
Bảng câu hỏi khảo sát VARK 
Cách học nào là tốt nhất đối với tôi?

Hãy chọn những đáp án giải thích rõ nhất sở thích của bạn. Chọn thêm đáp án nếu đáp án thứ nhất 
chưa đủ để phản ánh hiểu biết của bạn. Bỏ trống bất cứ câu hỏi nào mà bạn thấy không phù hợp.

1. Tôi cần tìm đường đến 1 cửa hang mà bạn tôi đã giới thiệu, tôi sẽ:
K. tìm xem vị trí của cửa hàng đó có liên quan đến 1 địa điểm nào đó mà tôi biết hay 

không
A. nhờ bạn tôi chỉ đường
R. viết ra những chỉ dẫn về đường đi mà tôi cần nhớ
V. sử dụng bản đồ

2. Một trang web có chứa 1 video hướng dẫn cách vẽ 1 đồ thị hoặc 1 biểu đồ đặc biệt. Trên đó có
1 người đang nói, một vài danh sách miêu tả những việc cần làm và một số sơ đồ hướng dẫn. 
Tôi sẽ học tốt nhất bằng cách:

V. xem sơ đồ
A. nghe video
R. đọc hướng dẫn
K. xem hành động của người nói

3. Tôi muốn tìm hiểu nhiều hơn về chuyến du lịch tôi đang đi. Tôi sẽ:
K. xem thông tin chi tiết về những nơi đẹp nhất và những hoạt động trong chuyến đi
V. cử dụng bản đồ để thấy vị trí của các địa điểm

R. đọc thông tin về chuyến đi trên lịch trình di chuyển.

A. nói chuyện với người lên kế hoạch cho chuyến đi hoặc những người khác cùng chuyến 
đi.

4. Khi lựa chọn một nghề nghiệp hoặc một lĩnh vực học tập, điều này là rất quan trọng với tôi khi 
nghề nghiệp/lĩnh vực đó có đòi hỏi:

K. ap dụng các kiến thức của tôi vào các tình huống thực tế.

A. giao tiếp với những người khác thông qua những cuộc thảo luận.

V. làm việc với các bản thiết kế, bản đồ và biểu đồ

R. sử dụng từ ngữ tốt trong giao tiếp bằng văn bản.

5. Khi học , tôi thường:
A. thích nói chuyện/ bàn luận về mọi thứ ( khả năng - kết quả)

V. nhìn thấy các đặc điểm/họa tiết trong mọi thứ.

K. sử dụng các ví dụ và các ứng dụng.

R. đọc sách, báo và các bản tin.

6. Tôi muốn tiết kiệm nhiều tiền hơn và quyết định giữa các sự lựa chọn. Tôi sẽ:
K. cân nhắc các ví dụ về các lựa chọn dựa trên thông tin tài chính của bản thân 

R. đọc một tài liệu miêu tả chi tiết các lựa chọn.

V. sử dụng đồ thị để diễn tả các lựa chọn khác nhau trong các khoảng thời gian khác nhau

A. nói chuyện với một chuyên gia về các lựa chọn tiết kiệm tiền
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7. Tôi muốn học cách chơi một trò chơi cờ hoặc một trò chơi thẻ bài. Tôi sẽ:
K. xem những người khác chơi trò chơi đó trước khi tham gia.

A. lắng nghe ai đó giải thích và hỏi những câu hỏi.

V. xem một sơ đồ giải thích các giai đoạn, các bước di chuyển và các chiến thuật khác 
nhau trong trò chơi đó.

R. đọc hướng dẫn

8. Tôi có vấn đề với tim mạch. Tôi mong muốn rằng bác sĩ sẽ:
R. đưa cho cho tôi thứ gì đó để đọc có chứa giải thích về bệnh

K. sử dụng mô hình nhựa để chỉ ra bệnh

A miêu tả về bệnh cho tôi nghe

V đưa ra sơ đồ thông tin về bệnh

9. Tôi muốn học để làm một việc gì đó mới trên máy tính. Tôi sẽ:
R. đọc các chỉ dẫn được viết đi kèm với các phần mềm.

A. nói chuyện với người biết về các phần mềm.

K. bắt đầu sử dụng máy tính và và học bằng cách tự mò mẫm

V sử dụng các sơ đồ trong một quyển sách

10. Thứ tôi thích khi học trên mạng:
K những videos hướng dẫn cách làm.

V. những thiết kế thú vị và các đặc điểm hình ảnh

R. các bản miêu tả, các danh sách va những sự giải thích thú vị bằng văn bản

A. các kênh âm thanh nơi tôi có thể lắng nghe các chương trình thu âm hoặc phỏng vấn.

11. Tôi muốn tìm hiểu về một dự án mới. Tôi sẽ yêu cầu:
V. sơ đồ hiển thị các giai đoạn của dự án với những biểu đồ về lợi nhuận và giá cả.

R. một báo cáo bằng văn bản miêu tả các đặc điểm của dự án.

A. một cơ hội để thảo luận về dự án

K. các ví dụ về những nơi dự dán đã áp dụng thành công.

12. Tôi muốn học cách chụp ảnh đẹp hơn, tôi sẽ:
A. hỏi và nói chuyện với 1 ai đó về máy chụp hình và các tính năng.

R. sử dụng các tài liệu hướng dẫn sử dụng

V. sử dụng sơ đồ hiển thị máy ảnh và từng bộ phận, chức năng của nó.

K. sử dụng các ví dụ về những bức ảnh đẹp và xấu và chỉ ra cách cải thiện nó.

13. Tôi thích một người diễn giả hoặc một giáo viên sử dụng:
K. các buổi thực tập, làm mẫu hoặc các buổi thực hành

A. hỏi và trả lời, nói chuyện, thảo luận nhóm hoặc với các khách mời.

R. các bản tin, sách báo, tài liệu

V. các sơ đồ, biểu đồ, bản đồ và các đồ thị.
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14. Tôi đã hoàn thành một cuộc thi hoặc một bài kiểm tra và tôi muốn có một vài phản hồi. Tôi 
mong muốn có được những phản hồi:

K. sử dụng các ví dụ về những thứ tôi đã hoàn thành

R bằng văn bản miêu tả về kết quả của tôi

A. từ một ai đó có thể giải thích chi tiết cho tôi

V. sử dụng các bảng biểu chỉ ra những điều tôi đã đạt được.

15. Tôi muốn tìm hiểu về một ngôi nhà hoặc một căn hộ. Trước khi ghé thăm nó tôi muốn:
K. xem một video về các tài sản trong nhà.

A. có một cuộc thảo luận với người chủ nhà.

R. xem một bản miêu tả các phòng và các tính năng.

V. xem một sơ đồ chỉ ra các phòng và một bản đồ các khu vực trong nhà.

16. Tôi muốn lắp ráp các bộ phận của một cái bàn gỗ, tôi sẽ làm tốt nhất bằng cách:
V. xem sơ đồ các bước lắp ráp

A. nghe lời khuyên từ người đã thực hiện nó trước đó.

R. đọc hướng dẫn sử dụng đi kèm với các bộ phận của cái bàn đó.

K. xem một video của người đã lắp một cái bàn giống như thế
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