thạc sĩ hoặc tiến sĩ, thích hợp có trình độ tiếng Hoa cấp 4(高階級) trở 

lên. 
 Đối với những người học đại học các chuyên ngành khác, đồng thời tiếp tục tăng cường năng lực tiếng Hoa tại trung tâm tiếng Hoa 

thuộc trường đại học, thích hợp có trình độ tiếng Hoa cấp 3 (進階級) trở lên.    
 Đối với những người học chương trình “Lớp chuyên dành cho sinh viên nước ngoài” của các trường đại học, cao đẳng Đài Loan, đồng 

thời trước tiên phải tham gia những lớp bồi dưỡng tiếng Hoa tập trung tại Đài Loan, trình độ tiếng Hoa phải đạt cấp 2 (基礎級) trở lên. 
 Đối với những người sang học tiếng Hoa tại các trung tâm tiếng Hoa thuộc các trường Đại học Đài Loan, thích hợp có trình độ tiếng 

Hoa cấp 1 (入門級) trở lên.  
 Đối với những người xin học bổng Đài Loan hoặc học bổng của các trường đại học Đài Loan, thích hợp có trình độ tiếng Hoa cấp 4(高



階級) trở lên. Nếu đạt được chứng chỉ cấp 5 (流利級) sẽ có cơ hội ưu tiên xét tuyển.  
Chú ý: Bắt đầu từ năm 2012, đối với những người xin học bổng Đài Loan đến Đài Loan học học vị chương trình bằng tiếng Hoa, đều phải 
nộp Chứng chỉ năng lực Hoa ngữ, ít nhất cấp 3 (進階級) trở lên.  

8. Hướng dẫn về mẫu đề thi các cấp 

Mẫu đề thi 
Cấp thi 

Trắc nghiệm nghe Trắc nghiệm đọc Số câu trắc nghiệm 
Thời gian thi 

Tổng 
điểm trắc 
nghiệm 

Cách trả lời 

Cấp 1 (入門級)  Nghe và Nghe viết: tổng 
cộng 20 câu  
 Câu đơn chọn tranh: 5 câu 
 Xem tranh và giải thích: 5 
câu 
 Nghe và trả lời: 5 câu 
 Nghe viết: 5 câu 

 Đọc và viết lại: tổng 
cộng 20 câu 
 Xem tranh trả lời: 8 câu 
 Kết hợp đúng tranh và 
nội dung câu: 7 câu 
 Chọn từ điền vào chỗ 
trống: 5 câu 

 Nghe và đọc  
 Tổng cộng 40 câu 
 Thời gian 50 phút 
 Thi nói 10 câu 
 Thời gian 10 phút 
 

 
 
 

80 điểm 

Trắc nghiệm có 30 câu, mỗi câu có 3 
đáp án, trong đó chỉ có một đáp án 
đúng; viết 10 câu, đáp án phải viết lên 
phiếu đáp án. 
Thi nói có thang điểm là 5, trên 3 điểm 
sẽ đậu. Tại Việt Nam không thi phần 
nói, cho nên phần nói không tính điểm. 

Cấp 2 (基礎級)  Xem tranh trả lời: 10 câu 
 Hỏi đáp: 10 câu 
 Đối thoại: 10 câu 
 Hoàn thành đối thoại: 10 
câu 

 Giải thích câu đơn: 10 
câu 
 Xem hình và giải thích: 
10 câu 
 Chọn từ điền vào chỗ 
trống: 10 câu 
 Hoàn thành đoạn văn: 
10 câu 

 Tổng cộng 80 câu 
 Thời gian khoảng 
80 phút 

80 điểm Có 80 câu trắc nghiệm, mỗi câu có 3 
đáp án, trong đó chỉ có một đáp án 
đúng, đáp án phải được viết trên phiếu 
đáp án. 

Cấp 3 (進階級)  Đối thoại đơn: 20 câu 
 Câu đối thoại kép: 15 câu 
 Đoạn văn ngắn: 15 câu 

 Chọn từ điền vào chỗ 
trống: 20 câu 
 Chọn đề tài đề tài để trả 
lời: 15 câu 
 Đoạn văn ngắn: 15 câu 

 Tổng cộng 100 câu 
 Thời gian khoảng 
110 phút 

100 điểm Có 100 câu trắc nghiệm, mỗi câu có 4 
đáp án, trong đó chỉ có một đáp án 
đúng, đáp án phải được viết trên phiếu 
đáp án. 



