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ĐỀ XUẤT MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG NHẰM LÀM TĂNG HIỆU QUẢ 
GIẢNG DẠY PHẦN NGHE TOEIC Ở HP1 & 2 

 
ThS. Nguyễn Thị Hạnh 

 
Kỳ thi TOEIC (Test of English for International Communication - Bài kiểm tra Anh ngữ 
trong Giao Tiếp Quốc Tế) nhằm đánh giá sự lưu loát về tiếng Anh của những người không 
phải người bản xứ làm trong các văn phòng, trụ sở quốc tế. Các công ty, cơ quan chính phủ, 
và viện giáo dục dựa vào những kết quả của kỳ thi TOEIC để đánh giá những kỹ năng Anh 
ngữ của những nhân viên hiện tại và tương lai.  
Tại trường Đại học Kinh tế, điểm thi TOEIC được sử dụng làm chuẩn đầu ra cho sinh viên 
(SV) hệ chính qui của trường và làm điều kiện miễn thi ngoại ngữ cho SV dự thi kỳ thi tuyển 
sinh cao học đầu vào.   
Bài thi TOEIC gồm có 200 câu hỏi, được chia làm hai phần: phần nghe và phần đọc.  
Phần nghe: Phần này gồm có 100 câu hỏi được chia ra thành những phần sau đây: 
Phần 1: Câu hỏi hình ảnh (10 câu) 
Phần 2: Câu hỏi-trả lời (30 câu) 
Phần 3: Bài hội thoại ngắn (30 câu - 10 hội thoại - mỗi hội thoại có 3 câu hỏi đi kèm) 
Phần 4: Cuộc nói chuyện ngắn (30 câu - 10 cuộc nói chuyện ngắn - mỗi cuộc nói chuyện có 3 
câu hỏi đi kèm) 
SV của trường Đại học Kinh tế ở học phần 1 và 2 được học phần 2 của bài thi nghe TOEIC 
(câu hỏi – trả lời). Mỗi câu trong phần thi nghe này được thiết kế như sau: 1 câu hỏi / câu nói 
(a stimulus) và 3 câu trả lời (possible responses). Phần bài thi này có thể được xem là quan 
trọng trong việc nâng điểm số bài thi nghe TOEIC cho SV vì lúc này khả năng tập trung của 
SV còn cao. Nếu GV hướng dẫn để SV nắm được một số kỹ thuật của loại hình bài thi này thì 
điểm số bài thi nghe càng được nâng lên. Trong phạm vi bài viết này tôi muốn đưa ra một số 
hoạt động nhằm làm tăng hiệu quả giảng dạy phần nghe TOEIC ở HP1 & 2 trong đó chú 
trọng lựa chọn các hoạt động giảng dạy cho các chủ điểm sau: (1) từ đa nghĩa, (2) từ để hỏi, 
và (3) từ có cách phát âm tương tự nhau vì đây là những phần được kiểm tra nhiều nhất trong 
bài thi nghe TOEIC phần 2.  

MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY ĐỀ XUẤT 
1.Từ đa nghĩa (Words with multiple meanings) 
Bài thi nghe TOEIC phần 2 có rất nhiều từ đa nghĩa nhằm “bẫy” người nghe. Ta có thể thấy 
rất nhiều câu nghe có chứa từ đa nghĩa trong Practice Book HP1 va HP2. (xem phụ lục 1)  
GV có thể tổ chức các hoạt động giảng dạy sau đây nhằm tăng hiệu quả cho phần bài thi này.  

