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The TestAS, a scholastic aptitude test developed and executed by ITB Consulting GmbH and 
TestDaF Institute in Germany, is being used as VGU Entrance Exam. VGU is responsible for 
the following translation of sample questions into Vietnamese. This translation is meant for 
internal use by VGU applicants. 
 
Bài kiểm tra TestAS, một bài kiểm tra khả năng học tập được phát triển và thực hiện bởi 
Công ty TNHH Cố Vấn ITB và Viện TestDaF, CHLB Đức, được sử dụng để làm Bài Thi Tuyển 
Sinh của VGU. VGU chịu trách nhiệm đối với bản dịch đề kiểm tra mẫu dưới đây sang tiếng 
Việt. Bản dịch này chỉ được sử dụng nội bộ cho thí sinh dự tuyển vào VGU. 
 
 
 

Sample Questions for the Core Test  
Câu hỏi mẫu bài kiểm tra kiến thức cơ bản 

 
Subtest “Solving Quantitative Problems“ 

Phần kiểm tra “Giải quyết các vấn đề về số lượng” 
 
The subtest "Solving Quantitative Problems" provides practical problems to be solved by using basic 
arithmetic operations. This test measures mathematical thought and the ability to solve basic 
mathematical problems. The level of the arithmetic operations to be performed is elementary. 
Trong phần này, thí sinh phải sử dụng những phép tính đại số cơ bản để giải quyết những vấn đề 
thực tế. Phần này nhằm kiểm tra tư duy toán học và khả năng sử dụng những phép tính đơn giản. 
Mức độ khó của phần này tương đương sơ cấp. 
 
Instructions: 
Working time: 45 minutes  
Here you will find some problems which you have to solve.  
Example: A student works in a factory during the holidays. He is paid a wage of 10 Euro an hour. He 
works 8 hours a day and 5 days a week. How much has he earned after four weeks of work?  
(A) 800 Euro   
(B) 1 200 Euro  
(C) 1 600 Euro  
(D) 2 000 Euro  
Answer: (C) 1 600 Euro.  
How to reach the solution: The student earns 10 Euro an hour x 8 hours a day = 80 Euro a day x 5 days 
a week = 400 Euro per week x 4 weeks = 1,600 Euro.  
Please mark the correct solution (A, B, C or D) on your answer sheet.  
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Hướng dẫn: 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Example 1  
2,600 bottles contain 650 litres of a soft drink. How many litres do 5,000 bottles hold?  

(A) 338 litres  
(B) 1 000 litres  
(C) 1 250 litres  
(D) 1 300 litres  
Degree of difficulty: low 
 
Ví dụ 1 
2,600 chai chứa 650 lít nước ngọt. Hỏi 5,000 chai chứa được bao nhiêu lít nước ngọt? 

(A) 338 lít 
(B) 1 000 lít 
(C) 1 250 lít 
(D) 1 300 lít 
Mức độ: dễ 
 
Example 2  
Corinna has a photo which is 9 cm wide and 6 cm high. She would like to have it enlarged to a width 
of 15 cm. The ratio of width to height is to remain the same. How high will the photo be? 

(A) 11 cm  
(B) 10 cm  
(C) 9 cm  
(D) 8 cm  
Degree of difficulty: medium 

Thời gian làm bài: 45 phút. 
Dưới đây là một vài ví dụ. 
Ví dụ: Một sinh viên làm thêm ở nhà máy trong kỳ nghỉ lễ. Mỗi giờ làm việc anh kiếm được 10 Euro. 
Anh làm việc 8 giờ một ngày, 5 ngày một tuần. Hỏi sau 4 tuần làm việc, anh kiếm được bao nhiêu tiền? 
(A) 800 Euro  

(B) 1 200 Euro  

(C) 1 600 Euro  

(D) 2 000 Euro 
Trả lời: (C) 1 600 Euro 
Giải thích: Sinh viên kiếm được 10 Euro một giờ x 8 giờ một ngày = 80 Euro một ngày x 5 ngày một 
tuần = 400 Euro một tuần x 4 tuần = 1,600 Euro. 
Hãy đánh dấu vào đáp án đúng (A, B, C hay D) trên giấy làm bài. 
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Ví dụ 2 
Corinna có một tấm hình dài 9 cm, cao 6 cm. Cô muốn phóng to tấm hình để nó có chiều dài 15 cm. 
Tỷ lệ giữa chiều dài và chiều cao không thay đổi. Hỏi khi đó chiều cao của tấm hình là bao nhiêu? 

(A) 11 cm 
(B) 10 cm 
(C) 9 cm 
(D) 8 cm 
Mức độ: trung bình 
 
Example 3  
Together, two sports clubs (A and B) have x members; A has a members and B has b members. 
Some of the persons are members of both sports clubs. Which of the following expressions 
describes how many persons are members in only one of the two sports clubs?  

(A) x + a – b  
(B) 2(a + b) – 2x  
(C) ab – 2x  
(D) 2x – (a + b) 
 
Ví dụ 3 
Hai câu lạc bộ thể dục thể thao có tổng cộng x thành viên; Câu lạc bộ (CLB) A có a thành viên, CLB 
B có b thành viên. Một số người là thành viên của cả 2 CLB. Biểu thức nào sau đây cho biết có bao 
nhiêu người là thành viên của chỉ một trong 2 CLB?  

