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1. Thời lượng: 50 tiết  

2. 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.  

3. Mục tiêu  

Khóa học giúp học viên: 

 
1. hiểu rõ yêu cầu môn thi tiếng Anh trong kỳ thi tuyển sinh liên thông đại học tại Đại học 

Kinh tế TP.HCM;  

2. ôn tập lại kiến thức ngữ pháp tiếng Anh dựa theo phần mô tả “KIẾN THỨC NGỮ PHÁP 

CẦN ĐẠT ĐƯỢC ĐỐI VỚI TRÌNH ĐỘ A1”;   

3. hiểu rõ cấu trúc bài thi (mục tiêu của từng loại hình bài tập, số lượng câu cho từng loại 

bài tập, tỷ lệ điểm của các phần, loại bài tập); và   

4. luyện tập phương pháp trả lời câu hỏi đối với các loại hình bài tập khác nhau.  

4. Nhiệm vụ của học viên 

1. Trên lớp, ôn tập theo hướng dẫn của giáo viên. Luôn chú trọng đến việc hiểu kỹ các lời 

giải thay vì chấp nhận một phương án đúng.    

2. Chú trọng tìm hiểu và luyện tập phương pháp thực hiện từng loại bài tập. Ví dụ, cách tiến 

hành trả lời câu hỏi trắc nghiệm, điền khuyết, dựng câu và chuyển hóa câu.  

3. Chủ động tham khảo tài liệu như sách ngữ pháp nhằm bổ sung và hiểu kỹ hơn những kiến 

thức liên quan.  

4. Chủ động tìm và thực hành thêm những dạng bài tập tương tự giúp trau dồi kiến thức, kỹ 

năng.   

 



                                                         

  

ĐỀ CƯƠNG  

MÔN TIẾNG ANH 
KỲ THI TUYỂN SINH HỆ 
LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC.  

Mã hiệu: NNGU.ĐC.05 
Lần ban hành : 01 
Ngày  hiệu lực: 06/12/2012 
Trang:  2/5 
 
 

 
5. Mô tả dạng thức bài thi B1 

Sau đây là phần giới thiệu tóm tắt cấu trúc bài thi môn tiếng Anh, kỳ thi tuyển sinh liên thông đại 

học được tổ chức tại Đại học Kinh tế TP.HCM. Phần mô tả bao gồm: 

(i)  Nội dung bài thi 

(ii) Loại hình bài tập và mục đích đánh giá 

(iii) Số câu, số mục trong từng bài tập, và 

(iv) Thang điểm tối đa cho từng loại bài tập. 

Thời gian làm bài là 90 phút. Bài thi gồm 3 phần: PART 1, PART 2, và PART 3. 

Nội dung Mục đích đánh giá và loại hình bài tập Số câu/ 

mục 

Thang 

điểm 

PART 1: 

READING 

PART 1: Bao gồm ba phần (SECTIONS) với loại hình 

bài tập là trắc nghiệm.  

PART 1 nhằm đánh giá kiến thức ngữ pháp tiếng Anh 

thông qua khả năng sử dụng tiếng Anh của thí sinh 

trong đọc hiểu. Tổng số điểm của Part 1 là 75 

  

SECTION 1: 

1.1. Grammar, 

structure, & 

vocabulary  

(Ngữ pháp, 

Cấu trúc, từ 

vựng) 

SECTION 1 gồm 40 câu độc lập. Trong đó có 30 câu 

với 30 khoảng trống (Sentence completion) và bốn 

phương án được đề xuất đề lựa chọn (A, B, C, D). Thí 

sinh cần chọn MỘT phương án phù hợp nhất với từng 

khoảng trống trong câu liên quan. 10 câu còn lại với 4 

phương án được gạch dưới trong câu (Error 

recognition) đã cho (A, B, C, D). Thí sinh chọn MỘT 

phương án thể hiện lỗi ngữ pháp trong câu liên quan.   