Cấp 4 (高階級)  Đối thoại ngắn: 20 câu 
 Đối thoại dài: 15 câu 
 Đoạn văn ngắn: 15 câu 

 Chọn từ điền vào chỗ 
trống: 15 câu 
 Chọn đề tài đề tài để trả 
lời: 10 câu 
 Đoạn văn ngắn: 25 câu 

 Tổng cộng 100 câu 
 Thời gian khoảng 
110 phút 

100 điểm Có 100 câu trắc nghiệm, mỗi câu có 4 
đáp án, trong đó chỉ có một đáp án 
đúng, đáp án phải được viết trên phiếu 
đáp án. 

Cấp 5 (流利級)  Đối thoại ngắn: 10 câu 
 Đối thoại dài: 20 câu 
 Đoạn văn ngắn: 20 câu 

 Chọn từ điền vào chỗ 
trống: 15 câu 
 Đoạn văn ngắn: 35 câu 

 Tổng cộng 100 câu 
 Thời gian khoảng 
110 phút 

100 điểm Có 100 câu trắc nghiệm, mỗi câu có 4 
đáp án, trong đó chỉ có một đáp án 
đúng, đáp án phải được viết trên phiếu 
đáp án. 

9. Mức điểm quy định của từng cấp thi: 

Mức điểm quy định 
Cấp thi (1)Trắc nghiệm nghe (2)Trắc nghiệm đọc (3) tổng điểm Điều kiện nhận chứng chỉ 

Cấp 1 50-80 điểm 50-80 điểm 
Phần thi nói 3-5 điểm 

Tổng điểm phải đạt 50 điểm trở lên, phần thi 
nói đạt 3 điểm trở lên. Tại Việt Nam hiện 
chưa tổ chức phần thi nói, nên sẽ không tính 
điểm phần thi này. 

Cấp 2 62-80 điểm 62-80 điểm Tổng điểm đạt 62 điểm trở lên. 
Cấp 3 25-50 điểm 25-50 điểm 66-100 điểm 
Cấp 4 25-50 điểm 24-50 điểm 64-100 điểm 
Cấp 5 25-50 điểm 23-50 điểm 62-100 điểm 

Tổng điểm và điểm mỗi phần thi phải đạt 
điểm quy định của từng cấp thi đó thì mới 
được cấp chứng chỉ. 

 

 

10.Vốn từ vựng và giờ học tiếng Hoa cần trang bị trước khi dự thi: 

Cấp thi Lượng từ vựng Giờ học 

Cấp 1 vốn từ vựng khoảng 500 từ và sở hữu 
vốn ngữ pháp cơ bản 

Những nước tiếng mẹ đẻ là tiếng Hoa, thời gian học khoảng 120 giờ, đối với những nước 
tiếng mẹ đẻ không phải là tiếng Hoa, thời gian học khoảng 180 giờ. 



Cấp 2 vốn từ vựng khoảng 800 từ và sở hữu 
vốn ngữ pháp cơ bản 

Những nước tiếng mẹ đẻ là tiếng Hoa, thời gian học khoảng 240-360 giờ, đối với những 
nước tiếng mẹ đẻ không phải là tiếng Hoa, thời gian học khoảng 480-720 giờ. 

Cấp 3 vốn từ vựng khoảng 1500 từ Những nước tiếng mẹ đẻ là tiếng Hoa, thời gian học khoảng 360-480 giờ, đối với những 
nước tiếng mẹ đẻ không phải là tiếng Hoa, thời gian học khoảng 720-960 giờ. 

Cấp 4 vốn từ vựng khoảng 5000 từ Những nước tiếng mẹ đẻ là tiếng Hoa, thời gian học khoảng 480-960 giờ, đối với những 
nước tiếng mẹ đẻ không phải là tiếng Hoa, thời gian học khoảng 960-1920 giờ. 

Cấp 5 vốn từ vựng khoảng 8000 từ Những nước tiếng mẹ đẻ là tiếng Hoa, thời gian học trên 960 giờ, đối với những nước tiếng 
mẹ đẻ không phải là tiếng Hoa, thời gian học trên 1920 giờ. 

Ghi chú: Thí sinh có thể tham khảo bảng tóm tắt trên để làm cơ sở căn cứ đăng ký cấp thi phù hợp cho mình. 

11. Chứng chỉ của các cấp nói rõ lên năng lực tiếng Hoa như sau: 

Kỳ thi năng lực Hoa ngữ 
   
Các cấp thi 

Trắc nghiệm nghe Trắc nghiệm đọc 

Cấp 1 
Tập trung vào những vấn đề thường nhật trong cuộc 
sống, nội dung rất thực tế và thú vị, hoặc nhằm để 
cung cấp các thông tin đơn giản cho người nghe 

Khi đối phương nói chậm và rõ ràng, cả hai sẽ 
có thể tiến hành các giao tiếp đơn giản với 
nhau, có thể sử dụng nhuần nhuyễn các từ 
vựng, các câu nói giao tiếp hằng ngày. 