(A) x + a – b  
(B) 2(a + b) – 2x  
(C) ab – 2x  
(D) 2x – (a + b) 
Mức độ: khó 
 

Solutions  
Đáp án 

 
Subtest “Solving Quantitative Problems” 

Phần kiểm tra “Giải quyết các vấn đề về số lượng” 
 
Example 1  
2,600 bottles contain 650 litres of a soft drink. One bottle therefore contains 650 / 2,600 = 0.25 litres 
of soft drink. 5,000 bottles contain 5,000 times as much soft drink as one bottle, i.e. 5,000 bottles x 
0.25 litres per bottle = 1,250 litres of soft drink.  

(C) is therefore the correct solution. 
 

Ví dụ 1 
2,600 chai chứa 650 lít nước ngọt. Vì thế, một chai chứa 650/2,600 = 0.25 lít nước ngọt. 5,000 chai 
sẽ chứa gấp 5,000 lần lượng nước chứa trong 1 chai, nghĩa là 5,000 x 0.25 lít = 1,250 lít. 

Vì thế (C) là câu trả lời đúng 
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Example 2  
Ratio width: height is to remain the same. In the case of the original photo, it is 9 cm: 6 cm, or 3 : 2. 
Now the width is to be increased from 9 to 15 cm. The width: height ratio is to remain at 3 : 2. The 
new height is calculated as follows: 15 : 3 = 5. 5 x 2 = 10. The new photo will be 10 cm high. The 
solution is therefore (B). 

 
Ví dụ 2 

Tỷ lệ chiều dài : chiều cao không thay đổi. Đối với tấm hình gốc, tỷ lệ đó là 9 cm : 6 cm, hay 3 : 2. 
Chiều cao của tấm hình sau khi phóng to sẽ được tính như sau: 15 : 3 = 5.5 x 2 = 10. Vậy chiều cao 
của hình mới sẽ là 10 cm. Vì thế, đáp án đúng là (B). 

 
Example 3  
The number of persons who are members in only one sports club can be calculated by subtracting 
the number of persons who are in both clubs from the total number of persons (x).  

Let n be the number of persons who are in both sports clubs. Let m be the number of persons who 
are only in one sports club. x is the total number of persons.  

The number of persons who are only members in one sports club is: m = x - n (the total number of 
persons minus the number of persons who are members in both sports clubs). In order to calculate 
m, we therefore have to know how large n is. 
How large is the number of persons who are members in both sports clubs, i.e. n? If none of the 
persons were members in both sports clubs, then n = 0 and x = a + b. Since n persons are in both 
clubs, it holds that x + n = a + b; if we solve for n, thenn = a + b - x.  

How large is the number of persons who are members in only one sports club, i.e. m? m = x - n (see 
above). n is replaced with a + b - x. Therefore m = x - (a + b - x); transformed: m = x - (a + b) + x; m 
= 2x - (a + b). (D) is therefore the correct solution. 

 
Ví dụ 3 
Số người là thành viên của chỉ một CLB được tính bằng cách lấy tổng số thành viên của cả hai CLB 
(x) trừ đi số người là thành viên của cả hai CLB. 

Gọi n là số người là thành viên của cả hai CLB, m là số người là thành viên của chỉ một CLB. x là 
tổng số thành viên. 

Số người là thành viên của chỉ một CLB là: m = x - n (tổng số thành viên trừ đi số người là thành 
viên của cả 2 CLB). Để tính m, chúng ta phải biết n. 

Số lượng người là thành viên của cả 2 CLB (n) là bao nhiêu? Nếu không có ai là thành viên của cả 
2 CLB, thì n = 0 và x = a + b. Vì có n người là thành viên của cả 2 CLB, nên x + n = a + b; nếu tính 
n, ta sẽ có: n = a + b - x. 

Số lượng người là thành viên của chỉ một CLB (m) là bao nhiêu? m = x - n (xem ở trên). n được 
thay thế bằng a + b - x. Vì thế, m = x - (a + b - x); m = x - (a + b) + x; m = 2x - (a + b). Vì thế (D) là 
đáp án đúng. 
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Subtest “Inferring Relationships“ 
Phần kiểm tra "Suy luận về mối liên hệ" 

 
In the subtest "Inferring Relationships," each question consists of two pairs of words. Two of the 
four words are missing, and you are to identify the matching words so that both pairs of words have 
an analogous relationship. This requires that you find the rule governing the analogy and select the 
words accordingly.  

This test measures logical linguistic thought. Test takers have to identify meaning, and generalise 
and abstract in order to find the rule. Eventually the rule has to be concretised in order to fill the 
gaps. 

Trong phần thi này, mỗi câu hỏi gồm có 2 cặp từ. 2 trong số 4 từ bị khuyết và thí sinh phải xác định 
từ thích hợp, sao cho cả hai cặp từ có mối liên hệ tương tự nhau. Phần thi này yêu cầu thí sinh phải 
tìm ra quy luật tương tự và chọn từ phù hợp theo quy luật đó. 

Phần thi này nhằm kiểm tra tư duy ngôn ngữ logic. Thí sinh phải xác định ý nghĩa, khái quát sự việc 
và rút ra kết luận nhằm tìm ra quy luật. Cuối cùng, quy luật được cụ thể hóa để điền đúng từ thích 
hợp vào chỗ trống. 

 
Instructions  
Working time: 10 minutes 
 
"Dark : light = hot : cold" – "dark" is the opposite of "light" and "hot" is the opposite of "cold". 
Between the first and the second word, therefore, there is an analogous relationship, as there is 
between the third and the fourth word.  

Each of the following problems contains two gaps. Your task is to work out which words fill the two 
gaps in such a way that an analogous relationship results on the left- and the right-hand side of the 
"=" .  

Example:  
house : ______ = tree : ______  
(A) window – apple tree  
(B) villa – tree trunk  
(C) roof – branch  
(D) front door – furniture  
Only if you choose "(C) roof – branch" is there an analogous relationship on the left- and on the 
right-hand side. A roof is part of a house. A branch is part of a tree.  

