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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 Engineering Module 
Câu hỏi mẫu cho khối Kỹ thuật 

 
Subtest “Formalising Technical Interrelationships“ 
Phần kiểm tra “Thiết lập các mối quan hệ kỹ thuật” 

 
In the subtest "Formalising Technical Interrelationships," you are to transfer technical or scientific 
facts described verbally into a formulaic presentation and to interrelate the arising parameters to 
each other. 
This test measures your ability to formalise, your deductive and combinatory powers and your 
ability to use basic mathematical tools of the trade. Deeper knowledge of mathematics and physics 
is not required to solve the problems – formulae and laws are given but must be used and 
interrelated correctly. 
Trong phần “Thiết lập các mối quan hệ kỹ thuật”, thí sinh phải chuyển các dữ liệu kỹ thuật hay  
khoa học  được mô tả bằng lời sang dạng các tham số, công thức và các hệ thức liên hệ giữa các 
tham số hay công thức đó với nhau. 
Phần này kiểm tra khả năng thiết lập công thức, khả năng suy luận và tổng hợp cũng như khả 
năng sử dụng các công cụ toán học cơ bản trong giải quyết vấn đề. Để giải các câu hỏi này thí 
sinh không cần các kiến thức về Toán học và Vật lý nhiều hơn các công thức và các định luật 
được cho trong phần hướng dẫn, tuy nhiên thí sinh cần biết cách vận dụng đúng các công thức và 
định luật này. 
 
Instructions 
Working time: 60 minutes 
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Hướng dẫn: 
 
Thời gian làm bài: 60 phút 

 
 
Trong các mục sau đây, Các mối liên hệ giữa các đại lượng kỹ thuật khác nhau sẽ được diễn tả 
bằng câu văn hay hình vẽ. Thí sinh cần phải xác định các công thức liên hệ giữa các đại lượng 
được cho. 
 
Hỗ trợ:  

- Chu vi của một đường tròn: U = 2 π r  = π D  

- Diện tích của một hình tròn:  A  = π r 2  = π D2/4 

- Hình tròn: 360o hay 2π 

- Vận tốc trung bình: Quãng đường chia cho thời gian 

- Tần số quay: Số vòng quay trên đơn vị thời gian (chẳng  hạn 10 
vòng quay trên giây hay n = 10s-1) 

- Áp suất: Lực chia đơn vị diện tích 

- Mô-men lực: Vector lực nhân hữu hướng với vector chiều dài 
 cánh tay đòn 

- Một cánh tay đòn sẽ cân bằng nếu mô-men lực xoắn trái và mô-men lực xoắn phải tác 
động lên nó bằng nhau. 

- Tính tỉ lệ: 

- Các đại lượng x và y (chẳng hạn khối lượng và thể tích) của một vật được gọi là tỉ 
lệ với nhau (x ~ y) nếu thương số của chúng là một hằng số. 

- Các đại lượng u và w (chẳng hạn thể tích và áp suất của một khí lý tưởng ở nhiệt 
độ không đổi) được gọi là tỉ lệ nghịch với nhau (u ~ 1/w) nếu tích số của chúng là 
một hằng số. 
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Lượng giác: 

 
Các hình chỉ mang tính minh họa không nhất thiết đúng tỉ lệ.  
 

 
 
Example  
Ví dụ  
 
A gear mechanism consists of the gears A and B. Gear A has ZA  cogs; Gear B has ZB cogs. In the 
time it takes Gear A to complete nA  number of rotations, Gear B completes nB number of rotations. 
Which of the following equations is correct? 
 



 Vietnamese German University  Sample Questions for the Enginneering Test -4- 

________________________________________________________________________________________________ 
© 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. 

Một hệ thống truyền động cơ học gồm hai bánh răng A và B. Bánh răng A có ZA răng; Bánh răng B 
có ZB răng. Trong thời gian bánh răng A quay trọn vẹn nA vòng, bánh răng B quay được nB vòng. 
Phương trình nào trong các phương trình sau đây cho mối quan hệ đúng? 
 

