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MỘT VÀI NHẬN XÉT VỀ TÀI LIỆU ÔN TẬP MÔN TIẾNG ANH 
TUYỂN SINH ĐÀO TẠO THẠC SĨ 

         Thạc sĩ Nguyễn Phương Chi 
I. Tổng quan về Tài liệu ôn tập 
1. Mục tiêu của Tài liệu ôn tập 
 Tiếng Anh là một trong những môn thi đầu vào đối với thí sinh Cao học ở trường ĐHKT. Trên 
cơ sở đó, Tài liệu ôn tập Môn tiếng Anh Tuyển sinh Đào tạo Thạc sĩ được biên soạn nhằm giúp 
thí sinh:   

 định hướng nội dung ôn tập giúp thí sinh có thể tự học để chuẩn bị tốt cho kỳ thi. 
 hệ thống kiến thức ngữ pháp theo nội dung kiến thức cần đạt được đối với trình độ B và 

C. 
 giúp thí sinh làm quen và thực hành các dạng bài tập trong bài thi. 
 luyện tập phương pháp làm bài thi. 

                                                          (Tài liệu ôn tập Môn tiếng Anh, trang 5) 
2. Nội dung ôn tập  
Nội dung ôn tập trong Tài liệu ôn tập Môn tiếng Anh  gồm 2 phần chính: Đọc hiều (Reading) và 
Viết (Writing), với những mục nhỏ trong từng phần theo thứ tự như sau: 

Reading  Grammar Revision 
Mini-Tests 
Word Forms 
Reading Comprehension 
Reading Cloze 
 

Writing Structure Revision 
Controlled Writing 
Sentence Transformation 
 

3. Thời lượng ôn tập: chương trình học ôn 48 tiết  - 12 buổi. 
4. Yêu cầu đối với thí sinh 
Thí sinh phải có trình độ tiếng Anh ở mức tương đương A2 hoặc bậc 2/6 của Khung Châu Âu 
chung (CEFR). Khi đi thi năng lực tiếng Anh của thí sinh sẽ được đánh giá qua 2 kỹ năng đọc 
hiểu và viết bằng bài thi hình thức trắc nghiệm.  

(Tài liệu ôn tập Môn tiếng Anh, trang 1) 
II. Nhận xét 
Tài liệu ôn tập Môn tiếng Anh được biên soạn với sự nỗ lực của tập thể giảng viên nhằm đáp ứng 
nhu cầu của thí sinh muốn có được một định hướng học tập để chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh 
Đào tạo thạc sĩ. Bên cạnh những ưu điểm như bài tập đa dạng phong phú, tài liệu cũng không 
tránh khỏi một số khiếm khuyết.  
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1) Grammar Revision gồm những điểm ngữ pháp  sau: 

Grammar Revision Adverbs of  Frequency 
Conjunctions 
Prepositions, 
Transition Words 
Verbs: Causative 
Verbs: Conditionals 
Verbs: Tense 
Verbs: Two-words 
Word Families 
Adjective Comparisons and Superlatives 
Gerunds and Infinitives 
Modals 
Participles 

Nếu so với các chủ điểm ngữ pháp được liệt kê ở trang 1 của Tài liệu ôn tập thì Grammar 
Revision còn thiếu nhiều mục như Possessive, Personal and Reflexive Pronouns, Articles, 
Quantifiers and Determiners, Word Order, Reported Speech, Commands, Requests, Adverb 
Clauses, Relative Clauses, Noun Clauses.  
Bên canh đó, có thể thấy rằng các điểm ngữ pháp không được sắp xếp theo  một trình tự giúp cho 
người học có một cái nhìn tổng quát về những gì mình đã học.  
Ngoài ra, những mục ngữ pháp này được giải thích rất ngắn gọn, sơ sài (Tenses) thỉnh thoảng 
thiết kế câu bài tập lại dài dòng hơi khó hiểu so với câu mẫu đơn giản, ngắn gọn (Adverbs of  
Frequency), hoặc không theo sát điểm ngữ pháp mới trình bày (Preposition), đôi chỗ các phương 
án chọn lưa (options) được thiết kế rất dễ, học viên không cần phải động não vẫn làm được  
(Modals). 
Trong quá trình giảng dạy, người viết thấy khá nhiều thí sinh thiếu kiến thức ngữ pháp cơ bản, 
thậm chí có học viên không phân biệt được từ loại (parts of speech), hay cách sắp xếp trật tự từ 
trong câu. Thiết nghĩ, Khoa nên thiết kế lại các mục ngữ pháp theo trình tự hợp lý  hơn, bổ sung 
những mục còn thiếu, có thể tham khảo quyển Barron’s TOEIC, 5th edition, tác giả Lin 
Loughead  nhà xuất bản Nhân Trí Việt hoặc Pass the TOEIC Test (Intermediate Course), tác giả 
Miles Craven, nhà xuất bản Tổng hợp TPHCM. 