Khi tiến hành làm bài đọc, có thể nắm vững các con 
số, từ vựng và các câu ngữ ngắn, và có thể hiểu được 
các nội dung. Có khả năng ghi chép các từ vựng, câu 
nói và đoạn văn ngắn về các vấn đề thường nhật xảy ra 
trong cuộc sống hằng ngày 

Cấp 2 
Nội dung chủ yếu nhằm vào những chủ đề xác định 
giúp cho sự giao tiếp tiến hành dễ dàng hơn. 

Khi nội dung giao tiếp rõ ràng, thí sinh có thể 
nắm bắt và hiểu được trọng tâm của đối thoại. 

Đối với những đoạn văn ngắn, các từ vựng liên quan 
đến nội dung sinh hoạt hằng ngày, có thể hiểu và nắm 
vững được các nội dung. 

Cấp 3 
Nội dung chủ yếu nhằm vào các câu nói giao tiếp 
thường nhật trong cuộc sống. 

Khi nội dung xoay quanh các vấn đề về: học 
tập, công việc, giải trí...và khi người nói có 
giọng chuẩn, rõ ràng, người nghe có thể hiểu 
và nắm được đại ý. 

Có thể đọc hiểu các bài văn và các nội dung chủ đề mà 
mình yêu thích. Nội dung của các bài văn phải dễ hiểu 
và cách hành văn dễ hiễu và rõ ràng. 

Cấp 4 
Tập trung vào khả năng phân tích các đoạn hội thoại 

Đối với các bài văn tương đối dài, nội dung 
thuộc các lĩnh vực có tính khoa học, cho dù 
nội dung trừu tượng, thí sinh vẫn có thễ nắm 
được đại ý của bài văn. 

Khi đọc thí sinh có thể tự chủ, sử dụng phương pháp 
của bản thân mà chọn lựa cho mình cách đọc hiểu hiệu 
quả nhất và tiết kiệm thời gian nhất. Từ đó biết cách 
chọn lựa tìm đọc các loại sách tham khảo. Biết vận 
dụng một cách nhuần nhuyễn các từ vựng. Nhưng đối 
với một số từ ngữ, cụm từ ít phổ biến, việc hiểu nghĩa 



sẽ gặp khó khăn. 

Cấp 5 
Tập trung vào khả năng sử dụng tiếng Hoa một cách 
thuần thục và nhuần nhuyễn. 

 

Có khả năng hiểu được các nội dung trừu 
tượng và phức tạp, cho dù các nội dung ấy 
không rõ ràng và mạch lạc. Nhưng đối với 
giọng phát âm chưa quen, nên phải đặc biệt 
chú ý đến các chi tiết của bài thi. 

Khi có cơ hội đọc lại các nội dung khó, cho dù nội 
dung thi có liên can đến lĩnh vực chuyên môn của 
mình hay không, cũng có thể đọc hiểu được các bài 
văn dài và phức tạp. 

12. Bảng đối chiếu phiên bản mới và cũ của Kỳ thi Năng lực Hoa ngữ (TOCFL) 

Phiên bản mới  
(áp dụng từ đầu năm 2012) 

Phiên bản cũ  
(áp dụng từ cuối năm 2011 trở về trước) 

Năng lực Hoa ngữ cần có khi xin visa sang Đài Loan 
du học 

 
 

Cấp 1 
(level 1) 

 Sở hữu vốn từ vựng 500 từ 
 60 phút 
 Trắc nghiệm 30 câu ( nghe và đọc) 
 Viết 10 câu 
 50-80 điểm đậu 

Không Không  Đối với những người xin đi học tiếng Hoa tại các 
trường đại học Đài Loan, phải có bằng THPT trở lên, 
điểm trung bình đạt 6.0 trở lên và nộp chứng chỉ cấp 1 
(入門級) trở lên; hoặc tham gia khóa học tiếng Hoa cấp 
1 (入門級) của các trung tâm giáo dục Đài Loan tại các 
nơi, đạt được giấy chứng nhận.  

 
Cấp 2 

(level 2) 

 Sở hữu vốn từ vựng 800 từ 
 80 phút 
 Trắc nghiệm 80 câu ( nghe và đọc) 
 62-80 điểm đậu 
 

Căn bản  Sở hữu vốn từ vựng 800 từ 
80 phút 
 Trắc nghiệm 80 câu ( nghe 
và đọc) 
 62-80 điểm đậu 

 Đối với người học chương trình “Lớp chuyên dành cho 
sinh viên nước ngoài” của các trường đại học, cao đẳng 
Đài Loan, đồng thời trước tiên phải tham gia những lớp 
bồi dưỡng tiếng Hoa tập trung tại Đại Loan, trình độ 
tiếng Hoa phải đạt cấp 2 (基礎級) trở lên; hoặc tham gia 
khóa học tiếng Hoa cấp 2 (基礎級) của các trung tâm 
giáo dục Đài Loan tại các nơi, đạt được giấy chứng nhận.  