The first word always goes in the first space and the second word always in the second space.  

Please note:  

All verbs are expressed as “to” plus the infinitive, e.g. “to drink”. If a word which can be either a noun 
or a verb appears without “to”, the noun form is intended. For example, “drink” is intended in the 
sense of “beverage”.  
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Hướng dẫn 
Thời gian làm bài: 10 phút 
 

"Bóng tối : ánh sáng = nóng : lạnh" - "bóng tối" là từ trái nghĩa với "ánh sáng" và "nóng" là từ trái 
nghĩa với "lạnh". Giữa từ thứ nhất và từ thứ hai có một mối liên hệ tương tự như giữa từ thứ ba và 
từ thứ tư. 

Mỗi câu hỏi bên dưới đều có 2 chỗ trống. Thí sinh phải tìm ra từ thích hợp để điền vào chỗ trống, 
sao cho cặp từ bên trái và bên phải dấu "=" có cùng một mối liên hệ tương tự nhau. 

Ví dụ: 

nhà : ______ = cây : ______ 

(A) cửa sổ - cây táo 

(B) biệt thự - thân cây 

(C) mái nhà - cành cây 

(D) cửa trước - đồ đạc 

Chỉ khi chọn đáp án (C) "mái nhà - cành cây" thì hai cặp từ bên trái và bên phải dấu "=" mới có 
được mối liên hệ tương tự nhau. "Mái nhà" là một phần của "nhà". "Cành cây" là một phần của 
"cây". 

Từ đầu tiên luôn được điền vào khoảng trống thứ nhất và từ thứ hai điền vào khoảng trống thứ hai. 

Lưu ý: 

Tất cả các động từ đều được viết dưới dạng "to" + nguyên mẫu, ví dụ như: "to drink". Trong trường 
hợp một từ vừa có thể là danh từ, vừa có thể là động từ, và được viết không có "to", thì nó là danh 
từ. Ví dụ: "drink" chỉ một loại thức uống. 

 

 
Example 1  
pear : fruit = ______ : ______  
(A) motor – motorcycle  
(B) hammer – tool  
(C) grass – cow  
(D) animals – elephant  

Degree of difficulty: lowm 

 

Ví dụ 1 
trái lê : trái cây = _______ : _______ 
(A) động cơ - xe mô-tô 
(B) cái búa - dụng cụ 
(C) cỏ - bò 
(D) động vật - con voi 

Mức độ: dễ 
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Example 2  
warmth : ______ = wind : ______  
(A) temperature – tornado  
(B) cold – wind velocity  
(C) flame – rain  
(D) heat – storm  

Degree of difficulty: medium 

 

Ví dụ 2 
hơi ấm : ________ = cơn gió : _______ 
(A) nhiệt độ - cơn lốc 
(B) lạnh - tốc độ gió 
(C) ngọn lửa - cơn mưa 
(D) nóng - bão 

Mức độ: trung bình 

 
Example 3  
diversity : ______ = ______ : action  
(A) uniformity – success  
(B) distance – passiveness  
(C) variety – deed  
(D) uniformity – measure  

Degree of difficulty: high 

 

Ví dụ 3 
đa dạng : ________ = _______ : hành động 
(A) đồng dạng - thành công 
(B) khoảng cách - thụ động 
(C) sự đa dạng - hành vi 
(D) đồng dạng - đo lường 

Mức độ: khó 

 
Solutions  
Đáp án 

 
Subtest “Inferring Relationships“ 

Phần kiểm tra "Suy luận về mối liên hệ" 
 
Example 1  
Here the solution is B. The relationship between "hammer" and "tool" is analogous to (the same 
as, similar to) the relationship between "pear" and "fruit." A hammer is a tool and a pear is a fruit. 
Here "tool" and "fruit" are broader terms; "hammer" and "pear" are narrower terms.  
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In (A) and (C), there are other relationships between the words ("... is a part of a ..." and "... is food 
for a ...").  

In (D): The terms "animal" and "elephant" are also a broader term and a narrower term. In the case 
of the given pair of words, however (pear – fruit), the broader term comes second. In (D), the 
broader term comes first. The relationship between the two words in the answer (D) is therefore not 
analogous to the relationship between the given words. 

 

Ví dụ 1 
Đáp án đúng là câu (B). Mối liên hệ giữa "cái búa" và "dụng cụ" tương tự như giữa "trái lê" và "trái 
cây". Cái búa là một dụng cụ và trái lê là một loại trái cây. Ở đây, "dụng cụ" và "trái cây" mang nghĩa 
rộng; "cái búa" và "trái lê" là nghĩa hẹp. 

Những từ trong đáp án (A) và (C) lại có mối liên hệ khác ("... là một phần của ..." và "... là thức ăn 
cho ...") 

Trong đáp án (D): Cặp từ "động vật" - "con voi" cũng là nghĩa rộng và nghĩa hẹp. Nhưng nhóm từ 
đưa ra trong đề lại là "trái lê" - "trái cây", từ mang nghĩa rộng đứng sau. Ở đáp án (D), từ mang 
nghĩa rộng lại đứng trước. Vì thế mà mối liên hệ giữa hai từ trong đáp án (D) không giống như mối 
liên hệ giữa từ đã cho. 

 
Example 2  
Here the correct answer is (D). Analogous relationships are created on both sides of the "=" only if 
you choose (D): Heat is an intensification of warmth and storm is an intensification of wind.  

(A), (B) and (C) do not result in analogous relationships on the two sides of the "=". 