1.1. Trò chơi 
Theo Deirdre Howard – Williams và Cynthia Herd (Word Games with English, 1994), trò 
chơi là một phương pháp cực kỳ hữu hiệu để thúc đẩy học sinh trong giờ học. GV có thể sưu 
tầm một số trò chơi như: chiếc nón kỳ diệu, chung sức, bingo, ai là triệu phú, trò chơi ô số, 
đấu trường 100, trúc xanh … Để giúp SV nắm vững các từ đa nghĩa thường xuất hiện trong 
bài thi nghe TOEIC phần 2 tôi đã thiết kế trò chơi ô số. (xem phụ lục 2) 

1.2. Bài tập 
GV có thể vào các trang web như http://www.tv411.org/vocabulary/dictionary-
thesaurus/words-multiple-meanings/activity/3/1 hoặc http://freelanguagestuff.com/multiple-
meaning-words/ hoặc http://www.education.com/worksheet/article/multiple-meanings-which-
definition/ hoặc http://www.quia.com/cb/6344.html để tìm một số bài tập và thiết kế lại bài 

http://www.tv411.org/vocabulary/dictionary-
http://freelanguagestuff.com/multiple-
http://www.education.com/worksheet/article/multiple-meanings-which-
http://www.quia.com/cb/6344.html
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tập cho phù hợp với trình độ của SV mình. Tôi cũng xin giới thiệu 3 bài tập tôi đã làm cho 
SV lớp mình. (xem phụ lục 3) 

2. Từ để hỏi (Question words) 
Trong bài thi nghe TOEIC phần 2 phần câu hỏi / câu nói (stimulus) thường có các dạng sau:  
* Câu hỏi thông tin có từ để hỏi (question word) như what, where, when, how, who, why, 
how many … 
* Hỏi ở dạng có / không (Yes / No question): Do, Does, Is, …. 
* Câu hỏi lựa chọn “or”  
* Câu hỏi đuôi (tag question) 
* Câu yêu cầu; câu đề nghị: Can you ..?; Shall I …? 
Ta có thể thấy rất nhiều câu nghe có chứa từ để hỏi trong Practice Book HP1 va HP2. (xem 
phụ lục 4)  
GV có thể tổ chức các hoạt động giảng dạy sau đây nhằm tăng hiệu quả cho phần bài thi này.  

2.1. Hoạt động 
Theo hai tác giả Nguyễn Thị Diệu Chi và Nguyễn Thị Hạnh trong đề tài “Business Games” 
(2010, phần mở đầu) cho rằng cần nên có các hoạt động vui chơi trong lớp học ngoại ngữ vì 
ba (trong bốn) lý do; (i) làm thay đổi bầu không khí căng thẳng của lớp học, (ii) tạo hứng thú 
cho người học lẫn người dạy, (iii) ôn lại số lượng từ vựng hay chủ điểm ngữ pháp vừa được 
học một cách sinh động vui tươi thay cho các hoạt động rèn luyện rập khuôn và cứng nhắc 
thường gây nhàm chán.    

2.1.1 Làm việc theo cặp / nhóm  
DOMINO 1: cách tiến hành hoạt động này như sau: 
GV viết câu hỏi ở một mặt của tờ phiếu và câu trả lời ở mặt còn lại. Sau đó cho SV cho theo 
nhóm (3 hoặc 4 SV). SV 1 đọc câu hỏi; SV 2, SV 3 tìm câu trả lời thích hợp trên tờ phiếu của 
mình. Dưới đây là một mẫu trong tờ phiếu của hoạt động DOMINO 1.   

 
  
DOMINO 2: cách tiến hành hoạt động này như sau: 
GV tổ chức cho SV làm việc theo cặp. SV 1 viết bộ câu hỏi bất kỳ (8-10 câu hỏi); SV 2 viết 
câu trả lời bất kỳ (8-10 câu trả lời). Sau đó SV sử dụng bộ câu hỏi và câu trả lời như những 
con cờ DOMINO và chơi như phần DOMINO 1 bên trên.  

2.1.2. Bài tập 
GV cho SV một số câu hỏi và 1 câu trả lời đúng, sau đó yêu cầu SV viết thêm 2 câu trả lời sai 
mới có chứa yếu tố gây nhiễu. (xem phụ lục 5) 
Ví dụ: GV có thể cung cấp cho SV các câu hỏi và trả lời sau: 
WHERE  
Q: Where can I get the bus for the downtown area? 
A: At gate 3 
B: ?? 
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C: ?? 
GV tổ chức cho SV làm theo nhóm (8-10 SV). Các SV lần lượt đọc lớn câu hỏi và 3 lựa chọn 
của mình và yêu các SV khác chọn đáp án đúng. SV nào chọn được nhiều câu đúng nhất hoặc 
SV nào viết được những câu trả lời gây nhiễu hay nhất sẽ được khen thưởng.  

