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SPI 試験とは？
Bài thi SPI là gì?
日本での就職活動で留学生が苦労することのひとつに SPI（適性検査)がよく挙がりま
す。就職活動で行われる筆記試験は、一般常識の範囲の問題であると言われることが多い
です。しかし、日本語の細かい用法を出題されることは留学生にとって大きなハードルと
なります。日本語能力がとても高い人であっても、SPI で落とされる人が少なくありませ
ん。多くの企業の選考プロセスはエントリーシート提出→SPI →面接（複数回）→内定と
なります。S P I を通過しないと、面接で熱意をアピールする機会すら得られないこともあ
りますので、早めに準備しないといけません。

私は何回も SPI の模擬試験を受けたことがあるため、今回のレポートでは留学生の皆さ
んに紹介したいと思います。
SPI の基礎能力検査は「言語」と「非言語」に分かれています。「言語」問題の内容とし
ては言語知識をイメージしてもらうと理解しやすいかと思います。この「言語」問題の難
しいところは普段使わない単語の意味を問われたりするため、語彙力の強化は必須といえ
るでしょう。文章問題の方が難しい問題が多いので、速やかに文章の要点を押さえる力が
求められると思います。次に「非言語」問題についてです。内容としては、算数と数学を
イメージしてもらうとわかりやすいかと思います。食事代の割り勘の計算問題など、一見
簡単であっても日本語で算数の教育を受けたことがない留学生にとっては難しく感じるこ
とが多いでしょう。

SPI は日本語のスキルではなく、論理力や数学的なスキルを見ているので日本人向けに作
られていますが、日本人にとっても難しいものです。SPI では難しい問題をじっくり解く
のではなく、簡単な問題を速やかに解くことが求められるので、時間管理や効率が非常に
重要ですので、問題形式に慣れるため、練習した方が良いと思います。
いろいろなウエブサイト上で、模擬試験を受けることができますので、「SPI 模擬試験」
などのキーワードで検索して、試してください。
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Bài thi SPI là gì?
Một trong những việc khiến cho du học sinh cảm thấy khó khăn trong chuỗi hoạt động tìm kiếm
việc làm tại Nhật Bản đó là bài thi SPI ( bài kiểm tra viết). Bài kiểm tra viết được thực hiện trong
chuỗi hoạt động tìm việc thường là các vấn đề nằm trong phạm vi của kiến thức thông thường. Tuy
nhiên, việc đưa ra những cách sử dụng quá chi tiết của tiếng Nhật lại là một trở ngại lớn đối với du
học sinh. Ngay cả những người có năng lực tiếng Nhật rất giỏi cũng không thể vượt quá được bài thi
SPI. Quá trình tuyển chọn khi xin việc làm thông thường hầu hết sẽ bắt đầu từ nộp đơn xin việc →
SPI→ phỏng vấn (nhiều lần)→trúng tuyển . Nếu không thể thông qua bài thi SPI thì sẽ không có cơ
hội thể hiện bản thân trong cuộc phỏng vấn, vì vậy chúng ta cần sớm có sự chuẩn bị thật chu đáo.

Bản thân mình đã từng làm nhiều lần các bài thi SPI mẫu , vì vậy trong bài viết này mình muốn
giới thiệu đến các bạn du học sinh một cách tổng quát về bài thi SPI.
Trong SPI kiểm tra năng lực cơ bản được chia thành hai loại là ‘ngôn ngữ’ và ‘phi ngôn ngữ’. Với
phần ‘ngôn ngữ’ thì nội dung chủ yếu xoay quanh về tiếng Nhật. Điều khó nhất của phần ‘ngôn ngữ’
này là thường tập trung vào các từ ngữ ít được sử dụng trong cuộc sống hằng ngày nên bạn cần phải
tăng cường bổ sung thêm vốn từ vựng của minh. Vì sẽ có nhiều phần bài đọc khó nên mình nghĩ các
bạn phải luyện cho mình kỹ năng nắm được nội dung chính trong thời gian nhanh nhất. Tiếp theo về
phần 'phi ngôn ngữ', về nội dung thì phần này tập trung chủ yếu vào việc tính toán và các vấn đề liên
quan đến toán học. Bao gồm cả những vấn đề tính toán số tiền ăn,... nhìn có vẻ đơn giản nhưng cũng
mang lại nhiều điều khó khăn đối với du học sinh vì chưa bao giờ được nhận được sự đào tạo các
phương pháp tính toán bằng tiếng Nhật.

SPI không phải chỉ là bài thi yêu cầu kỹ năng tiếng Nhật cao mà còn đòi hỏi bạn phải có kỹ năng
logic và tính toán tốt, mặc dù bài thi này được tạo ra để dành cho người Nhật, nhưng cũng mang lại
nhiều khó khăn cho chính người Nhật. Trong SPI, việc quản lý thời gian hiệu quả khi làm bài là vô
cùng quan trọng, không phải giải quyết các câu hỏi khó một cách chậm rãi thận trọng mà là phải giải
quyết thật nhanh đối với những câu hỏi đơn giản. Vì vậy, để làm quen với các dạng câu hỏi của để
thi SPI, chúng ta nên luyện tập thật nhiều.
Hiện tại, bạn có thể tham gia thi thử đề thi mẫu của SPI trên nhiều trang web khác nhau, bằng cách
tìm kiếm trên mạng với từ khóa “Đề thi mẫu SPI” nhé.

