
 

CÁC ĐỀ XUẤT CẢI TIẾN PHẦN LISTENING TRONG PRACTICE 
BOOKS ĐỂ GIÚP SINH VIÊN TIẾP CẬN BÀI THI NEW TOEIC 

 Ths. Nguyễn Thị Minh Ngọc 
I. Điểm khác biệt giữa bộ giáo trình Practice Books 1,2,3,4 và bài thi New TOEIC: 
1. Mô tả bài thi Listening của New TOEIC: 
Phần Listening của bài thi New TOEIC bao gồm tất cả 4  phần.  
 Phần 1:  Picture Description 
Trong phần này thí sinh phải nghe mô tả của tất cả 10 hình.  Với mỗi câu hỏi trong phần 
này, thí sinh sẽ nghe 4 câu mô tả về bức tranh. Khi họ nghe các câu mô tả, họ phải chọn 1 
câu mô tả đúng nhất những gì họ thấy về bức tranh. Các câu mô tả không xuất hiện trong 
bài thi, và sẽ chỉ được đọc một lần duy nhất.  
 Phần 2:  Question- Response 
Thí sinh sẽ nghe một câu hỏi hoặc một câu tường thuật và ba câu trả lời. Các câu này 
cũng không xuất hiện trong bài thi và sẽ chỉ được đọc một lần duy nhất. Họ phải chọn 1 
câu trả lời đúng nhất cho mỗi câu hỏi. Trong phần này thí sinh sẽ nghe 30 câu hỏi. 
 Phần 3: Conversations 
Thí sinh sẽ nghe 10 mẫu đối thoại giữa hai người. Họ sẽ trả lời 3 câu hỏi về  nội dung 
trong mỗi mẫu đối thoại. Các mẫu đối thoại sẽ không xuất hiện trong bài thi, và sẽ chỉ 
được đọc một lần duy nhất.  
 Phần  4: Talks 
Thí sinh sẽ nghe 10 bài nói bởi một người. Họ sẽ trả lời 3 câu hỏi về những gì được nói 
trong bài nói. Bài nói sẽ không xuất hiện trong bài thi, và sẽ chỉ được đọc một lần duy 
nhất.  
2. Mô tả sơ lược phần Listening trong Practice Books 1, 2, 3, 4: 
Trong bộ giáo trình Practice Books 1,2,3,4 chỉ có 3  phần:  phần 2,  phần 3 và  phần 4 là  
có cùng dạng thức với các phần Nghe trong giáo trình TOEIC.  
 Practice Book 1 và 2 đều có 12 bài listening practice có cùng dạng thức với phần 2 
(Questions and Responses) của bài thi TOEIC. 
Practice Book 3 có 12 units  tương đương với  phần 3: Conversations của giáo trình 
TOEIC.  
Practice Book 4 có 12 units  tương đương với  phần 4: Talks của giáo trình TOEIC. 
Như đã trình bày, chúng ta thấy rằng bộ giáo trình Practice Books  từ quyển 1 đến quyển 
4 đã thiếu hẳn một phần luyện nghe trong bài thi TOEIC đó là  phần 1:  Picture 
Description.  
Thêm vào đó, Practice Book 3 bao gồm  phần  3: Conversations của bài thi TOEIC nhưng 
sau khi nghe một mẫu đối thoại thì sinh viên chỉ trả lời 1 câu hỏi duy nhất về mẫu đối 
thoại đó. Trong khi đó trong bài thi New TOEIC thì họ phải trả lời tất cả 3 câu hỏi sau 
mỗi mẫu đối thoại. Practice Book 4 bao gồm  phần 4: Talks của bài thi TOEIC nhưng sau 
khi nghe một bài nói thì sinh viên chỉ trả lời 1 câu hỏi duy nhất về bài nói đó. Trong bài 
thi New TOEIC thì họ phải trả lời tất cả 3 câu hỏi sau mỗi bài nói. 
Điều này khiến không ít sinh viên gặp nhiều khó khăn khi dự thi lấy chứng chỉ TOEIC, 
thậm chí là khi dự thi kết thúc học phần 3, 4 tại trường Đại Học Kinh Tế TP-HCM. Trong 
bài thi kết thúc học phần 3&4, phần Listening được thiết kế theo dạng bài thi New 
TOEIC. Các sinh viên không được tiếp cận các kỹ năng cần thiết để làm bài nghe  phần 1 



 

cũng như  phần 3&4 của bài thi New TOEIC. Ngoài ra, họ cũng không được trang bị đầy 
đủ các “chiến  thuật nghe” khi nghe một mẫu đối thoại và sau đó phải trả lời 3 câu hỏi, 
phần này khó hơn nhiều so với việc chỉ trả lời 1 câu hỏi sau mỗi đối thoại. Người học 
cũng gặp vấn đề tương tự trong cách nghe  phần 4 khi dự thi TOEIC.  
Ngoài sự thiếu sót về phần nội dung trong Practice Books 1,2,3,4, phần Listening trong 
bộ giáo trình này chỉ được trích từ một nguồn duy nhất là Introductory Course- Trình độ 
sơ cấp trong bộ giáo trình Longman Preparation Series for the TOEIC TEST by Lin 
Lougheed- the 3rd edition  
 