 
 
 
 

 
Solutions 

Đáp án 
 

Subtest “Formalising Technical Interrelationships“ 
Phần kiểm tra “Thiết lập các mối quan hệ kỹ thuật” 

 
Example 
 
To solve this problem, an equation is to be derived from the introductory text and then transformed. 
As described in the text, the time required by Gear A to rotate exactly nA times  
is equal to the time it takes Gear B to rotate nB number of times. The following products can 
therefore be equated: ZA nA = ZB nB. 
To solve this equation for nB, both sides must be divided by ZB. Therefore the solution is the 
equation shown under (B). 
 
 
Ví dụ 
 
Để giải bài này, thí sinh cần sử dụng một phương trình đã cho trong phần chỉ dẫn. Như được mô 
tả bằng câu văn, thời gian bánh răng A quay đúng nA vòng bằng thời gian để bánh răng B quay nB 
vòng. Do đó ta có mối quan hệ sau: ZA nA = ZB nB.  

Để tìm nB, chia hai vế cho ZB. Vì thế đáp án là câu (B). 
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Subtest “Visualising Solids“ 

Phần kiểm tra “Hình dung vật thể khối” 
 

In the subtest "Visualising Solids"; you have to infer perspectives of a solid from one given view of 
the solid. The test measures your spatial sense. 
Trong phần kiểm tra “Hình dung vật thể khối”, thí sinh phải hình dung ra phối cảnh của một vật rắn 
từ một góc nhìn cho trước. Phần này kiểm tra cảm nhận không gian của thí sinh. 
 
Instructions 
Hướng dẫn: 
 
Two parts, Working time: 30 minutes  
Hai phần, Thời gian làm bài: 30 phút 
 
Question type 1 
 
 

To solve the following items, you are to visualize the bodies three-dimensionally. In each 
exercise, the body is shown from two perspectives. You are to identify the view of the same 
body from a third perspective. Please mark the correct solution (A, B, C or D) on your answer 
sheet. 
The views/perspectives are referred to as follows: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Further pointers: 
 

- In the illustrations, all visible edges are depicted as continuous (uninterrupted) lines. 
- If the illustration of a view from the side is not accompanied by an arrow → indicating 

which of the two side views is intended, part of the task is to find that out. 
- If, for example, a side view is illustrated to the right of the view from the front or the 

view from above, it does not necessarily mean that it is a view from the right side. 
 
 
 

 



 Vietnamese German University  Sample Questions for the Enginneering Test -6- 

________________________________________________________________________________________________ 
© 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. 

 
Câu hỏi loại 1 
 

 
Để giải các câu hỏi trong phần này, thí sinh phải hình dung được các vật thể ba chiều. Trong 
mỗi câu hỏi, vật thể được vẽ theo hai góc nhìn. Thí sinh phải xác định góc nhìn theo hướng thứ 
3 của cùng một vật. Hãy đánh dấu vào đáp án đúng (A, B, C hay D) trên phiếu bài làm. 
 
Các góc nhìn được quy ước như sau 
 
 
Hình chiếu mặt của  
một khối lập phương  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Các chỉ dẫn thêm: 
 
- Trong các hình vẽ, tất cả các cạnh nhìn thấy được được vẽ bằng các đường liền nét 
- Nếu trong hình vẽ mô tả góc nhìn từ phía bên cạnh mà không có mũi tên → chỉ rõ phía trái 

hay phải, nhiệm vụ sẽ là tìm cạnh trái hay phải. 
- Nếu, chẳng hạn trong một hình vẽ, hình nhìn từ bên cạnh được vẽ bên phải của một hình 

nhìn từ trên hay từ trước, điều đó không có nghĩa rằng đây là hình với góc nhìn từ bên cạnh 
phải.  

 
 

 
Example 
Ví dụ 
 
Given: The view of a solid from above and one side view of the same solid 
Cho: góc nhìn của một vật thể rắn từ bên trên và từ một cạnh bên của nó 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(không nhìn  
thấy) 

Nhìn từ trên 

Nhìn từ bên cạnh   

Nhìn từ trước 

 

Nhìn từ trên (VA) Nhìn từ bên cạnh (VS) 
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Wanted:  View from the front (VF) of the solid 
Hãy tìm:  Hình vẽ góc nhìn từ phía trước (VF) của vật thể này.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Question type 2 
Câu hỏi loại 2 
 