Cấp 3 
(level 3) 

 Sở hữu vốn từ vựng 1500 từ 
 110 phút 
 Trắc nghiệm 100 câu ( nghe và đọc) 
 66-100 điểm đậu 

Sơ cấp 
(cấp 1-2) 

 Sở hữu vốn từ vựng 1500 từ 
 110 phút 
 Trắc nghiệm 120 câu (nghe, 
từ vựng ngữ pháp và đọc) 
 92-120 điểm đậu 

 Đối với những người học học vị đại học trở lên,  
trình độ tiếng Hoa phải đạt cấp 3 (進階級) trở lên; hoặc 
tham gia khóa học tiếng Hoa cấp 3 (進階級) của các 
trung tâm giáo dục Đài Loan tại các nơi, đạt được giấy 
chứng nhận. 

Cấp 4 
(level 4) 

 Sở hữu vốn từ vựng 5000 từ 
 110 phút 

Trung cấp 
(cấp 3-4) 

 Sở hữu vốn từ vựng 5000 từ 
 110 phút 

 Đối với những người học học vị thạc sĩ trở lên, hoặc 
xin học bổng Đài Loan sang Đài Loan học học vị đại học 



 Trắc nghiệm 100 câu ( nghe và đọc) 
 64-100 điểm đậu 

 Trắc nghiệm 120 câu (nghe, 
từ vựng ngữ pháp và đọc) 
 90-120 điểm đậu 

trở lên, trình độ tiếng Hoa phải đạt cấp 4 (高階級) trở 
lên. 

Cấp 5 
(level 5) 

 Sở hữu vốn từ vựng 8000 từ 
 110 phút 
 Trắc nghiệm 100 câu ( nghe và đọc) 
 62-100 điểm đậu 

Cao cấp 
(cấp 5-7) 

 Sở hữu vốn từ vựng 8000 từ 
 110 phút 
 Trắc nghiệm 120 câu (nghe, 
từ vựng ngữ pháp và đọc) 
 81-120 điểm đậu 

 Đối với những người học những khoa tiếng Hoa, trình 
độ tiếng Hoa phải đạt cấp 5 (流利級) trở lên.  
 Đối với những người xin học bổng Đài Loan hoặc học 
bổng của các trường Đài Loan học chương trình học vị, 
nếu có chứng chỉ cấp 5 (流利級) sẽ có cơ hội ưu tiên xét 
tuyển. 

(Ghi chú: Bắt đầu từ năm 2012 sẽ dùng phiên bản mới Kỳ thi năng lực Hoa ngữ (TOCFL) tại Việt Nam, chia làm 5 cấp độ; Kỳ thi năng lực Hoa 
ngữ phiên bản cũ (TOP) được chia thành 4 cấp 7 bậc).  
 
 
越南地區華語文能力測驗(TOCFL)考試及臺灣留學聯絡資訊 
Thông tin liên hệ kỳ thi Năng lực Hoa ngữ (TOCFL) và du học Đài Loan 

駐胡志明市臺北經濟文化辦事處 臺灣教育資料中心 
Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại TPHCM  
Trung tâm Dữ liệu Giáo dục Đài Loan tại Việt Nam 
Địa chỉ: 336 Nguyễn Tri Phương, Q.10, TPHCM,VN  
Điện thoại: 08-39272903        Số fax: 08-39272908 
Email: tweduvn@gmail.com     Trang web: http://www.tweduvn.org 

河内臺灣教育中心 

Trung tâm Giáo dục Đài Loan tại Hà Nội 
Địa chỉ: Trường Đại học Ngoại ngữ- ĐHQG Hà Nội 

P105, 106 nhà A 4, Số 2 Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội,VN 
Điện thoại: 04-85871831    Số fax: 04-37548057 
Email: cie@vnu.edu.vn   
Trang web: http://ulis.vnu.edu.vn/cie/taxonomy/term/209 
Địa điểm thi: Trường Đại học Ngoại ngữ- ĐHQG Hà Nội 

 



峴港臺灣教育中心 

Trung tâm Giáo dục Đài Loan tại Đà Nẵng 
Địa chỉ: Trường Cao Đẳng Công Nghệ - Đại Học Đà Nẵng 
       Khu C, Lầu 3, số 48 Cao Thắng, Đà Nẵng,VN 
Điện thoại: 0919303988 
Email: tecdanang@gmail.com   
Trang web: http://studyintaiwan.danang.linker.tw 
Địa điểm thi: Trường Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng 