 

Ví dụ 2 
Đáp án đúng là câu (D). Chỉ khi chọn câu (D) thì các cặp từ ở hai bên dấu "=" mới có mối liên hệ 
tương tự nhau: "nóng" là sự tăng mạnh của "hơi ấm" và "bão" cũng là sự tăng mạnh của "cơn gió" 

Đáp án (A), (B) và (C) không cho ta được các cặp từ ở hai bên dấu "=" có mối liên hệ tương tự 
nhau. 

 
Example 3  
Here the correct answer is (C). We arrive at pairs of words with an analogous relationship to one 
another only if we fill the blanks with "variety" and "deed." In each case, the pairs of words are 
synonyms, that is, they have the same meaning. "Variety" means the same as "diversity" and "deed" 
means the same as "action."  

(A), (B) and (D) do not result in analogous relationships between the two pairs of words. 

 

Ví dụ 3 
Đáp án đúng là câu (C). Chúng ta chỉ có được các cặp từ có mối liên hệ tương tự nhau khi ta điền 
"sự đa dạng" và "hành vi" vào chỗ trống. Khi đó, mỗi cặp từ là những từ đồng nghĩa. "Sự đa dạng" 
đồng nghĩa với "đa dạng" và "hành vi" đồng nghĩa với "hành động". 

Ở đáp án (A), (B) và (D) không cho ta được các cặp từ có mối liên hệ tương tự nhau. 
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Subtest “Completing Patterns“ 
Phần kiểm tra "Hoàn thành hình mẫu" 

 

In the subtest "Completing Patterns," lines, circles, quadrilateral and other geometrical shapes are 
arranged in the fields of a matrix according to a specific rule. You are to find the rule and apply it by 
identifying the missing shape in the last field. This test measures logical graphic thought. Language 
skills or educational background are irrelevant. 

Trong phần thi này, các đường thẳng, vòng tròn, tứ giác và những hình dạng hình học khác được 
sắp xếp trong khung theo quy luật riêng biệt. Thí sinh phải tìm ra quy luật và xác định hình còn thiếu 
để điền vào khung cuối. Phần thi này nhằm kiểm tra tư duy hình học logic. Kỹ năng ngôn ngữ hay 
kiến thức cơ bản không liên quan trong phần thi này. 

 

Instructions 
Working time: 20 minutes  
Each of the following items consists of nine fields. Eight of the fields contain figures. In the ninth field 
(at the bottom right) is a question mark.  

 

 



 Vietnamese German University Sample Questions for the Core Test -10- 
 

_______________________________________________________________________________________ 
© ITB Consulting GmbH and Gesellschaft für Akademische Studienvorbereitung und Testentwicklung e.V. (g.a.s.t. = 
Society for Academic Study Preparation and Test Development, a Registered Association).  
VGU is responsible for this translation into Vietnamese. 

The arrangement of the figures has been carried out according to certain rules. Your task is to 
recognize these rules and apply them in order to find the ninth figure.  

The rules apply  
• from left to right,  
• OR from top to bottom,  
• OR from left to right AND from top to bottom.  
 
There are no other directions (e.g. diagonal) in which the rules can apply!  
In order to solve an item, you need one, two or three rules. It is also possible that one rule applies 
horizontally and another rule vertically.  

Below the nine fields, you will find six figures (A, B, C, D, E and F). Select the figure which should 
take the place of the question mark.  

 

Hướng dẫn 
Thời gian làm bài: 20 phút 
Mỗi câu hỏi bên dưới bao gồm 9 ô. 8 ô có chứa hình. Trong ô thứ 9 (ô ở hàng cuối, bên phải) là một 
dấu chấm hỏi. 
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Các hình trên được sắp xếp theo một nguyên tắc xác định. Thí sinh phải nhận ra nguyên tắc này, 
xác định nó nhằm tìm ra hình còn thiếu. 
Nguyên tắc có thể áp dụng: 

• từ trái sang phải, 
• HOẶC từ trên xuống dưới, 
• HOẶC từ trái sang phải VÀ từ trên xuống dưới 

Nguyên tắc không áp dụng đối với các hướng khác (ví dụ: đường chéo)! 
Để tìm ra đáp án chính xác cho câu hỏi, thí sinh cần tìm ra một, hai hoặc ba nguyên tắc. Cũng có 
trường hợp một nguyên tắc áp dụng theo chiều ngang và nguyên tắc khác áp dụng theo chiều dọc. 
Bên dưới 9 ô, thí sinh sẽ có 6 hình (A, B, C, D, E và F). Hãy chọn hình phù hợp để điền vào vị trí 
của dấu chấm hỏi. 
 
Example 1 
Ví dụ 1 
 

 
 
Degree of difficulty : low 
Mức độ: dễ 
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Example 2 
Ví dụ 2 
 

 
 
Degree of difficulty : medium 
Mức độ: trung bình 
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Example 3 
Ví dụ 3 
 

 
 
Degree of difficulty: high 
Mức độ: khó 
 
 
 

Solutions  
Đáp Án 

 
Subtest “Completing Patterns” 

Phần kiểm tra "Hoàn thành hình mẫu" 
 
Example 1  
The rule here applies horizontally. In every row, the arrow is turned clockwise by 45° from the first 
field to the second. The same is true from the second field to the third. The question mark must 
therefore be replaced with an arrow pointing straight downward. (A) is therefore the correct solution. 
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Ví dụ 1 
Quy luật áp dụng theo chiều ngang. Ở mỗi dòng, từ ô thứ nhất đến ô thứ hai, dấu mũi tên quay theo 
chiều kim đồng hồ một góc 45°. Dấu mũi tên cũng quay theo quy luật này từ ô thứ hai đến ô thứ ba. 
Vì vậy, dấu chấm hỏi phải được thay bằng một dấu mũi tên hướng thẳng xuống. Do đó, (A) là đáp 
án đúng. 
 