The following items also test your ability to visualise three-dimensional figures. Each item 
consists of two illustrations showing a transparent cube with one or two cables in its interior. 
The first illustration (left) always shows the view from the front. In the picture on the right, the 
same cube is illustrated again. Your task is to determine whether the picture on the right shows 
that cube from the right (r), left (l), from below (w), above (a) or behind (d). 
Các câu hỏi sau cũng kiểm tra khả năng hình dung hình ảnh của vật thể ba chiều. Mỗi câu hỏi 
có hai ảnh của một khối hộp trong suốt với 1 hay 2 sợi dây bên trong. Ảnh đầu tiên (bên trái) 
luôn là ảnh chụp từ phía trước. Trong ảnh bên tay phải, cùng một khối hộp nhưng được nhìn từ 
phía khác. Nhiệm vụ của thí sinh là xác định  xem ảnh bên phải là ảnh chụp từ phía nào của 
khối hộp, bên phải (r), trái (l), từ phía dưới (w), từ bên trên (a) hay từ đằng sau (d) 
 

 
 
 
 
 

Here you see the cube from the front! 
Đây là khối hộp nhìn từ phía trước! 

Here you see the cube from .....?.....  
Đây là khối hộp nhìn từ .....?.....  
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In the picture on the right, you see the cube from above. On your answer sheet, you  
would mark the (D). 
Trong hình bên phải, ta thấy khối hộp từ bên trên. Thí sinh sẽ đánh dấu chọn (D) vào phiếu trả 
lời. 
 
These items can be solved in one of the following two ways: 
Câu hỏi này có thể giải bằng một trong hai cách sau: 
 
- Imagine that the cube had been placed on a glass table and that you could walk all the way 

around it. Standing to the right or left of the table, you look at the cube from the right or from 
the left. If you go behind the table, you look at the cube from behind. If you come back to the 
front of the table and bend over it, to look at the cube from above, and if you imagine yourself 
lying down underneath the table, feet first, you see the view from below. 

 
- Hãy tưởng tượng rằng khối hộp được đặt trên một cái bàn kính và ta có thể đi vòng quanh 

bàn. Đứng bên trái hay phải của bàn, ta sẽ nhìn thấy phía trái hay phải của khối hộp. Nếu ta đi 
ra sau, ta sẽ thấy khối hộp từ đẳng sau. Nếu đi ra phía trước bàn và nhìn khối hộp từ bên 
dưới ta sẽ nhìn thấy khối hộp như hình bên phải. 

 
- Or you imagine that you could pick up the cube and turn it around in your hands. If you looked 

at the cube from the front, i.e. from the position shown in the left-hand illustration, and then 
tipped it towards you by 90 degrees, not changing your own position at all, then you would see 
the view from above. If you looked at the cube from the front and then turned it 90 degrees to 
the right you would see the view from the left. If you turned it from the starting position 90 
degrees to the left, you would see it from the right. And if you turned it 180 degrees to the right 
or left from the starting position you would see it from behind. Finally, if you tipped it backward, 
you would see it from below 

 
- Ta có thể hình dung rằng ta cầm khối hộp lên và xoay nó trên tay. Nếu ta lật khối hộp lên một  

góc 90º ta sẽ thấy hình bên trên. 
 
 
 
Example 
Ví dụ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Here you see the cube 
from the front! 
Đây là khối hộp nhìn từ 
phía trước! 

Here you see the cube 
from .....?..... 
Đây là khối hộp nhìn từ 
phía .....?..... 
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Solutions 

Đáp án 
 

Subtest “Visualising Solids“ 
Phần kiểm tra “Hình dung vật thể khối” 

 
Question type 1 
Câu hỏi loại 1 
 
Example 
Ví dụ 
 
Visualise this solid as a tree stump which has been cut off diagonally. When you look at it from 
above (view from above), you see that a fairly large piece has been cut out of its left half. Behind 
the cut-out section, however, a relatively large section of the stump has remained standing. 
You can therefore rule out Option (A) immediately, because this option shows nothing remaining 
behind the cut-out section except for the outer bark. Option (B) can likewise not be the correct 
solution, since here only a section of bark has been removed from the front. The piece cut out of 
Option (D) has only one straight side. According to the view from above, however, the cut-out 
section has to have three straight sides. This is the case only with the section cut out of Option (C). 
Therefore, (C) is the correct answer. 
 
