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I. Thời lượng: 50 tiết  

II. Điều kiện tiên quyết: 

 Học viên tham gia khóa học phải có năng lực tiếng Anh (tối thiểu) ở mức tương đương 
cấp độ A1 hoặc bậc 1/6 của Khung Châu Âu (CEFR) 

 Trình độ năng lực tiếng Anh của học viên được đánh giá qua kỹ năng đọc hiểu, viết và 
nói gián tiếp.  

III. Mục tiêu chương trình 

Chương trình nhằm giúp học viên ôn tập và củng cố trau dồi khả năng sử dụng tiếng Anh trong 
giao tiếp thụ động (đọc, nghe) và sáng tạo (nói và viết) ở trình độ tiền trung cấp (Pre-
Intermediate).  

IV. Mô tả nội dung ôn tập  

Nội dung ôn tập được mô tả chi tiết trong bảng sau: 
 
Kỹ năng  Yêu cầu cụ thể cần đạt được đối với từng kỹ năng  
Reading  Có thể: (i) điền vào chỗ trống câu văn ngắn (ii) hiểu được các ý 

chính / những thông tin cụ thể; (iii) hiểu được lập trường, thái độ, 
ý định và mục đích của tác giả/văn bản; và (iv) dùng ngữ cảnh để 
đoán hoặc hiểu từ vựng mới.  
 

Writing  Có thể: (i) sử dụng kiến thức ngữ pháp và cấu trúc câu trong tiếng 
Anh để ghép nối những cụm từ cho sẳn thành một câu có nghĩa; 
và (ii) có thể viết lại một câu theo cấu trúc khác nhưng vẫn ý 
chính của câu đó. 

V. Tài liệu học tập 

 Ban Ngoại ngữ - Tập thể giảng viên (2012). Tài liệu ôn tập môn tiếng Anh hệ VỪA 
LÀM VỪA HỌC. 

 Betty Schrampfer Azar (2008) Understanding and Using English Grammar. Third 
Edition. Longman 

VI. Mô tả bài thi 

Thời gian làm bài là 120 phút. Điểm đạt là 50/100. 
Bài thi đánh giá kỹ năng đọc và viết gồm 2 phần thi chính như sau: 
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Nội dung Loại hình bài tập và mục đích đánh giá số 

câu/số 
mục 

thang 
điểm 

PART I 
Reading 
Comprehension 

PART 1: Bao gồm ba phần (sections) với tổng cộng 50 
câu. 
Phần này nhằm đánh giá kiến thức từ vựng và ngữ pháp 
tiếng Anh thông qua kỹ năng đọc hiểu. 

  

SECTION 1: 
Grammar, 
structure, & 
vocabulary  
 
 
 

SECTION 1 gồm 30 câu độc lập với 30 khoảng trống 
(Sentence completion) và bốn phương án được đề xuất 
để lựa chọn (A, B, C, D). Thí sinh cần chọn MỘT 
phương án phù hợp nhất với từng khoảng trống trong câu 
liên quan.  
Thí dụ: 
If we ............... one more typist, we'd get these 
documents done quickly. 

A. have had B. have  
C. had D. will have 

Đáp án đúng: C 

30 30 

SECTION 2: 
Reading 
Comprehension 

SECTION 2 gồm 2 bài đọc. Mỗi bài đọc có 5 câu hỏi 
với các phương án trả lời A, B, C hoặc D. Chủ đề văn 
bản liên quan đến các chuyên ngành thuộc lĩnh vực kinh 
tế – thương mại. 
Những câu hỏi đặt ra giúp thí sinh thể hiện khả năng (i) 
hiểu ý chính nêu trong văn bản, (ii) nắm bắt thông tin chi 
tiết, (iii) hiểu được quan hệ giữa các ý trong đoạn văn và 
văn bản, (iv) hiểu được thái độ/ mục đích của tác giả/văn 
bản. 
 

10 10 

SECTION 3: 
Cloze 

SECTION 3 là một đoạn văn bản bao gồm 10 khoảng 
trống đại diện cho những từ thiếu. Mỗi khoảng trống đều 
có 4 phương án trả lời A, B, C, D. Thí sinh cần vận dụng 
kiến thức ngữ pháp, cấu trúc, từ vựng để tìm ra phương 
án trả lời thích hợp cho những khoảng trống tương ứng. 
Thí dụ: 
One of the most difficult decisions is choosing what 
(1)…………… for a living. For example, do you want to 
follow a definite (2)……………..and earn a low salary at 
the beginning,…. 
1.  A. to do              B. should we do  
     C. do we do  D. doing 

10 10 
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2. A. work B. corporation C. business D. career 
Đáp án: 1: A; 2: D  

PART II 
WRITING 

PART 2 nhằm đánh giá khả năng sử dụng tiếng Anh để 
trình bày / diễn đạt ý tưởng. 

  

SECTION 1: 
Sentence 
Transformation 

SECTION 1: là dạng bài tập chuyển hoá câu, bao gồm 
10 câu hoàn chỉnh cho sẵn và mỗi câu đều có 4 phương 
án trả lời (A, B, C, D). Thí sinh sử dụng phần gợi ý và 
chọn phương án trả lời đúng nhất để hoàn thành câu mới 
mà vẫn giữ nguyên được ý của câu đã cho. 
Thí dụ: 
I haven't enjoyed myself so much for years.  
A. It's years since I have enjoyed myself so much. 
B.  It’s years since I enjoyed myself so much. 
C. It was years since I have enjoyed myself so much. 
D. It has years since I enjoyed myself so much. 
Đáp án đúng: B. 

10 10 

SECTION 2: 
Controlled 
Writing 
 

SECTION 2: gồm 10 nhóm các từ rời, chưa liên kết với 
nhau. Trong mỗi nhóm, từ được sắp xếp theo thứ tự nhất 
định. Mỗi câu đều có 4 phương án trả lời (A, B, C, D) 
cho sẵn. Thí sinh cần sử dụng ngữ cảnh gợi ý và chọn 
phương án trả lời đúng nhất nhất để dựng thành câu hoàn 
chỉnh – câu có ý nghĩa, đúng ngữ pháp và có tính đến sự 
liên kết văn bản. 
Thí dụ:   
my aunt / born / England / now/ she/ live / Perth / 
Australia 
……………………………………………………………  
Đáp án:   
My aunt was born in England, but now she lives in 
Perth, Australia. 

10 20 

SECTION 3: 
COMPOSITION 

SECTION 3 là phần viết bài luận. Thí sinh chọn 1 chủ 
đề từ 2 hoặc 3 chủ đề được cho sẵn để viết 1 bài luận 
khoảng 100 từ. 

khoảng 
80-100 

từ 

20 

 Tổng cộng  100 
 

Các chủ đề cho bài luận (composition) 
 
1. A typical working day 

2. Your company 
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3. Your job 

4. Your boss 

5. A business trip 

6. Your best friend 

7. Your hobbies 

8. A place you would like to visit 

9. Your homeland 

10. Your family 
 

                                                                                   TP.HCM, ngày  21 tháng 05 năm 2012 

   PHÊ DUYỆT CỦA KHOA/BỘ MÔN 

(Ký và ghi rõ họ tên, chức danh) 

Trưởng Ban NN 

 

 

 

ThS. Võ Đình Phước 

NGƯỜI BIÊN SOẠN 

(Ký và ghi rõ họ tên, chức danh) 

Trưởng Ban NN 

 

 

 

ThS. Dương Thúy Uyên 

 

 


