
 
        

                     
HƯỚNG DẪN CÁC THÍ SINH THAM DỰ CUỘC THI ƯỚC MƠ VIỆT LẦN ĐẦU 

 
 

A. CHUẨN BỊ CHO VÒNG SƠ KẾT:  từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 1 tháng 11, 2020 
1. Vào trang mạng uocmoviet.org để đọc đầy đủ n tức và tài liệu. 

2. Bấm vào link http://uocmoviet.org/uoc-mo-viet/ 
                        http://uocmoviet.org/wp-content/uploads/2020/06/UMV-lyrics-in-bilingual-1.png 

     để nghe và tập hát bài Ước Mơ Việt. Hát cho đúng nhạc, thuộc lời, và hiểu ý nghĩa. 

3. Các em Thiếu Nhi chọn 5 ngữ vựng, Thiếu Niên chọn 10 ngữ vựng từ bài hát Ước Mơ Việt.  
     Tập phát âm cho chuẩn và học cho hiểu ý nghĩa của các ngữ vựng này. 

4. Mua quyển sách Tết qua http://baoviettide.com/store.html , hay đến  
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  -  Đọc truyện bằng Anh Ngữ để hiểu nội dung. 
      -  Vào  http://uocmoviet.org/com-tac-gia-thach-lam-giong-doc-hai-lan/  

http://uocmoviet.org/con-sao-cua-em-toi-duyen-anh-giong-doc-hai-lan/ 
          để nghe và đọc theo bằng mắt. 
 

       -  Chọn 1 trích đoạn ếng Việt, khoảng 100-150 chữ trong truyện Cốm hay truyện  
          Con Sáo Của Em Tôi để tập đọc, phát âm cho chuẩn. 

-  Các em Thiếu Nhi chọn 5 ngữ vựng, Thiếu Niên chọn 10 ngữ vựng từ quyển sách Tết. 
          Tập phát âm cho chuẩn và học cho hiểu ý nghĩa của các ngữ vựng này. 

5. Thực hiện video file thâu hình chính thí sinh:  

file:///C:/Users/th/Downloads/UMV-H%C6%AF%C6%A0%CC%81NG-D%C3%82%CC%83N-
CA%CC%81CH-QUAY-VIDEO.pdf 

              -   Tự giới thiệu:  họ, tên (theo kiểu Việt Nam), tuổi, ở vùng nào 
              -   Giới thiệu bài Ước Mơ Việt, do nhạc sĩ Đình Đại phổ thơ của thi sĩ Cao Nguyên 

 -   Hát trọn vẹn bài “Ước Mơ Việt”. 
 -   Đọc, phát âm cho đúng, và nói rõ ý nghĩa của các ngữ vựng mà thí sinh đã học được từ  
     bài hát  này. 
 -   Đọc trích đoạn mà em thích nhất, khoảng 100 đến 150 chữ bằng tiếng Việt của truyện ngắn  
     “Cốm” hay “Con Sáo Của Em Tôi”trong cuốn sách TẾT. 



 
 -   Đọc, phát âm cho đúng, và nói rõ ý nghĩa của các ngữ vựng mà thí sinh đã học được từ 
     quyển sách này  
 
**  Ban tổ chức khuyến khích phụ huynh/người thân/ thầy cô dạy Việt Ngữ của thí sinh   

                        xuất hiện trong ống kính để nói đôi lời giới thiệu về quá trình học Việt Ngữ của thí sinh. 
 
 

 

B. GHI DANH VÀ NỘP HỒ SƠ:  từ 1 tháng 7 đến 1 tháng 11, 2020. 
 Gửi toàn bộ hồ sơ dự thi cho Ban Tổ Chức, gồm có: 
 1.    Đơn xin dự thi  
 2.   Giấy thoả thuận của phụ huynh 
 3.   Bản sao của giấy khai sanh hay giấy chứng nhận ngày rời Việt Nam để đi định cư ở hải ngoại 
 4.   Một tấm hình của thí sinh 
 5.   Video file gồm đầy đủ 6 mục đã nêu trong phần A 5. 
 6.   Danh sách các ngữ vựng mà thí sinh đã chọn. 

             
LƯU Ý: 

-  Xin vui lòng gửi hồ sơ theo đúng cách thức  
   h p://uocmoviet.org/wp-content/uploads/2020/06/UMV-HƯỚNG-DẪN-CÁCH-NỘP-ĐƠN.pdf-     
   Phụ Huynh có thể chia sẻ video clip trên Facebook, Youtube của gia đình … 

  -  Thí sinh nộp hồ sơ dự thi đầy đủ và sớm nhất sẽ được giải thưởng đặc biệt. 
 -  Video của thí sinh sẽ được chiếu trên rất nhiều đài truyền hình Việt Nam và trên 
                YouTube, Facebook   
 -  Video của thí sinh sẽ được chấm điểm bởi Ban Giám Khảo và khán thính giả từ khắp mọi nơi 
    h p://uocmoviet.org/wp-content/uploads/2020/06/UMV-TIÊU-CHUẨN-CHẤM-ĐIỂM.pdf 
 -  10 Thiếu Nhi và 10 Thiếu Niên giỏi nhất sẽ được so tài trong vòng CHUNG KẾT. 
 
C. CHUẨN BỊ CHO VÒNG CHUNG KẾT:  từ ngày 1 tháng 11 đến ngày 22 tháng 11, 2020. 

THIẾU NHI: 
1. Hát một bài hát ca ngợi nước Việt hay tiếng Việt do em chọn.  
    Trả lời câu hỏi về ý nghĩa của bài hát này. 

2. Tập viết chính tả và học thuộc ý nghĩa cuả 10 ngữ vựng mà các em đã chuẩn bị trong vòng sơ kết 

3. Trả lời các câu hỏi về nguồn gốc của người Việt Nam (con Rồng- cháu Tiên, Lạc Long Quân- 
    bà Âu Cơ, vua Hùng...)      
 
THIẾU NIÊN: 

1.  Hát một bài hát ca ngợi nước Việt hay tiếng Việt do em chọn.  
           Trả lời câu hỏi về ý nghĩa của bài hát này. 

       2. Tập đặt câu với 20 ngữ vựng mà các em đã chuẩn bị trong vòng sơ kết 

       3. Trả lời câu hỏi về kiến thức căn bản về nước Việt Nam (hình dáng nước Việt Nam, vị trí nước   
            Việt Nam, nguồn gốc dân tộc Việt Nam, cờ quốc gia Việt Nam, 3 miền, 3 thành phố chính...)  
 

       4. Trình bày ước mơ của em cho tương lai của nước Việt Nam và dân Việt trong và ngoài nước. 
 


