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Đề thi: gồm 2 phần thi, Đọc và Viết, tổng thời gian 120 phút.  

1.  Ọ : 4 phần (50 điểm) – 60 phút 

-       hần 1: 20 câu hỏi (20 điểm). Đọc 20 câu độc lập. Mỗi câu có một từ bỏ trống, chọn 

1 từ đúng trong 4 từ cho sẵn (dạng trắc nghiệm ABCD) để điền vào chỗ trống; hoặc tìm 1 

phương án trả lời đúng cho một câu hỏi/ phát ngôn. Các câu hỏi này kiểm tra kiến thức ngữ 

pháp, từ vựng, ngữ nghĩa, giao tiếp hoặc kiến thức văn hóa, xã hội. 

-       hần 2: 5 câu hỏi (5 điểm). Đọc 5 biển quảng cáo, bảng báo hiệu thường gặp trong 

đời sống hàng ngày (dạng hình ảnh không có chữ hoặc có ít chữ) hoặc thông báo ngắn, sau 

đó chọn một câu trả lời đúng trong 4 phương án cho sẵn (dạng trắc nghiệm ABCD) 

-       hần 3: 15 câu hỏi (15 điểm). Đọc 2-3 bài, mỗi bài khoảng 200 - 250 từ, chọn câu trả 

lời Đúng/Sai/Không có thông tin hoặc lựa chọn câu trả lời đúng trong 4 phương án A, B, C, 

D. Bài đọc có thể lấy từ báo, tạp chí dễ hiểu, dạng phổ biến kiến thức, thường thấy trong đời 

sống hàng ngày.  

-       hần 4: 10 câu hỏi (10 điểm). Làm bài đọc điền từ (Cloze test). Bài đọc dài khoảng 

150 từ trong đó có 10 chỗ trống, mỗi chỗ trống điền 1 từ thích hợp. 

Yêu cầu chung: 1) Bài đọc viết theo ngôn ngữ đơn giản, có bố cục rõ ràng; 2) Chủ đề 

quen thuộc, liên quan tới đời sống thường ngày (có thể lấy từ báo, tạp chí, tài liệu giáo dục, 

truyện, các mục trong bách khoa toàn thư…). 

2. V Ế : 4 phần (50 điểm) – 60 phút 

-  hần 1: 6 câu hỏi (6 điểm). Tìm từ tiếng Anh dựa vào phần giải thích nghĩa, tổng số 

chữ cái và chữ cái đầu tiên của từ đã cho sắn. 

-  hần 2: 6 câu hỏi (12 điểm). Sắp xếp lại các từ cho sẵn để tạo thành một câu hoàn 

chỉnh có nghĩa (không được thêm/bớt từ) 

-  hần 3: 6 câu hỏi (12 điểm). Cho sẵn 5 câu, viết lại các câu đó với những cách diễn 

đạt khác (đã được gợi ý trước bằng 1-2 từ) sao cho ý nghĩa các câu đó không thay đổi. 

-  hần 4: (20 điểm). Viết một bài viết ngắn khoảng 50-80 từ. Đây là dạng bài viết có nội 

dung liên quan đến đời sống hàng ngày, thường là viết dựa trên một chủ đề cho sẵn – có 

câu hỏi gợi ý. 

3.      GIÁ 

a.  ổng điểm của 2 bài thi là 1   điểm. 

b.  h  sinh đạt tổng số   ,  điểm là đạt yêu cầu.  
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