Example 2  
Here the rule applies vertically and horizontally. Every row and every column must contain a square, 
a triangle and a circle. The colours alternate between black and white.  
1. The forms: In the bottom row there are a circle and a square. A triangle must therefore take the 
place of the question mark.  
2. The colours: The circle is black; the square is white. The colour of the triangle must accordingly 
be black.  
The correct solution is therefore (E).  
 
Ví dụ 2 
Quy luật ở đây được áp dụng theo cả chiều ngang và chiều dọc. Ở mỗi hàng và mỗi cột phải có một 
hình vuông, một hình tam giác và một hình tròn. Màu sắc được thiết kế đen và trắng xen kẽ. 
1. Về hình dạng: ở dòng cuối có một hình tròn và một hình vuông. Vì thế, ở chỗ dấu chấm hỏi phải 
là một hình tam giác. 
2. Về màu sắc: Ta có hình tròn màu đen, hình vuông màu trắng. Theo đó, hình tam giác phải có 
màu đen. 
Vì vậy, đáp án đúng là (E) 
 
Example 3  
Here there are two rules and they apply both horizontally and vertically.  

1. The arrows: In every row, only arrows are shown in Field 3 which are not in the same position in 
Field 1 and Field 2. Please look at Row 1. The arrow pointing towards the upper left appears in Field 
1 and Field 2. It therefore does not appear in Field 3. The arrow pointing towards the bottom left 
appears only in Field 1, the one pointing towards the bottom right appears only in Field 2. Field 3 
therefore shows an arrow pointing towards the bottom left and an arrow pointing towards the bottom 
right. 

2. The lines: In every row, only the lines which are in the same position in Fields 1 and 2 appear in 
Field 3. Please look at Row 1. In Field 1, there is a line pointing towards the right. In Field 2 there is 
a line pointing towards the left. In both fields there is a line pointing downward. Therefore, only the 
downward-pointing line appears in Field 3.  

3. In Row 3, both arrows in Fields 1 and 2 are pointing in the same direction. For that reason, they 
both disappear in Field 3. The figure in Field 3 therefore has no arrows. The lines in Fields 1 and 2 
are not in the same position. Therefore both lines must also disappear. The figure in Field 9 
accordingly also has no lines.  
The solution is therefore (B) 
 
Ví dụ 3 
Trong trường hợp này có hai nguyên tắc, được áp dụng theo cả chiều ngang và chiều dọc. 
1. Dấu mũi tên: Ở mỗi hàng, chỉ những dấu mũi tên nào không có cùng vị trí với nhau trong ô thứ 1 
và ô thứ 2, thì mới xuất hiện ở ô thứ 3 mà thôi. Hãy xem hàng thứ 1. Mũi tên chỉ về bên trái hướng 
lên cùng xuất hiện ở ô thứ 1 và ô thứ 2. Vì thế, nó không xuất hiện ở ô thứ 3. Mũi tên chỉ về bên trái 
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hướng xuống chỉ xuất hiện ở ô thứ 1, mũi tên chỉ về bên phải hướng xuống chỉ xuất hiện ở ô thứ 2. 
Vì thế, cả 2 mũi tên này sẽ xuất hiện ở ô thứ 3. 
2. Đường thẳng: Ở mỗi hàng, chỉ những đường thẳng nào có cùng vị trí với nhau trong ô thứ 1 và ô 
thứ 2, thì mới xuất hiện ở ô thứ 3 mà thôi. Hãy xem hàng thứ 1. Trong ô thứ 1 có một đường thẳng 
chỉ về bên phải. Trong ô thứ 2 có một đường thẳng chỉ về bên trái. Trong cả 2 ô có cùng một đường 
thẳng hướng xuống. Vì thế, chỉ có đường thẳng hướng xuống mới xuất hiện ở ô thứ 3. 
3. Ở dòng thứ 3, cả hai dấu mũi tên ở ô thứ 1 và thứ 2 đều chỉ về cùng một hướng. Vì thế mà 
chúng sẽ biến mất ở ô thứ 3. Vậy hình còn thiếu ở ô thứ 3 phải là hình không có dấu mũi tên nào. 
Các đường thẳng trong ô thứ 1 và ô thứ 2 không có cùng vị trí. Vì vậy, cả hai đường thẳng này 
cũng sẽ biến mất. Do đó, hình còn thiếu cũng sẽ không có đường thẳng nào. 
Vậy, đáp án đúng là (B) 
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Subtest “Continuing Numerical Series“ 
Phần kiểm tra "Tìm số còn lại trong chuỗi số" 

 
The subtest "Continuing Numerical Series" provides a series of numbers structured according to a 
specific rule. You are to find the rule and apply it in order to identify the missing number.  
This test measures logical numerical thought. Knowledge of the four basic arithmetic operations 
addition, subtraction, multiplication and division is sufficient to answer the questions.  
Phần này gồm những chuỗi số học được gắn kết bởi những quy luật đặc biệt.  Thí sinh hãy tìm ra 
quy luật đúng và sau đó áp dụng nó để tìm 1 số còn thiếu trong chuỗi số đã cho. 
Phần này nhằm đánh giá khả năng suy luận toán học, cũng như kiến thức và vận dụng 4 phép toán 
cơ bản Cộng, Trừ, Nhân và Chia để tìm ra đáp án.  
 
