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DẠNG THỨC ĐỀ THI CHUẨN ĐẦU RA MÔN TIẾNG ANH  

CHO SINH VIÊN HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY  

(Kèm theo Thông báo số 3334/TB-ĐHLHN ngày 19/10/2018) 

 

Đề thi môn Tiếng Anh gồm 4 bài thi.  

Tổng thời gian: 190 phút 

Tổng điểm: 1000 điểm (Một nghìn điểm) 

 

BÀI THI NGHE HIỂU: 4 phần/100 câu/. Thời gian: 45 phút. Điểm: 300 

điểm/1000 điểm (Mỗi câu đúng là 3 điểm) 

Mô tả các phần:  

- Phần 1. Mô tả hình ảnh: Gồm 10 hình ảnh. Thí sinh sẽ xem một hình ảnh, 

nghe 4 câu mô tả A, B, C, D và chọn một câu mô tả chính xác nội dung có trong 

hình ảnh. 

- Phần 2. Hỏi – Đáp; Gồm 30 câu Hỏi – Đáp. Thí sinh sẽ nghe một câu hỏi 

hoặc một câu nói; nghe tiếp 3 câu trả lời/ hồi đáp lại câu trên tương ứng với 3 lựa 

chọn A, B, C. Sau đó chọn một câu trả lời/ hồi đáp phù hợp nhất trong 3 phương án 

A, B, C cho câu hỏi/ câu nói đó. 

- Phần 3. Nghe đoạn hội thoai: Gồm 30 câu hỏi. Tương ứng với 10 đoạn 

hội thoại. Thí sinh sẽ lắng nghe các đoạn hội thoại ngắn đó giữa hai người. Với mỗi 

đoạn sẽ có 3 câu hỏi với 4 phương án A, B, C, D. Thí sinh sẽ đọc câu hỏi và chọn 

một phương án phù hợp nhất trong 4 phương án A, B, C, D cho câu hỏi. 

- Phần 4. Nghe bài nói (độc thoại)/ thông báo ngắn: Gồm 30 câu hỏi. 
Tương ứng với 10 bài nói/ thông báo ngắn. Với mỗi bài nói/ thông báo sẽ có 3 câu 

hỏi, mỗi câu hỏi có 4 phương án A, B, C, D. Thí sinh đọc câu hỏi và chọn một 

phương án phù hợp nhất trong 4 phương án A, B, C, D cho câu hỏi. 

 

BÀI THI ĐỌC HIỂU: 3 phần/100 câu. Thời gian: 75 phút. Điểm: 300 

điểm/1000 điểm (Mỗi câu đúng là 3 điểm) 

- Phần 5. Hoàn thành câu: Gồm 40 câu. Thí sinh đọc 10 câu độc lập, mỗi 

câu có một từ/ cụm từ bỏ trống, chọn một phương án đúng trong 4 phương án A, B, 

C, D để điền vào chỗ trống. Các chỗ trống này cho phép kiểm tra kiến thức ngữ 

pháp, từ vựng, ngữ nghĩa và kiến thức trong môi trường công việc liên quan đến 

hoạt động kinh tế, kinh doanh và cuộc sống. 
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- Phần 6. Hoàn thành đoạn văn. Gồm 12 chỗ trống. Tương đương với 4 bài 

đọc. Thí sinh đọc 04 bài đọc ngắn dưới dạng thức thông báo, thư, ghi chú, v.v. Mỗi 

bài đọc có 03 chỗ trống, mỗi chỗ trống có 4 phương án lựa chọn A, B, C, D. Thí 

sinh chọn một phương án phù hợp nhất trong 4 phương án A, B, C, D để điền vào 

chỗ trống. 

- Phần 7. Đọc hiểu. Gồm 58 câu hỏi 

Đọc hiểu đoạn đơn: 28 câu. Thí sinh đọc từ 7 đến 10 bài đọc dưới dạng thức 

thông báo, thư, ghi chú, bài báo, hoá đơn, v.v. Số lượng câu hỏi mỗi bài đọc dao 

động từ 2 đến 5 câu. Mỗi câu hỏi có 4 phương án lựa chọn A, B, C, D. Thí sinh đọc 

câu hỏi và lựa chọn phương án phù hợp nhất trong 4 phương án A, B, C, D cho câu 

hỏi. 

Đọc hiểu đoạn kép: 20 câu. Thí sinh đọc 4 bài đọc, mỗi bài gồm 2 đoạn văn 

dưới dạng thức thông báo, thư, ghi chú, hoặc bài báo, v.v. Mỗi bài đọc gồm 5 câu 

hỏi. Thí sinh đọc câu hỏi và chọn một phương án phù hợp nhất trong 4 phương án 

A, B, C, D cho câu hỏi. 

 

BÀI THI VIẾT: 2 phần. Thời gian: 60 phút. Điểm: 200 điểm/1000 điểm  

- Phần 1. Viết thư hồi đáp. (80 điểm). 

Thí sinh đọc một đoạn thư, sau đó viết thư hồi đáp cho bức thư đó. 

- Phần 2. Viết luận thể hiện quan điểm. (120 điểm) 

Thí sinh được yêu cầu viết một bài luận thể hiện quan điểm về một vấn đề 

trong cuộc sống, học tập, làm việc, v.v. Bài viết khoảng 250-300 từ. 

 

BÀI THI NÓI: 3 phần. Thời gian cho mỗi thí sinh: 8-10 phút. Điểm: 200 

điểm/1000 điểm 

- Phần 1. (2 phút). Đọc đoạn văn ngắn khoảng 50 từ. 

- Thí sinh bốc thăm và đọc 1 đoạn văn ngắn khoảng 50 từ để kiểm tra khả 

năng phát âm của thí sinh. 

- Phần 2. (5phút). Trình bày quan điểm về 1 chủ đề/ vấn đề 

- Thí sinh trình bày chủ đề đã bốc thăm. Phần trình bày phải có bố cục rõ 

ràng, giới thiệu, phát triển ý, kết luận 

- Phần 3. (3phút). Thảo luận 

 Giáo viên và thí sinh hội thoại mở rộng thêm về những vấn đề có liên quan 

đến chủ đề/vấn đề vừa trình bày. Trong phần hội thoại, giáo viên đặt các câu hỏi 

phản bác, hoặc thăm dò ý kiến, thí sinh phải trình bày được lý lẽ để bảo vệ quan 

điểm của mình. 
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Chú ý:  

1. Thí sinh tô đáp án trên phiếu trả lời trắc nghiệm đối với bài thi Nghe hiểu và Đọc 

hiểu. Thí sinh làm bài viết trên giấy thi đối với bài thi Viết. Tổng thời gian đối với 

bài Nghe hiểu, Đọc hiểu và Viết là 180 phút. 

2. Điểm đạt: Tổng điểm của 4 bài thi Nghe hiểu, Đọc hiểu, Viết, Nói  là 500 điểm, 

với điều kiện mỗi bài thi Nghe hiểu, Đọc hiểu đạt tối thiểu 30 điểm; mỗi bài thi 

Nói, Viết đạt tối thiểu 20 điểm. 

3. Sinh viên không đạt điểm tối thiểu bài thi nào thì phải thi lại toàn bộ 4 bài thi 

Nghe hiểu, Đọc hiểu, Nói, Viết. 