Hãy hình dung vật thể này như 1 gốc cây đã bị cắt chéo. Khi ra nhìn từ trên (AV), ta thấy rằng một 
mảnh khá lớn đã bị cắt bỏ ở phía nửa trái. Phía sau mảng bị cắt bỏ, một mảng tương đối lớn còn 
lại. 
Vì thế ta có thể loại trừ ngay khả năng (A), do lựa chọn này không cho thấy phần còn lại ở phía 
sau phần bị cắt bỏ ngoại trừ phần vỏ ngoài. Khả năng (B) cũng không thể là lựa chọn đúng, vì 
trong hình này, chỉ một phần của vỏ bị cắt đi từ phía trước. Mẩu bị cắt đi trong hình (D) chỉ có một 
phía là phẳng. Tuy nhiên, theo hình nhìn từ phía trên (AV) phần bị cắt đi có 3 mặt phẳng. Duy nhất 
lựa chọn (C) là lời giải đúng. 
 
Question type 2 
Câu hỏi loại 2 
 
Example 
Ví dụ 
 
Here the only view you can rule out immediately is the one from "behind" (Option E): If the view 
from the front shows one end of the cable leading toward the back of the cube at the top right, the 
view from behind would show this cable end "coming at you" at the top left. This is not the case in 
the right-hand picture. If you tip the cube forward in your imagination, you immediately see that the 
correct answer cannot be the view from "above;" and turning the cube 180 degrees or 90 degrees 
to the right also does not lead to the desired perspective. But if you imagine yourself standing on 
the right side of the cube, you see that the end of the cable which is concealed in the left-hand 
illustration comes toward you on the right side of the cube in the right-hand illustration: Therefore 
"right" (A) is the correct answer. 
 
Trong câu hỏi này, góc nhìn từ phía sau (E) có thể loại bỏ ngay: do hình nhìn từ phía trước có một 
đầu dây hướng về phía sau của hộp ở góc trên bên phải, vì vậy góc  nhìn từ phía sau phải cho 
thấy đầu dây hướng về phía người quan sát ở góc cao bên trái. Đây rõ ràng  không phải là hình 
phía bên phải. Nếu ta lật cái hộp hay xoay nó sang phải 90º ta cũng không thu được ảnh bên phải. 
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Nhưng nếu tưởng tượng là ta đứng bên tay phải của khối hộp, ta thấy rằng đầu dây bị khuất trong 
hình bên trái sẽ hướng tới ta ở phía phải. Do đó đáp án là nhìn từ phía phải (A). 
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Subtest “Analysing Technical Interrelationships“ 
Phần kiểm tra “Phân tích các quan hệ kỹ thuật” 

 
In the subtest "Analysing Technical Interrelationships," you have to analyse and interpret 
diagrams, charts or tables depicting technical laws or formulae. 
The test measures the ability to abstract from scientific and technical facts and to put abstract facts 
in concrete terms. Knowledge of mathematics, physics or technology is not needed, background 
information will be provided if necessary. 
 
Trong phần kiểm tra “Phân tích các quan hệ kỹ thuật”, thí sinh phải phân tích và diễn giải các sơ 
đồ, biểu đồ hay các bảng mô tả các quy luật hay công thức. 
Phần này kiểm tra khả năng khái quát hóa các dữ kiện khoa học hay kỹ thuật và phát biểu các vấn 
đề trừu tượng một cách cụ thể. Kiến thức Toán học, Vật lý, Kỹ thuật là không cần thiết, các kiến 
thức cơ bản sẽ được cung cấp khi cần thiết. 
 
Instructions 
Hướng dẫn: 
 
Working time: 60 minutes 
Thời gian làm bài: 60 phút 
 
 

These items contain questions from various technical areas. Your task is to visualize simple 
technical procedures and recognize technical interrelationships. Unless otherwise indicated, the 
axes (scales) of all diagrams are linearly subdivided. In some of the items, you must identify the 
“qualitatively” correct diagram. In other words, your task is to decide which graph best 
represents the relationship between the variables shown. Even the correct diagram will not 
necessarily drawn to scale. 
 