Instructions  
Working time: 25 minutes  
The four basic arithmetical operations are represented like this on the website: Addition (+), 
subtraction (-), multiplication (*), division (/) 
 
Hướng dẫn 
Thời gian làm bài: 25 phút 
Bốn phép toán cơ bản sẽ được thể hiện như sau: Phép cộng (+), Phép trừ (-), 
Phép nhân (*), Phép chia (/) 
 
Each item consists of a numerical series, formed according to a particular rule. Your task is to find 
the next number in the series – its place is marked by the question mark (?).  
  Example 1:  
  5     15     13     23     21      31     29     ?  
  The numerical series is formed by the following arithmetical operation: +10          -2   +10   -2   +10   
- 2.  
  5+10=15     15-2=13     13+10=23       and so on.  
  The number that should be in the place of the question mark (?) is therefore 39 (29 + 10).  
   
Example 2:  
  35     30     120      60     55     220      110      ?  
  The rule for this numerical series is as follows:        -5   · 4   ÷2    -5   · 4    ÷2.  The number that 
should be in the place of the question mark (?) is therefore 105 (110 – 5).  
 
  Each rule can contain only the four basic arithmetical operations [addition (+), subtraction (-),  
  multiplication (·) and division (÷)].  
  Proceed step by step:  
  1. First take a look at the numerical series.  
  2. Work out the rule on which the numerical series is based.  
  3. Then apply the rule in order to find the next number in the series. Carry out the necessary 
arithmetical operation and calculate the number that should be entered in the place of the question 
mark (?).  
  4. Mark the digits that make up this number on your answer sheet.  
  The solution number is always a whole number. The solution number can be positive, negative or 
zero. Any digit only ever occurs once in a solution number; in other words, solutions numbers such 
as 11, 44 or 100 cannot occur. 
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Mỗi câu hỏi là một chuỗi các con số được lập nên bởi một quy luật đặc biệt. Nhiệm vụ của thí sinh 
là tìm ra con số thích hợp - là con số được đánh dấu chấm hỏi - trong chuỗi số đó. 
 
Ví dụ 1 
5     15     13     23     21      31     29     ?  
Chuỗi số này được lập thành theo quy luật tính toán +10  -2   +10   -2   +10  - 2 
Nghĩa là 5+10=15     15-2=13     13+10=23 ... 
Tính lần lượt như vậy, con số đặt trong dấu chấm hỏi (?) phải là 39 (29+10) 
 
Ví dụ 2 
35     30     120      60     55     220      110      ?  
Quy luật tính toán của chuỗi số trên là -5   * 4   ÷2    -5   * 4    ÷2 
Đáp án: số 105 (110-5) 
 
Mỗi quy luật có thể bao gồm 1 hoặc nhiều phép toán trong 4 phép toán cơ bản Phép cộng (+), Phép 
trừ (-), Phép nhân (*), Phép chia (÷) 
Hướng dẫn làm bài: 
1. Đầu tiên quan sát chuỗi số 
2. Tìm ra quy luật phép tính của chuỗi số 
3. Áp dụng quy luật đó và tính toán để tìm con số tiếp theo trong chuỗi số đặt vào vị trí dấu chấm 
hỏi (?) 
4. Đánh chéo những con số - tạo thành con số đáp án - vào phiếu trả lời 
Con số đáp án luôn là số nguyên, và có thể là số nguyên dương hoặc nguyên âm hoặc số 0. Tuy 
nhiên mỗi con số chỉ xuất hiện một lần trong đáp án. Nghĩa là không có con số đáp án nào như số 
11, 44 hay 100. 
 
Trong phiếu trả lời, đánh chéo những con số xuất hiện trong đáp án. Nếu con số đáp án là số âm, 
thí sinh đánh chéo vào ô dành cho dấu "-" như cách đánh chọn con số.  
Ví dụ: Số 14, đánh chéo vào ô dành cho số 1 và số 4 

 
Số 41, cũng đánh chéo vào ô dành cho số 1 và số 4 

 
Số -14, đánh chéo vào ô dành cho dấu "-", số 1 và số 4 

 
 
Example 1: 
Ví dụ 1 (Cấp độ: Dễ) 

 
Example 2: 
Ví dụ 2 (Cấp độ: Trung bình) 

 
Example 3: 
Ví dụ 3 (Cấp độ: Khó) 
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Solutions 
Đáp Án 

 
Subtest “Continuing Numerical Series“ 

Phần kiểm tra "Tìm số còn lại trong chuỗi số" 
 
Example 1  
You begin by looking at the entire series of numbers. What you notice is:  
•       that the last digit of every number is 5,  
•       that the numbers become greater and smaller alternately and  
•       that the differences between the numbers become greater and greater.  
Your next step is to take a closer look at pairs of neighbouring numbers. Develop a hypothesis as to 
a possible arithmetical operation with which the one number could be derived from the other. In the 
process, you can begin at any random place within the numerical series; frequently (but not always!) 
it is easiest to begin with the first two numbers.  
What arithmetical operation can be used to derive 35 from 25? Begin with a simple calculation, here, 
for example +10 (/5 x7 would also be possible – but more complicated. Check this hypothesis only if 
you have determined that the simpler hypothesis doesn’t work.)  
Now check the next two numbers. What arithmetical operation can be used to derive 15 from 35? A 
simple possibility is -20.  
Checking the third pair of numbers: What arithmetical operation can be used to derive 45 from 15? A 
simple possibility is +30.  
In many cases you can develop an assumption about the rule governing the numerical series after 
checking three pairs of numbers.  
In the case of this problem, you now have hypotheses about the first three arithmetical operations: 
+10, -20, +30  
A possible assumption about the rule would be: Addition and subtraction are carried out alternately, 
using a number that increases by 10 each time.  
The following arithmetical operations, therefore, would be -40, +50, -60, +70, etc.  
Now test your assumption: 45 - 40 = 5;        5 + 50 = 55  
The numerical series is therefore based on the rule you assumed. Now you must apply that rule 
once more, to the last number: 55 - 60 = - 5  
You have thus solved the problem. The solution is - 5.  
On your answer sheet, you accordingly have to mark the "-" and the 5.  
 