胡志明市臺灣教育中心 
Trung tâm Thông tin Giáo dục Đài Loan tại TPHCM 
Địa chỉ: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn TPHCM 

10-12 Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TPHCM,VN 
Điện thoại: 08-39103105   Số fax: 08-39103105 
Email: hcmtec08@gmail.com 
Địa điểm thi: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn TPHCM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



華語文能力測驗(TOCFL)介紹 
駐越南臺灣教育資料中心 

2012 年 1 月 31 日 

一、測驗簡介 
「華語文能力測驗」(Test of Chinese as a Foreign Language)，簡稱「華測」或「TOCFL」，係由臺灣教育部支持成立的「國家

華語測驗推動工作委員會」(簡稱華測會)所研發，特別為檢測母語非華語者的華語文「聽力」與「閱讀」兩種能力而設計。是

一套標準化的語言測驗，也是具有國際公信力的華語文能力測驗工具。 

「華語文能力測驗」自 2003 年在臺灣開辦，自 2006 年開始在世界各地推廣，目前已在 24 個國家 48 個地區舉辦考試。越南地

區從 2007 年開始舉辦華測考試，並從 2012 年開始實施新版華語文能力測驗。新版華語文能力測驗(TOCFL)分為 5 級：第 1 級(入
門級)、第 2 級(基礎級)、第 3 級(進階級)、第 4 級(高階級)、第 5 級(流利級)。 

考生可依自己的學習經驗或華語文程度報考適當的等級，並事先練習華測模擬試題，以獲取良好的成績。考生並可自行選考傳

統正體字或簡體字，考試單位將提供不同字型的試題本供考生作答，選考不同字體並不會影響考試成績。考試結果，將由臺灣

「華測會」發給「成績單」，通過測驗者，將由「教育部」頒發華語文能力「證書」，以作為有效的華語文能力證明。 

越南地區華測考試係由「駐胡志明市臺北經濟文化辦事處臺灣教育資料中心」主辦，並與河內、峴港、胡志明市三地大學附設

「臺灣教育中心」合作辦理，每年固定於 3 月及 11 月舉辦兩次「定期考試」，並另依學校或公司機構個別需要，不定期辦理

「專案考試」。相關考試消息均可查詢駐越南臺灣教育資料中心網站：http://www.tweduvn.org，或電話洽詢：08-38346264 ext. 
837。 