Phần này bao gồm các câu hỏi từ các lĩnh vực khác nhau. Thí sinh phải hình dung ra các quá 
trình kỹ thuật đơn giản và tìm ra các mối quan hệ kỹ thuật trong đó.  
Ngoại trừ khi được nói rõ, các trục (tỉ lệ) của tất cả các sơ đồ được chia theo tỉ lệ tuyến tính. 
Trong một vài câu hỏi, thí sinh phải xác định một cách định tính các sơ đồ đúng. Nói cách khác, 
thí sinh phải quyết định sơ đồ nào mô tả tốt nhất các mối quan hệ được cho. Các sơ đồ không 
nhất thiết phải vẽ đúng tỉ lệ. 
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Example 
Ví dụ 
 
Arrangements I and II each include a beam which is pivot-mounted (like a swing or see-saw). A 
hook has been mounted on the right end of the beam. The ends of the beam are connected by a 
rope which is threaded through rolls. A weight is hung on the hook. 
 
Hai hệ thống I và II gồm một thanh ngang gắn cố định ở 1 điểm (như cầu bập bênh). Một cái móc 
được gắn ở phía phải của thanh ngang. Hai đầu của thanh ngang gắn với 1 sợi dây chạy vòng 
qua các ròng rọc. Một vật nặng được treo vào móc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Which of the following statements is/are then correct? (The masses of the beam, rope and hook 
can be neglected.) 
Phát biểu nào trong các phát biểu sau đây là đúng? (Khối lượng của thanh ngang, sợi dây và cái 
móc là không đáng kể) 
 

I. In the case of Arrangement I, the right end of the beam moves downward. 
II. In the case of Arrangement II, the right end of the beam moves downward. 

 
I. Trong trường hợp hệ thống I, đầu phía phải của thanh ngang sẽ bị kéo xuống.  
II. Trong trường hợp hệ thống II, đầu phía phải của thanh ngang sẽ bị kéo xuống. 

 
 
(A) Only statement I is correct.  
(B) Only statement II is correct.  
(C) Both statements are correct.  
(D) Neither of the two statements is correct 
 
(A) Duy nhất phát biểu I là đúng 
(B) Duy nhất phát biểu II là đúng 
(C) Cả hai phát biểu đều đúng 
(D) Cả hai phát biểu đều sai 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thanh ngang  Thanh ngang  

Móc Móc Giá đỡ Giá đỡ 

Dây Dây 
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Solutions 

Đáp án 
 

Subtest “Analysing Technical Interrelationships“ 
Phần kiểm tra “Phân tích các quan hệ kỹ thuật” 

 
Example 
Ví dụ 
 
If there is no rope, the right end of the beam moves downward in both cases when a weight is 
suspended from the hook. So the question is whether this movement is prevented by the rope. 
When a weight is suspended from the hook in Arrangement I, the rope slackens at the right end 
and at the left end. The right end of the beam moves downward, and Statement I is accordingly 
correct. When a weight is suspended from the hook in Arrangement II, traction (pulling power) is 
applied to the right end of the rope. By way of the rope, this traction is transferred to the left end of 
the beam. Since both ends of the beam are pulled downward with the same force, the beam does 
not move. Statement II is false. 
The solution to this item is therefore A. 
 
Nếu không có sợi dây, đầu phía phải của thanh ngang sẽ bị kéo xuống trong cả 2 trường hợp khi 
ta treo vật nặng vào móc. Vì thế câu hỏi là khi nào sợi dây sẽ cản trở  sự di chuyển đi xuống này. 
Trong trường hợp hệ thống I, khi vật nặng được treo vào móc, sợi dây sẽ thả lỏng cả hai đầu của 
thanh ngang. Đầu phía phải của thanh ngang sẽ bị kéo xuống và phát biểu (I) là đúng. Khi vật 
nặng được treo vào hệ II, lực căng sẽ được đặt vào đầu phải của sợi dây. Lực căng này sẽ kéo 
đầu trái của thanh ngang đi xuống. Vì thế cả hai đầu của thanh ngang sẽ bị kéo với cùng một lực, 
thanh ngang sẽ không di chuyển. Phát biểu (II) là sai.  
Đáp án đúng là (A). 
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