
 

Tại sao nên thi thử JLPT trước khi bước vào kỳ thi 
thật? 
Trước khi bước vào kì thi JLPT có lẽ các bạn sẽ tâm trạng lo lắng liệu kiến thức của mình có đủ 
hay không, mình có phân bổ thời gian hợp lý hay không…? Tất cả những điều bạn lo lắng sẽ 
được giảm bớt qua kì thử Online chuẩn JLPT trên trang web Riki Online. Qua những bài thi thử 
online của Riki sẽ đem tới cho các bạn : 

Giúp bạn ôn tập lại kiến thức hiệu quả. 
Bạn càng giải nhiều đề thi thì các kiến thức đó càng khắc sâu trong trí nhớ của bạn. Khi thi thử, 
tâm lý của bạn sẽ hoàn toàn khác so với việc làm các bài luyện tập thông thường. Các lỗi sai 
bạn mắc phải khi thi thử sẽ khiến bạn nhớ lâu hơn và không lặp lại trong bài thi thật. Các bạn 
hãy tham gia các kỳ thi thử thường xuyên,sau mỗi bài thi, bạn nên ngồi lại và nghiền ngẫm lỗi 
sai mà mình đã gặp phải, phân tích hướng giải quyết và ghi nhớ nó trong đầu để không tái diễn 
trong lần thi sau. 

Làm quen với cấu trúc đề thi. 
Cấu trúc đề thi thử của Riki có cấu trúc giống với đề thi JLPT 100% do đó bạn sẽ biết cách nên 
tập trung vào dạng bài nào trước, dạng bài nào sau để có thể đạt được mức điểm cao nhất. 

Phân bổ thời gian hợp lý. 
Rất nhiều bạn học viên nói rằng các bạn thường không đủ thời gian làm hết đề thi và thường bỏ 
qua những câu hỏi dễ ăn điểm. Điều đó thật đáng tiếc. Kiến thức của bạn đủ nhưng bạn lại thiếu 
mất kỹ năng và khả năng thực chiến. Hãy luyện thi thử thật nhiều sẽ giúp các bạn biết cách phân 
bố thời gian hợp lý, biết cách cân nhắc nên làm phần nào trước, phần nào sau. Để khi đi thi thật 
không bị mất quá nhiều thời gian vào những phần không cần thiết. 

Thi thử JLPT giúp tăng điểm khi thi thật 
Sau mỗi bài thi thử sẽ giúp bạn rút ra những lưu ý và kinh nghiệm trong các lần thi sau. Bạn sẽ 
khắc phục lại được những lỗ hổng kiến thức nhờ vào những câu mình đã làm sai. Và cũng chính 
những câu sai ấy sẽ giúp bạn nhớ lâu hơn, khi gặp lại nó hay những câu tương tự thì chắc chắn 
bạn sẽ làm đúng, thậm chí tăng lên 20 - 30 điểm nếu thường xuyên tham gia thi thử tiếng Nhật. 

Tiết kiệm thời gian, chi phí và công sức. 
Các kì thi thử trên trang Riki Online là hoàn toàn miễn phí vì thế các bạn không mất một chút chi 
phí nào cho việc thi thử. Các kỳ thi được tổ chức mỗi tháng 1 lần dưới hình thức online, các bạn 
có thể ở nhà và làm bài thi ngay trên máy tính của mình mà không mất công di chuyển tới các 
trung tâm. Các bạn sẽ có được tất cả những điều trên chỉ bằng 1 cái click tạo tài khoản trên 
website Riki Online. Còn chần chờ gì nữa, hãy tạo ngay cho mình 1 tài khoản để có thể thi thử 
JLPT thôi nào. Chúc các bạn sẽ đạt điểm cao trong kỳ thi sắp tới. 

 



 

Hướng dẫn thi thử JLPT & Test năng lực trên trang học 
tiếng Nhật Online của Riki Nihongo. 
 
Bước 1: Bạn tạo tài khoản ở phần  ĐĂNG KÍ trên trang chủ  https://riki.edu.vn/online hoặc 
theo đường link:  https://riki.edu.vn/online/member/login  
 
Bước 3:  Đăng nhập  tài khoản đã tạo để sử dụng website 
 
Bước 3: Truy cập vào thi thử theo link: 
Thi thử JLPT : https://riki.edu.vn/online/thi-thu  
Test năng lực:  https://riki.edu.vn/online/test-nang-luc  
 
Việc bạn cần làm chỉ cần click vào cấp độ muốn thi và chọn đề là có thể thi thử ngay. 
 
Riki Online cung cấp cho bạn rất nhiều đề thi thử, được thiết kế giống 100% đề thi thật. Bạn 
hoàn toàn có thể truy cập vào và làm bài bất cứ lúc nào bạn muốn.  
 
Sau khi làm bài xong hệ thống sẽ trả về cho bạn kết quả và điểm từng phần. Chỉ cần vài 
thao tác đơn giản và dành ra khoảng 150 phút là bạn đã có thể kiểm tra và đánh giá năng 
lực của mình rồi. 
 
Nếu kết quả bài thi của bạn có trong TOP 100 bạn có thể truy cập vào bảng xếp hạng theo 
Link : https://riki.edu.vn/online/thi-thu/bang-xep-hang  để xem mình đang đứng TOP bao 
nhiêu nhé. 
 
 
Để xem lại kết quả thi của mình, các bạn truy cập vào phần lịch sử thi thử theo Link: 
https://riki.edu.vn/online/tai-khoan/lich-su-thi-thu để xem lại kết quả của các bài đã làm trước 
đó nhé. Ngoài ra bằng kết quả được Riki Online thiết kế siêu đẹp, nếu bạn đạt kết quả cao, 
muốn chia sẻ để khoe với bạn bè đừng ngại lưu lại hoặc share lên các mạng xã hội nhé ^^. 
 
Chúc các bạn thành công ! 
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