Ví dụ 1 
Nhìn chuỗi số của ví dụ 1, có các điểm cần chú ý sau: 

• Số đơn vị của mỗi số là 5. 

• Những số đó luân phiên lớn hơn rồi nhỏ hơn. 

• Sự khác biệt giữa những con số là càng lớn hơn. 

Tiếp theo là chú ý đến cặp số đứng kế nhau. Phát triển các giả thuyết với những phép tính toán cơ 
bản, mà qua đó 1 số nào đó có thể xuất phát từ số kia. Trong khi làm, thí sinh có thể chọn bất kì con 
số ngẫu nhiên nào trong chuỗi số để bắt đầu tìm quy luật; thông thường thì (nhưng không phải luôn 
thế) cách đơn giản nhất là bắt đầu với cặp số đầu tiên. 
Phép tính toán nào có thể áp dụng để từ số 25 suy ra được số 35? Có thể bắt đầu từ phép tính đơn 
giản ví dụ như +10 (/5*7 cũng là 1 giả thiết khả thi - nhưng phức tạp hơn. Hãy thử giả thuyết này khi 
giả thiết đơn giản lúc đầu không hiệu quả) 
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Sau đó, kiểm tra 2 số kế tiếp: Phép tính toán nào có thể áp dụng để từ số 35 suy ra được số 15? 
Giả thuyết đơn giản là -20 
Trong nhiều trường hợp thí sinh có thể phát hiện quy luật chi phối chuỗi số đó sau khi tính toán 
xong 3 cặp số 
Trong trường hợp này, có giả thuyết về 3 phép tính đầu tiên là +10, -20, +30 
Giả thuyết cho quy luật trong chuỗi số này có thể là: Cộng và Trừ luân phiên, dùng 1 số mà luân 
phiên như vậy lần lượt tăng lên 10 
Như vậy, phép tính lần lượt là -40, +50, -60, +70, v.v 
Sau đó kiểm tra tiếp giả thuyết: 45-40 = 5; 5+50 = 55 
Kết luận, chuỗi số trên dựa theo quy luật đó. Cuối cùng, áp dụng quy luật tính đó để tìm ra con số 
cuối cùng: 55-60 = -5 
Theo cách đó, thí sinh có thể giải được câu này với đáp án là -5 
Trong phiếu trả lời, thí sinh phải đánh chéo ô dấu "-" và số 5 
 
Example 2  
The first things we notice about this number series are  
• that each number is greater than the one preceding it  
• that the intervals between the numbers vary  
• and that none of the numbers is a multiple of the one preceding it.  
On the basis of this initial assessment, we can already arrive at a few assumptions about the rule: A 
different number is added in each case. 
The next step is to determine which number is added in each case.  
We get from 60 to 66 by adding 6.  
We get from 66 to 96 by adding 30.  
We get from 96 to 100 by adding 4.  
We get from 100 to 120 by adding 20.  
We get from 120 to 122 by adding 2.  
Now a rule can be discerned: The first, third and fifth of the numbers added (6, 4 and 2) and the 
second and fourth of the numbers added (30 and 20) can be more easily associated with one 
another than any of these added numbers with the one immediately preceding or succeeding it. In 
the first group, each number is obtained by subtracting 2 from the preceding number; in the second 
group, 10 is subtracted.  
Moreover, some of us may have noticed that each of the larger added numbers is the result of the 
number preceding it multiplied by 5: 6 x 5 = 30 and 4 x 5 = 20.  
Thus we have two means of arriving at the last number to be added:  
20 – 10 = 10  
2 x 5 = 10  
We must now apply this rule to the last number shown in the series, i.e. we must add 10 to that 
number:  
122 + 10 = 132.  
The solution is therefore 132.  
On the answer sheet, we must therefore mark the 1, the 2 and the 3.  
 
Ví dụ 2 
Trong chuỗi số ví dụ 2, ta chú ý những điểm sau: 
Mỗi số sẽ lớn hơn số đứng trước nó 
Khoảng khác biệt giữa các số là khac nhau 
Không có số nào là bội số của số đứng trước nó 
Dựa vào những nhận định ban đầu đó, ta có thể đưa ra vài giả thuyết về quy luật tính: trong mỗi 
trường hợp, 1 số nào đó sẽ được cộng thêm vào. 
Bước tiếp theo là xác định những số nào được cộng vào trong từng trường hợp cụ thể 
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Ta có 60 thành 66 khi cộng với 6 
Ta có 66 thành 96 khi cộng với 30 
Ta có 96 thành 100 khi cộng với 4 
Ta có 100 thành 120 khi cộng với 20 
Ta có 120 thành 122 khi cộng với 2 
Từ đó, quy tắc tính có thể xác định như sau: số đầu, số thứ ba và số thứ năm của số được cộng 
thêm (6, 4 và 2) và số thứ hai và số thứ tư của số được cộng thêm (30 và 20) có thể liên kết dễ 
dàng hơn. Trong nhóm đầu tiên, mỗi số được tạo thành bằng cách bớt 2 đơn vị; trong nhóm thứ 
hai, cộng thêm 10 đơn vị. 
Ngoài ra, vài người có thể thấy được rằng số được cộng thêm vào sẽ nhân với 5 sẽ bằng số được 
cộng thêm kề sau nó: 6 x 5 = 30 và 4 x 5 = 20 
Theo cách đó, ta có 2 dẫn chứng để suy ra được số cuối cùng được cộng thêm vào: 
20-10 = 10 
2 x 5 = 10 
Sau cùng, ta áp dụng quy tắc tính đó để suy ra số thích hợp cần tìm trong chuỗi số, tức là ta phải 
cộng 10 vào số:  
122 + 10 = 132 
Kết luận, đáp án là số 132 
Trong phiếu trả lời, thí sinh phải đánh chéo vào ô của số 1, 2 va 3 
 
