
 

 

Phụ lục II 

NỘI DUNG VÀ DẠNG THỨC ĐỀ THI 

MÔN TIẾNG ANH 

(Kèm theo Thông báo số:   497 /TB-ĐHLĐXH ngày  22  tháng 02  năm 2021 

của Hiệu trưởng Trường Đại học Lao động – Xã hội) 

 
I. DẠNG THỨC ĐỀ THI 

- Đề thi gồm 02 phần: PART 1 và PART 2 

- Hình thức thi: Thi viết (Không sử dụng tài liệu) 

- Thời gian thi: 150 phút 

II. NỘI DUNG THI 

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, trả lời câu 

hỏi theo nội dung bài đọc và điền từ.  

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 40. 

  

SECTION 1: 

Grammar, 

structure, & 

vocabulary 

(Ngữ pháp, Cấu 

trúc, từ vụng) 

SECTION 1 gồm 20 câu độc lập, có bốn 

phương án 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.  

SECTION 1 nhằm đánh giá mức độ nắm 

vững kiến thức tiếng Anh bao gồm ngữ pháp, 

cấu trúc và từ vựng.  

20  10 

SECTION 2: 

Reading 

Comprehension 

(Đọc hiểu) 

SECTION 2 bao gồm hai bài đọc 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…. Thí sinh đọc và trả lời câu hỏi theo nội 

dung bài đọc. 

Những câu hỏi đặt ra nhằm giúp thí sinh 

thể hiện  khả năng hiểu ý chính nêu trong văn 

bản, nắm được thông tin chi tiết, hiểu được quan 

hệ giữa các ý trong đoạn văn và văn bản, và hiểu 

được mục đích của tác giả / văn bản.  

 

10 15 



 

2 

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

mục 

Thang 

điểm 

SECTION 3 

Cloze 

(Điền từ) 

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 15 

PART 2: 

WRITING 

PART 2: bao gồm ba loại hình bài tập được 

gọi là: dựng câu, viết lại câu và viết một bài viết 

ngắn..  

PART 2 nhằm đánh giá khả năng sử dụng 

tiếng Anh để trình bày hay 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  

60 điểm. 

  

SECTION 1: 

Sentence 

building 

(Dựng câu) 

SECTION 1: gồm 10 câu có các từ, tập hợp 

từ, chưa liên kết với nhau. Thí sinh cần sử dụng 

những từ, nhóm từ cho sẵn để dựng thành câu 

hoàn chỉnh – câu có ý nghĩa và đúng ngữ pháp.  

10 20 

SECTION 2: 

Sentence 

Transformation 

(Viết lại câu) 

SECTION 2 là dạng bài tập viết lại câu, 

bao gồm 10 câu hoàn chỉnh cho sẵn. Thí sinh sử 

dụng phần gợi ý đã cho để viết thành câu mới 

mà vẫn giữ nguyên được ý. 

10 20 

 

 

SECTION 3: 

Essay 

(Viết một bài theo  

chủ đề) 

SECTION 3 là viết một bài hoàn chỉnh có 

độ dài từ 150 đến 200 từ về các chủ đề văn hoá, 

kinh tế, xã hội có liên quan đến đời sống hàng 

ngày.   

Dạng bài tập này kiểm tra cách trình bầy 

một bài viết, từ vựng, ngữ pháp cách kết nối câu 

và đoạn văn.  

 
20 

Tổng điểm bài thi: 100 

  