2.1.3. Hoạt động giờ ra về 
Tôi thường hay áp dụng hoạt động này vào lớp học của mình trong giờ ra về. Thường lúc này 
SV đều mong muốn ra về thật nhanh, do vậy động cơ của SV khi tham gia vào hoạt động này 
rất cao. GV tổ chức cho lớp đứng thành hai hàng. Hai SV sẽ lần lượt thi đấu với nhau. GV 
đưa ra câu hỏi và SV nào có câu trả lời nhanh hơn, chính xác hơn sẽ được ra về trước, SV còn 
lại sẽ phải di chuyển xuống cuối hàng để chờ thi với SV khác.  

2.2. Trò chơi 
Giống như đã trình bày ở phần từ đa nghĩa, GV có thể sưu tầm một số trò chơi nhằm giúp SV 
tìm ra câu trả lời cho phần câu hỏi thường xuất hiện trong bài thi nghe TOEIC phần 2. Trong 
phần này tôi đã thiết kế trò chơi chiếc nón kỳ diệu. (xem phụ lục 6) 

3. Từ có cách phát âm tương tự nhau (words with similar sounds) 
Đa số câu nghe của bài thi TOEIC phần 2 đều rơi vào dạng này. Câu trả lời sai là dạng câu 
nhắc lại từ đã dùng trong câu hỏi hoặc từ có tương tự âm (similar sounds). Ngoài ra, GV cần 
lưu ý cho SV cẩn thận với những lựa chọn cung cấp thông tin ‘sai lệch’, không liên quan đến 
nội dung câu hỏi. 
Ví dụ 1: Q.3 - Unit 11 HP2 
3. Do they have a toll free phone number? 
A. Yes, it is posted in the office. 
B. The phone is free. 
C. I need the number. 
Answer: A 
Ví dụ 2: Q.6 - Unit 9 HP2 
6. What time will the meeting be out? 
A. It’s at the hotel. 
B. About 4: 30 
C. We won’t be there on time. 
Answer: B 
Trong phần này GV cho SV đọc một số câu hỏi và trả lời, sau đó yêu cầu SV tìm ra ‘bẫy’ 
(những từ có âm tương tự hoặc những lựa chọn cung cấp thông tin ‘sai lệch’, không liên quan 
đến nội dung câu hỏi) của các câu trả lời. (xem phụ lục 7) 

KẾT LUẬN 
Để giúp SV đạt được điểm số cao trong bài thi nghe TOEIC, GV ngoài việc chỉ rõ các điều 
SV cần làm như nổ lực luyện tập nghe thường xuyên, nâng cao vốn từ vựng của mình, chú 
trọng việc phát âm từ cho đúng, …, GV còn có thể giúp SV nắm vững kỹ thuật và nội dung 
bài thi thông qua các hoạt động giảng dạy như trò chơi, bài tập, hoạt động theo cặp / nhóm 
như được trình bày trong bài viết này. Dù có cố gắng suy nghĩ để đưa ra một số hoạt động 
nhằm làm tăng hiệu quả giảng dạy phần nghe TOEIC ở HP1 & 2, nhưng do chỉ dựa trên quan 
điểm và kinh nghiệm riêng của mình và cách làm trên chỉ là cách tôi áp dụng thành công ở 
lớp của mình, chứ chưa phải là cách làm tốt nhất vì tôi cho rằng có rất nhiều giảng viên đã 
sáng tạo ra những cách làm riêng, đặc thù và có thể rất/chỉ phù hợp cho lớp của riêng mình.   
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PHỤ LỤC 2 
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PHỤ LỤC 3.1 
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PHỤ LỤC 3.2 
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PHỤ LỤC 3.3 
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PHỤ LỤC 4 
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