2) Mini-Tests: gồm 10 bài. Mỗi bài gồm 2 phần: Sentence completion: 25 câu và Error 
analysis: 15 câu nhằm đánh giá mức độ nắm vững kiến thức tiếng Anh của thí sinh về ngữ pháp, 
cấu trúc, và từ vựng.  Mặc dù đã có chỉnh sửa, nhưng rất tiếc là có một số câu còn trùng lắp (ví 
dụ: câu 40 test 1 và câu 33 test 4; câu 34, test 2 và câu 40, test 3;  câu 35 test 2 và câu 26 test 
4…) 

3) Word Forms 

Word forms Suffixes 
Word families 
Compound nouns 
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Separable Prefixes 
Synonyms and Antonyms 
Idiomatic Expressions 1: point 
Participles Used as Adjectives: -ed versus –ing 
Phrasal Verbs: two-part 
Adjectives and Adverbs 
Idiomatic Expressions 2: make and do 
Phrasal Verbs: three-part 
Collocations 

Trong phần này, có những mục không hợp lý ví dụ như  không có phần ôn tập về prefixes, trong  
khi đó lại có ôn về suffixes. Compound nouns, synonyms and antonyms, và collocations được 
sắp xếp rời rạc.  Idiomatic expressions 1: Point, Idiomatic expressions 2: Make and Do. Cơ sở 
nào cho lựa chọn idiomatic expressions đó? Với thời lượng 48 tiết, thí sinh phải ôn Verbs: Two-
words, Phrasal verbs: two-part, Phrasal verbs: three-part và idiomatic expressions là quá nhiều. 

4) Reading comprehension gồm 5 bài practice. Mỗi  bài gồm 4 đoạn (4 passages - single 
hoặc double), liên quan đến vấn đề văn hóa, xã hội, kinh tế, khoa học, giáo dục,…với 5 câu hỏi 
cho từng  đoạn. Các bài đọc không quá khó so với yêu cầu về trình độ thí sinh phải đạt khi đi thi, 
nhưng các bài đọc này đã được dạy qua nhiều khóa, nên cần có sự thay đổi về nội dung. 

5) Phần Cloze gồm 10 bài practice. Theo tài liệu hướng dẫn ôn tập, đây là một đoạn văn bản 
bao gồm 10 khoảng trống đại diện cho những từ thiếu trong câu liên quan. Thí sinh cần vận dụng 
kiến thức ngữ pháp, cấu trúc, từ vựng để tìm ra được từ thích hợp cho những khoảng trống liên 
quan. Còn theo tác giả Harmer (2007), khi thiết kế cloze test, giáo viên có thể kiểm tra bất kỳ  
mục nào trong tiếng Anh, ví dụ như grammar, collocation, fixed phrases hay reading 
comprehension…Lướt qua 10 bài, có thể thấy rằng 5 bài đầu có vẻ khó hơn so với 5 bài sau vì có 
khuynh hướng kiểm tra content words; một đôi chỗ khiến cho sinh viên bối rối vì các options 
không rõ. Trong khi với 5 bài sau, thí sinh có thể dễ dàng hơn trong việc chọn câu trả lời đúng 
nhờ vào kiến thức ngữ pháp và ngữ cảnh.   

6) Structure Revision ôn lại các mẫu câu, nhằm giúp thí sinh củng cố kiến thức để làm phần 
Viết Chuyển Hóa Câu (Sentence Transformation). Một số mẫu câu rất dễ so với trình độ bắt 
buộc phải có của thí sinh, ví dụ như mẫu câu 3, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28.   Một điều cũng đáng 
lưu ý là những mẫu câu ôn tập ở tài liệu này cũng xuất hiện ở những tài liệu ôn tập khác. 

7) Phần Viết Câu theo các từ được cho sẵn (Controlled Writing)  có 10 bài practice. Với 
những từ rời, chưa liên kết với nhau, thí sinh xây dựng thành câu hoàn chỉnh có ý nghĩa và đúng 
ngữ pháp. Các bài tập này có thể được sắp xếp thành 2 loại, viết về công ty hoặc một nhân vật 
nổi tiếng nào đó. Tuy nhiên  có 2 bài không hợp theo dòng thời gian, xét ở thời điểm hiện tại: 
Practice 4 và 5  về bà Hillary Clinton và tổng thống Nga Putin.  

8) Phần Chuyển Hóa Câu (Sentence Transfomation) có 12 bài practice. Ở đây, thí sinh được 
cho 10 câu hoàn chỉnh và 4 phương án trả lời cho từng câu. Thí sinh sẽ chọn câu trả lời đúng mà 
vẫn giữ nguyên được ý của câu đã cho.  Đối với dạng bài này, chúng ta phải thừa nhận là việc 
thiết kế câu hỏi trắc nghiệm hay luôn là một thử thách đối với người soạn vì tốn nhiều thời gian 
và sự đầu tư, nếu không các câu hỏi có thể mơ hồ, hoặc không có câu trả lời đúng rõ ràng, hoặc 
câu trả lời có thể “nhìn vào là thấy ngay” ( Ur, 1996).  
Có thể do hạn chế về thời gian biên soạn, nên trong tài liệu ôn tập thỉnh thoàng cũng có những 
lỗi như thế. 
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Hằng năm, trường đều có những lớp ôn tập kiến thức cho học viên chuẩn bị thi cao học, nên Tài 
liệu ôn tập tiếng Anh rất cần thiết cho thí sinh. Tuy nhiên, tài liệu ôn tập này nên được bổ sung, 
chỉnh sửa để được cập nhật hơn, phù hợp với trình độ của thí sinh. Một bài thi mẫu (specimen 
test) cũng nên được đưa vào để thí sinh làm quen với hình thức thi. 
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