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THÍ SINH ĐĂNG KÝ DỰ THI NĂNG KHIẾU VÀO CÁC NGÀNH  

TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2017 CẦN BIẾT 

 
 

1. Các môn thi năng khiếu 

- Ngành Giáo dục Mầm non: Năng khiếu Mầm non gồm Đọc diễn cảm và Hát; 

- Ngành Sư phạm Mỹ thuật: Năng khiếu Mỹ thuật gồm Trang trí và Hình họa; 

- Ngành Giáo dục Thể chất: Năng khiếu Thể dục gồm Kiểm tra thể lực và hình thái; 
 

2. Ngày thi năng khiếu 

- Thời gian đăng ký dự thi năng khiếu: từ ngày 08/5/2017 đến ngày 30/6/2017.  

- Ngày thi năng khiếu: ngày 08 và 09/7/2017. Thí sinh có mặt tại Trường Đại học 

Phú Yên lúc 8 giờ 00 ngày 08/7/2017 để làm thủ tục dự thi. 
 

3. Những điều thí sinh cần biết khi dự thi năng khiếu 

a) Thi Năng khiếu Mầm non gồm Đọc diễn cảm và Hát: 

- Đọc diễn cảm: Khi vào phòng thi, thí sinh sẽ bốc thăm lựa chọn nội dung để trình 

bày do Hội đồng tuyển sinh chuẩn bị (văn bản để thí sinh đọc). Thí sinh có thời gian chuẩn 

bị (đọc văn bản đã chọn) khoảng 5 phút, sau đó trình bày để Ban giám khảo chấm điểm.   

- Hát: Thí sinh tự chuẩn bị bài hát phù hợp để trình bày cho Ban giám khảo chấm 

điểm tại phòng thi. Bài hát do thí sinh lựa chọn phải có chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ; tình 

cảm đối với quê hương, đất nước, nhà trường, tình yêu đối với con người... (bài hát được 

phép lưu hành trong giai đoạn hiện nay).   
 

b) Thi Năng khiếu Mỹ thuật gồm Trang trí và Hình họa: 

- Môn Trang trí: Thí sinh vẽ và tô màu một bài trang trí cơ bản trong thời gian 150 

phút. 

+ Chất liệu: màu bột hoặc màu nước. 

+ Những dụng cụ thí sinh phải mang theo: thước kẻ, thước góc vuông (êke), màu vẽ, 

bút chì, bút vẽ (cọ tô màu), bảng pha màu, lọ đựng nước, khăn lau tay. 

+ Hội đồng tuyển sinh chuẩn bị cho thí sinh sử dụng: giấy vẽ (khổ A3), nước để pha 

màu. 

- Môn Hình họa: Thí sinh thực hiện một bài vẽ hình họa đen trắng trong thời gian 150 

phút. 

+ Chất liệu: bút chì đen. 

+ Những dụng cụ thí sinh phải mang theo: bút chì đen, tẩy, que đo, dây dọi. 

+ HĐ tuyển sinh chuẩn bị để thí sinh sử dụng: giấy vẽ (khổ A3), giá vẽ, bảng vẽ. 
 

c) Thi Năng khiếu Thể dục gồm Kiểm tra thể lực và hình thái: 

- Về Thể hình: Thí sinh phải có thể hình cân đối, không bị dị tật, dị hình. Chiều cao 

tối thiểu của nam là 1,60m, nặng 45kg; nữ là 1,55m, nặng 40kg. 

- Kiểm tra thể lực gồm các nội dung: Chạy 60m, Bật xa tại chỗ, Gập thân trên thang 

dóng. 

             HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 

 