二、適用對象 
本測驗適合母語非華語的學習者報考。任何想要瞭解自己的華語文程度，或是有興趣想要到使用華語文教學的地區留學、工作或進行

貿易的人士，均可報名參加考試。 

三、測驗特色 
華語文能力測驗(TOCFL)係屬於國家級標準化的語言能力測驗，由臺灣的華語教學專家以及測驗專家依據嚴格的標準程序研發

而成，從設計各級能力指標、編製測驗試題、舉辦考試、評定分數、解釋測驗結果等過程，均依照標準化測驗的編製程序進行，

所以能有效測出考生運用華語文的能力。 



四、測驗內容 
本測驗旨在檢測華語學習者在日常生活中的語言使用能力，不以任何特定的華語文教材作為命題依據。測驗內容係針對各種日

常生活情境所設計，題材真實且多元化，內容涵蓋各種來源，例如：廣告、廣播、公告、信件、便條、天氣預報等不同體裁；

所選短文更是廣泛涉獵文學、科學、藝術、天文、歷史等不同領域主題。 

五、測驗用途 
報考「華語文能力測驗」(TOCFL)，通過各級標準者，將由臺灣「華測會」頒發華語文能力測驗「成績單」，並由臺灣教育部

授予華語文分級能力「證書」，成績單與證書可具有下列多種用途： 

 華語學習者正確瞭解自己華語文能力進步的程度。 

 畢業生求職或應徵工作之有效外語能力證明。 

 各大企業聘雇華語人才，核定薪資等級之有效參考標準。 

 臺灣大專院校審核外國學生入學資格之華語文能力參考標準。 

 華僑學生申請赴臺灣留學，作為採計語文科目之證明。 

 大專學生作為抵免校內語文科目修課或考試之證明。 

 大專學生作為畢業前必需提交之外語能力證明。 

 申請赴臺灣留學進修之華語文能力證明。 

 申請臺灣獎學金或各大學留學獎學金之有利條件。 

 申請簽證赴臺灣工作或留學之華語文能力證明。 

註：臺灣各大專院校均採用華語文能力測驗(TOCFL)作為審核入學資格或鑑定華語能力之參照標準。越南地區許多華商企業

在選聘人才時，已將華語文能力測驗成績及合格證書列為重要參考標準。 

六、應考技巧 
熟悉測驗資訊 

考生在應考之前，可以預先熟悉本測驗的相關事宜，包括測驗目的與適用對象、測驗的步驟、測驗的題形與內容、試場規則及

注意事項等。若能事先充分了解整個測驗的流程，考試當天作答時，將更能專心應試，不易慌張，而能有正常滿意的表現。 



訂定學習目標 

考生針對自己學習華語文的目的，訂定漸進的學習目標，將可提高測驗通過的機會。平日透過不斷地加強練習，多閱讀華文報

紙、雜誌、書籍，並練習書寫簡短的華文書信、便條、卡片等，將可增進自己的語言能力。以下幾種臺灣普遍使用的華語教材，

也可作為平常學習之參考：「實用視聽華語」共 5 冊、「遠東生活華語」共 3 冊、中國民間故事、國語日報、廣播劇、新聞選

讀、思想與社會、高級華文讀本等。 

練習華測模擬試題 

考生報考之前，可以在華測會網站(http://www.sc-top.org.tw)免費下載各級模擬試題，先行測試自己適合的程度，以決定報考的

級別。越南考生報考華測時，並將獲贈華測模擬試題光碟一份，包含全部 5 級模擬試題正體字及簡體字版本，以及華測簡介資

料和臺灣留學獎學金申請辦法。考生可以在平時或考前加強練習，並試著自己計時，在有限的時間內模擬考試情境，以熟悉考

試題型、作答方式和適當的作答速度。正式進行考試時，將更能得心應手。 

七、赴臺灣留學應具備之華語文能力 
考生若計劃申請赴臺灣攻讀高級學位(以華語進行授課之學位課程)，或想赴臺灣各大學附設華語教學中心進修華語文者，均應及早加

強學習華語文，並報考華語文能力測驗，以提出申請留學必備的語言能力證明。針對不同的學位課程要求，考生可參考下列建議，報

考適當的華測等級。 

．擬攻讀大學華語文相關系所者，以具備華測第5級(流利級)能力為宜。 

．擬攻讀大學各學系學士班或研究所碩、博士班者，以具備華測第4級(高階級)以上能力為宜。 

．擬攻讀大學各學系，同時在大學附設華語中心繼續加強學習華語文者，以具備華測第3級(進階級)以上能力為宜。 

．擬就讀大專院校「外國學生專班」課程，並在臺灣先行接受密集培訓華語文者，以具備第2級(基礎級)以上能力為宜。 

．擬赴臺灣各大學附設華語文教學中心研習華語文者，以具備第1級(入門級)以上能力為宜。 

．擬申請臺灣獎學金或臺灣各大學留學獎助學金者，以具備第4級(高階級)以上能力為宜。如已取得第5級(流利級)合格證書，將獲得優

先審核錄取之機會。 

註：自2012年開始，擬申請臺灣獎學金赴臺攻讀以華語授課之學位者，均須提交華測成績證明，至少第3級(進階級)以上。 

 

 

 



八、華測各級測驗題型說明： 

         測驗題型   
華測級別 聽力測驗 閱讀測驗 

測驗題數 
考試時間 測驗總分 作答方式 

第一級 (入門級) 

聽力及聽寫 共20題： 

單句選圖 5題 

看圖理解 5題 

聽後回應 5題 

聽寫     5 題 

閱讀及抄寫 共20題： 

看圖回答 8題 

圖文配對 7題 

選詞填空 5題 

聽力及閱讀 
共40題 
50分鐘 

口說測驗10題 
10分鐘 

80分 

選譯題30題，每題有3個選項，正確答案

只有1個；書寫題10題，答案均須寫在答

案卡上。 

口說測驗採5級分制，3分以上合格。越

南地區不考口說測驗，口說部分不計分。 

第二級 (基礎級) 

看圖回答 10題 

問答理解 10題 

對話理解 10題 

完成對話 10題 

單句理解 10題 

看圖釋義 10題 

選詞填空 10題 

完成段落 10題 

共80題 

約80分鐘 
80分 

選擇題80題，每題有3個選項，正確答案

只有1個，答案須寫在答案卡上。 

第三級 (進階級) 

單輪對話 20題 

雙輪對話 15題 

段落     15題 

選詞填空 20題 

材料形式 15題 

短文     15題 

共100題 

約110分鐘 
100分 選擇題100題，每題有4個選項，正確答

案只有1個，答案須寫在答案卡上。 

第四級 (高階級) 

短對話   20題 

長對話   15題 

段落     15題 

選詞填空 15題 

材料形式 10題 

短文     25題 

共100題 

約110分鐘 
100分 選擇題100題，每題有4個選項，正確答

案只有1個，答案須寫在答案卡上。 

第五級 (流利級) 