40 50 
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SECTION 1 nhằm đánh giá mức độ nắm vững kiến 

thức tiếng Anh bao gồm ngữ pháp, cấu trúc và từ vựng. 

SECTION 2: 

Reading 

Comprehension 

SECTION 2 bao gồm các bài đọc (2 bài) và 10 câu hỏi.  

Chủ đề văn bản có liên quan đến vấn đề về văn hoá, xã 

hội, kinh tế, khoa học, giáo dục v.v… Mỗi câu hỏi đều 

có 4 phương án trả lời (A, B, C, D). Thí sinh lựa chọn 

MỘT phương án đúng cho từng câu hỏi liên quan.  

Những câu hỏi đặt ra nhằm giúp thí sinh thể hiện  khả 

năng (i) hiểu ý chính nêu trong văn bản, (ii) nắm được 

thông tin chi tiết (ii) hiểu được quan hệ giữa các ý trong 

đoạn văn và văn bản, và (iii) hiểu được thái độ mục 

đích của tác giả / văn bản.  

10 12,5 

SECTION 3:  

Reading Cloze 

SECTION 3 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. 

10 12,5 

PART 2: 

Language in 

Use (Indirect 

Speaking) 

Phần này bao gồm 10 câu hỏi. Mỗi câu gồm 4 phương 

án lựa chọn. Mỗi phương án là một câu đáp lại 

(response) tương ứng với câu hỏi. Đây là dạng bài tập 

nhằm giúp thí sinh nắm được những cách nói thông 

dụng trong giao tiếp hằng ngày theo nhiều chủ điểm 

khác nhau. 

10 12,5 

PART 3: PART 3 gồm loại hình bài tập được gọi là SETENCE   
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WRITING 
TRANSFORMATION. Tổng số câu là 10.  

PART 3 nhằm đánh giá khả năng sử dụng tiếng Anh để 

trình bày/ diễn đạt ý tưởng dưới dạng viết. Đây là bài 

tập đánh giá kỹ năng sử dụng ngôn ngữ, đòi hỏi thí sinh 

phải nắm vững kiến thức về ngữ pháp, cấu trúc và từng 

vựng trong tiếng Anh. Tổng số điểm của PART 2 là 

12,5 

Sentence 

Transformation 

(Chuyển hóa 

câu) 

Là dạng bài tập chuyển hoá câu, bao gồm 10 câu hoàn 

chỉnh cho sẵn. Thí sinh sử dụng phần gợi ý đã cho để 

hoàn thành câu mới mà vẫn giữ nguyên được ý. 

10 12,5 

Tổng câu và điểm bài thi 80 100 

Có thể tóm tắt lại như sau:  

Phần/nội dung Mục đích đánh giá Số câu Thang 

điểm 

PART 1 Kỹ năng đọc: Trắc nghiệm (4 phương án)   

Section1 Kiến thức (grammar based questions)  40      50 

Section 2 Đọc hiểu văn bản  10 12,5 

Section 3 Điền khuyết  10 12,5 

PART 2 Kỹ năng nói gián tiếp 

Trắc nghiệm (4 phương án) 

10 12,5 

PART 3 Kỹ năng viết    

 Chuyển hóa câu 10    12,5 

Tổng câu và điểm bài thi 80 100 
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IV. Tài liệu học tập: 

 Ban Ngoại ngữ - Tập thể giảng viên (2012). Tài liệu ôn tập môn tiếng Anh tuyển sinh 
hệ liên thông đại học. 

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

 

 

                                                                                   TP.HCM, ngày  25   tháng 11 năm 2012 

   PHÊ DUYỆT CỦA KHOA/BỘ MÔN 

(Ký và ghi rõ họ tên, chức danh) 

P.Trưởng Ban NN 

 

 

 

ThS. Trần Thị Phỉ 

NGƯỜI BIÊN SOẠN 

(Ký và ghi rõ họ tên, chức danh) 

Trưởng Ban NN 

 

 

 

ThS. Võ Đình Phước 

 

 
 
 
 
 