Example 3  
At first sight, all you notice about this numerical series is:  
    •  that they get smaller, then larger, then smaller again.  
In this case, it is probably easier not to begin with the first two numbers in the series, but with the 1, 
the third number in the series.  
What arithmetical operation can be used to derive 1 from 32? Two simple possibilities are: -31 and 
/32. It is best to make a note of both possibilities.  
What arithmetical operation can be used to arrive at 16 from 1? Here, two simple possibilities are + 
15 und x16.  
Before you look at the third pair of numbers, you should decide which arithmetical operation is more 
likely to be part of the rule governing this series. How can 31 / 32 be related to 15 / 16? The simplest 
relationship is between 32 and 16 (32 / 2 = 16). The probability that "/32" and "x16" are part of the 
rule is greater than the probability that "-31" and "+15" are part of it.  
Check another pair of numbers against this assumption. Choose a pair of numbers with which you 
can recognize a probable arithmetical operation as quickly as possible. In this case, the pair could 
be 128 and 32. What arithmetical operation can be used to arrive at 32 from 128? A simple 
possibility is /4 (which is more likely to be related to your hypotheses /32 and x16 than the possibility 
-96).  
Now it has undoubtedly become simpler to check the previous pair of numbers. What arithmetical 
operation can be used to derive 128 from 16? A simple possibility is x8 (and looks more closely 
related to your hypotheses than +112).  
In the meantime, you have the following hypotheses:  
___,   /32,  x16,   x8,  /4,  ___ 
You see that each number is half of the previous number. The first arithmetical operation, which you 
don’t know yet, could therefore contain a 64. Take a look at the first pair of numbers. You arrive at 
32 from 2048 when you use the arithmetical operation "/64." If you still have plenty of time, check 
this calculation. If you are running out of working time, a rough estimation will suffice.  
Now you see that, in the rule, two divisions are followed by two multiplications and then another 
division. A systematic rule would result if the last arithmetical operation were also a division. The 
number used in the final arithmetical operation should be half the previous, that is: 2.  
Now apply the rule to the last number in the series: 32 / 2 = 16  
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The solution to this problem is 16. On the answer sheet, you would have to mark the 1 and the 6. 
 
Ví dụ 3 
Ta chú ý điểm sau trong chuỗi số ví dụ 3: 

• Các số sẽ nhỏ dần, rồi lớn dần và lại nhỏ dần 

Với chuỗi số này, sẽ dễ dàng hơn nếu ta xem xét số thứ 2 và số thứ 3 của chuỗi số trước tiên. 
Với phép tính nào để biến số 32 thành số 1? Có 2 khả năng đơn giản là: -31 và /32 
Với phép tính nào để biến số 1 thành số 16? Cũng có 2 cách: +15 và x 16 
Trước khi xét đến cặp số thứ ba trong chuỗi số, ta nên quyết định xem phép tính nào (giữa -31 và 
/32 với +15 và x16) có khả năng là quy luật của chuỗi số trên hơn. Ta cũng dễ dàng nhận thấy mối 
liên hệ giữa 32 và 16 (32 / 2 = 16). Vậy xác suất là một phần của quy luật của cặp phép tính "/32" và 
"x16" cao hơn cặp phép tính "-31" và "+15". 
Xét tiếp một cặp số  nữa để kiểm tra giả thuyết trên. Ta nên chọn cặp số mà có thể dễ dàng nhận ra 
được phép tính của nó. Ở đây ta xét tiếp cặp số 128 và 32. Với phép tính nào để biến số 128 thành 
số 32? Khả năng /4 là hợp lý hơn với giả thuyết phép tính "/32" và "x16" hơn là cách -96. 
Giờ thì ta dễ dàng xét cặp số trước nó. Với phép tính nào để biến số 16 thành số 128? Theo giả 
thuyết trên là x8 sẽ thích hợp hơn là +112 
Cứ như vậy, ta có chuỗi giả thuyết về phép tính sau 
___,   /32,  x16,   x8,  /4,  ___ 
Ngoài ra, ta cũng thấy giá trị của mỗi số sẽ bằng một nữa giá trị của số đứng trước nó. Vậy phép 
tính đầu tiên sẽ chứa số có giá trị là 64. Xét tiếp cặp số đầu tiên của chuỗi số đề bài ta có từ số 
2048 thành số 32, ta phải dùng phép chia (/64). 
Trong quy luật phép tính trên, ta thấy 2 phép chia rồi 2 phép nhân và 1 phép chia. Vậy theo như quy 
luật đó, phép tính cuối cùng phải là 1 phép chia nữa, và giá trị của số bị chia phải bằng 2 (4 / 2 = 2) 
Cuối cùng, ta áp dụng quy luật phép tính vừa tìm được vào chuỗi số, thì kết quả của chuỗi số ví dụ 
3 sẽ là số 16 (32 / 2 = 16). Trong phiếu trả lời, thí sinh phải đánh chéo vào ô dành cho số 1 và số 6 
 