短對話   10題 

長對話   20題 

段落     20題 

選詞填空15 題 

短文35 題 

共100題 

約110分鐘 
100分 選擇題100題，每題有4個選項，正確答

案只有1個，答案須寫在答案卡上。 

 
 



九、華測各級測驗分數通過標準： 

華測分數通過標準 
華測級別 

(1)聽力測驗 (2)閱讀測驗 (3)合格總分 取得合格證書之條件 

第一級 (入門級) 50-80分  
50-80分  

(口說測驗：3-5級分) 

總分須達50分以上，口說測驗須

達3級分以上。因為越南未考口

說測驗，口說測驗不計分。  

第二級 (基礎級) 62-80分 62-80分 總分須達62分以上。  

第三級 (進階級) 25-50分 25-50分 66-100分 

第四級 (高階級) 25-50分 24-50分 64-100分 

第五級 (流利級) 25-50分 23-50分 62-100分 

總分及2個單項分數均須達到合格

標準。 

十、報考華測各級測驗所需詞彙量與學習時數： 

華測級別 詞彙量 學習時數  

第一級 (入門級) 具備500個詞彙量，能掌握簡單語法與最基

本的句型。 
適合已在華語地區學習120個小時，或是在非華語地區學習180
個小時者報考。 

第二級 (基礎級) 具備800個詞彙量，以及基本語法。 適合已在華語地區學習240-360小時，或是在非華語地區學習

480-720小時者報考。 

第三級 (進階級) 具備1500個詞彙量。 適合已在華語地區學習360-480小時，或是在非華語地區學習

720-960小時者報考。 

第四級 (高階級) 具備5000個詞彙量。 適合已在華語地區學習480-960小時，或是在非華語地區學習

960-1920小時者報考。 

第五級 (流利級) 具備8000個詞彙量。 適合已在華語地區學習960小時以上，或是在非華語地區學習

1920小時以上者報考。 

(註：考生可參考本表，並依據自己的學習情形及語言程度報考適當的華測等級) 



十一、華測各級證書所代表的語言能力： 

                 華語文能力                

華測級別 
聽力 閱讀 

第一級 (入門級) 

著重在與個人生活密切相關的

簡單信息，或提供他人所需的

簡單資訊。 

在對方說話緩慢且清晰，並隨時準備提供

協助的前提下，能簡單地互動。能使用熟

悉的日常用語與詞彙，掌握日常生活中簡

單制式的應對。 

在有視覺協助及可重複閱讀時，能掌握基本數字、

詞彙及簡單的短語，並能大體理解句子內容。能抄

寫或書寫與個人信息或日常生活密切相關的簡單詞

語或不連貫的簡短句子。 

第二級 (基礎級) 

著重在與個人相關或具體主題的

簡易溝通能力 

當言語清楚且緩慢的情況下，對於簡短的言

談，能理解內容與掌握重點。 
當文章簡短，且多為日常生活或工作的常用詞彙時，能

理解內容。 

第三級 (進階級) 

著重在日常生活的一般簡易溝通

能力。 

當談話內容為與工作、學習、娛樂相關的熟

悉話題，且講話者口齒清晰、語音標準時，

能了解內容大意和重要細節。 

能讀懂個人感興趣的主題或與專攻領域相關的文章；前

提是文章以淺白、平鋪直敘的方式寫作而成。 

第四級 (高階級) 

著重在語言段落的理解分析能

力。 

對於具有一定篇幅且以標準語表達的話

語，包括專攻領域的技術性討論，不論內容

抽象與否，都能聽懂要點大意。 

閱讀具有相當大的自主性，懂得為了不同目的，採用不

同方法和速度閱讀不同的文章，並能選擇適合使用的參

考書。具備廣泛且可隨時提取的閱讀詞彙。但是，對於

不常見的慣用語，可能有理解上的困難。 

第五級 (流利級) 

著重在語言使用的廣度與精熟

度。 

能聽懂各種抽象或複雜主題的話語內容，即

使話語結構或關聯性可能不夠清楚明確；但

在不熟悉說話人口音的情況下，可能需要特

別確認部分細節。 

在有機會重新閱讀困難部分的情況下，不論主題是否與

個人專攻領域相關，都能讀懂長篇複雜文本的各項細

節。 

 

 

 



十二、華語文能力測驗 (TOCFL)新舊版本對照表 

新版華測 (2012 年開始) 舊版華測 (2011 年底以前) 申請簽證赴臺灣留學應具備之華語文能力 

第一級 
(入門級) 

500 個詞彙量 
60 分鐘 
30 題選擇題(聽力、閱讀) 
10 題書寫題 
50-80 分合格 

無 無 

‧申請赴臺灣各大學附設華語文教學中心「研習華

語文」者，須具備高中以上畢業資格，學業平均

成績須達 6 分以上，並應提交華測第 1 級(入門

級)以上合格證書；或參加越南各地臺灣教育中

心華語班第 1 級(入門級)研習課程，取得研習結

業證書。 

第二級 
(基礎級) 