II. Các đề xuất để cải tiến bộ giáo trình Practice Books 1,2,3,4: 
Practice Book 1 nên bao gồm  phần 1-  Picture Description của bài thi New TOEIC. 
Practice Book 2 bao gồm  phần 2- Question& Response của bài thi New TOEIC. 
Practice Book 3 gồm  phần 3 –Conversations với hình thức cùng dạng với bài thi New 
TOEIC. 
Practice Book 4 nên có  phần  4- Talks cũng với hình thức mới cùng dạng với bải thi 
New TOEIC.  
Như vậy sau khi hoàn tất 4 học phần Tiếng Anh tại trường Đại Học Kinh Tế TP-HCM thì 
sinh viên đã có thể nắm bắt được các kỹ năng và chiến thuật nghe cần thiết cho cả 4  phần 
trong bài thi TOEIC, và do đó có dịp làm quen với phần nghe trong bài thi New TOEIC. 
Bên cạnh việc bổ sung và chỉnh sửa về nội dung của các bài nghe trong bộ giáo trình này. 
Chúng ta cũng nên cân nhắc về nguồn tài liệu được sử dụng trong bộ sách Practice 
Books. Để đảm bảo tính hệ thống và nhất quán của toàn bộ giáo trình từ học phần 1 đến 
học phần 4, Đối với phần Further Skill Work được giảng dạy tại lớp, nên sử dụng bộ 
giáo trình luyện thi TOEIC mới nhất- Longman Preparation Series for the TOEIC TEST 
by Lin Lougheed- the 5th edition gồm 3 cuốn Introductory Course, Intermediate Course 
và Advanced Course. Riêng phần Guided Independent Practice là bài tập về nhà cho 
sinh viên tự làm thì nên sử dụng nhiều nguồn tài liệu luyện thi TOEIC khác nhau. Vì mỗi 
bộ tài liệu đều có những điểm mạnh riêng sẽ giúp bổ sung cho các tài liệu khác mà được 
sử dụng trong cùng một bộ giáo trình. Nếu chúng ta cập nhật các tài liệu mới nhất từ 
nhiều nguồn khác nhau trong bộ Practice Books thì sinh viên sẽ có nhiều cơ hội tiếp xúc 
nhiều giọng nói của  người bản ngữ ( native speakers) khác nhau, điều này sẽ giúp họ tự 
tin hơn khi bước vào kỳ thi TOEIC thực sự.  
Bộ giáo trình luyện thi TOEIC mới nhất- Longman Preparation Series for the TOEIC 
TEST by Lin Lougheed- the 5th edition -Intermediate Course  được đề nghị sử dụng làm 
tài liệu chính trong bộ Practice Books 1,2,3,4. Bộ giáo trình này là tài liệu giảng dạy 
chương trình TOEIC, chứ không đơn thuần là bộ đề thi TOEIC. Sinh viên sẽ được dạy để 
thi TOEIC một cách có hiệu quả. Nó sẽ giúp họ hiểu câu hỏi hỏi về cái gì, phân tích được 
các phần khác nhau  trong bài thi  cũng như nhận biết những cái “bẫy” trong sự lựa chọn 
các câu trả lời.  Nhờ vậy sinh viên trở nên quen thuộc với các dạng của bài thi New 
TOEIC,  và  họ sẽ cảm thấy  tự tin khi dự thi. Họ biết phải làm cái gì trong bài thi và 
quan trọng hơn là biết cách làm như thế nào.  để có kết quả tốt nhất. 
Từ đó, các sinh viên sẽ được cung cấp các kiến thức và những kỹ năng cần thiết cho một 
bài thi nghe TOEIC. Bộ giáo trình này không những cung cấp kiến thức và những kỹ 
ngăng cần thiết cho bài thi Nghe TOEIC,  mà còn  đáp ứng được trình độ Tiếng Anh ngày 
càng cao của sinh viên của trường. Cùng với mức độ bài thi New TOEIC ngày càng khó 
hơn thì việc cập nhật giáo trình mới nhất và có trình độ cao hơn là điều tất nhiên. Bên 



 

cạnh đó, do Practice Books được giảng dạy song song với bộ giáo trình Market Leader by 
David Cotton, David Falvey &Simon Kent- Elementary Business English & Pre-
intermediate Business English từ trình độ sơ cấp (Elementary) đến sơ – trung cấp (Pre-
intermediate,nên việc sử dụng nguồn tài liệu về phần Listening trong Practice Books 
1,2,3,4 ở trình độ Introductory như hiện nay là vấn đề cần phải được xem xét lại. Chúng 
ta nên thay đổi và biên soạn lại giáo trình mới cho phù hợp với mục tiêu và khung 
chương trình chung của Khoa Ngoại ngữ Kinh tế. Tất cả đều có mục đích góp phần cho 
sự phát triển chung của Khoa Ngoại ngữ Kinh tế và đáp ứng nhu cầu đòi hỏi về chất 
lượng giảng dạy ngày càng cao của Trường Đại học Kinh tế TP. HCM. 
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