800 個詞彙量 
80 分鐘 
80 題選擇題(聽力、閱讀) 
62-80 分合格 

基礎級 

800 個詞彙量 
80 分鐘 
80 題選擇題(聽力、閱讀) 
62-80 分合格 

‧申請赴臺灣就讀大學或專科學校所開設之「外國

學生專班」課程，並在臺灣先行接受密集培訓華

語文者，應具備華測第 2 級(基礎級)以上合格證

書；或參加越南各地臺灣教育中心華語班第 2
級(基礎級)研習課程，取得研習結業證書。 

第三級 
(進階級) 

1500 個詞彙量 
110 分鐘 
100 題選擇題(聽力、閱讀) 
66-100 分合格 

初等 
(1-2 級) 

1500 個詞彙量 
110 分鐘 
120 題選擇題(聽力、詞彙語法、閱讀) 
92-120 分合格 

‧申請赴臺灣各大學攻讀學士以上學位，應具備華

測第 3 級(進階級)以上合格證書；或參加越南各

地臺灣教育中心華語班第 3 級(進階級)研習課

程，取得研習結業證書。 

第四級 
(高階級) 

5000 個詞彙量 
110 分鐘 
100 題選擇題(聽力、閱讀) 
64-100 分合格 

中等 
(3-4 級) 

5000 個詞彙量 
110 分鐘 
120 題選擇題(聽力、詞彙語法、閱讀) 
90-120 分合格 

‧申請赴臺灣各大學攻讀碩士以上學位，或申請臺

灣獎學金赴臺灣各大學攻讀學士以上學位者，應

具備華測第 4 級(高階級)以上合格證書。 

第五級 
(流利級) 

8000 個詞彙量 
110 分鐘 
100 題選擇題(聽力、閱讀) 
62-100 分合格 

高等 
(5-7 級) 

8000 個詞彙量 
110 分鐘 
120 題選擇題(聽力、詞彙語法、閱讀) 
81-120 分合格 

‧申請攻讀大學華語文相關系所者，以具備華測第

5 級(流利級)能力為宜。 
‧申請臺灣政府或各大學所提供之留學獎助學金

赴臺灣攻讀學位者，如已取得華測第 5 級(流利

級)合格證書，將獲優先審核錄取之機會。 

(註：越南地區自 2012 年開始實施新版華語文能力測驗 TOCFL，分為 5 級；舊版華語文能力測驗簡稱 TOP，分為 4 等 7 級) 
 



越南地區華語文能力測驗(TOCFL)考試及臺灣留學聯絡資訊 
Thông tin liên hệ kỳ thi Năng lực Hoa ngữ (TOCFL) và du học Đài Loan 

駐胡志明市臺北經濟文化辦事處 臺灣教育資料中心 
Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại TPHCM  
Trung tâm Dữ liệu Giáo dục Đài Loan tại Việt Nam 
Địa chỉ: 336 Nguyễn Tri Phương, Q.10, TPHCM,VN  
Điện thoại: 08-39272903        Số fax: 08-39272908 
Email: tweduvn@gmail.com     Trang web: http://www.tweduvn.org 

河内臺灣教育中心 

Trung tâm Giáo dục Đài Loan tại Hà Nội 
Địa chỉ: Trường Đại học Ngoại ngữ- ĐHQG Hà Nội 

P105, 106 nhà A 4, Số 2 Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội,VN 
Điện thoại: 04-85871831    Số fax: 04-37548057 
Email: cie@vnu.edu.vn   
Trang web: http://ulis.vnu.edu.vn/cie/taxonomy/term/209 
Địa điểm thi: Trường Đại học Ngoại ngữ- ĐHQG Hà Nội 

峴港臺灣教育中心 

Trung tâm Giáo dục Đài Loan tại Đà Nẵng 
Địa chỉ: Trường Cao Đẳng Công Nghệ - Đại Học Đà Nẵng 
       Khu C, Lầu 3, số 48 Cao Thắng, Đà Nẵng,VN 
Điện thoại: 0919303988 
Email: tecdanang@gmail.com   
Trang web: http://studyintaiwan.danang.linker.tw 
Địa điểm thi: Trường Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng 

胡志明市臺灣教育中心 
Trung tâm Thông tin Giáo dục Đài Loan tại TPHCM 
Địa chỉ: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn TPHCM 

10-12 Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TPHCM,VN 
Điện thoại: 08-39103105   Số fax: 08-39103105 
Email: hcmtec08@gmail.com 
Địa điểm thi: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn TPHCM 


