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I. DẠNG THỨC ĐỀ THI 

 - Nội dung thi: trong phạm vi kiến thức ôn thi 

 - Hình thức thi: Thi viết  

 - Thời gian làm bài: 90 phút 

 - Tổng số điểm là 100: điểm cần: 50 điểm (với mỗi phần thi không dưới  

30% tổng số điểm là đạt yêu cầu); 

- Cấu trúc đề thi: 

PHẦN THI NỘI DUNG VÀ DẠNG CÂU HỎI SỐ CÂU HỎI ĐIỂM 

Ngữ pháp 
Kiểm tra kiến thức ngữ pháp, từ vựng, giới từ, tính 

từ, trạng từ và các cụm từ thông dụng.  
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Đọc hiểu 

Phần 1: Cho 5 biển báo hoặc ghi chú, thí sinh đọc và 

chọn câu trả lời phù hợp trong 4 đáp án (A, B, C, D). 
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Phần 2:  Cho bài đọc khoảng 120- 150 từ có 5 câu 

hỏi theo nội dung bài đọc, mỗi câu hỏi có 4 phương 

án trả lời (A, B, C, D), thí sinh đọc và chọn 1 câu trả 

lời đúng trong 4 phương án cho trước đó. 
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Phần 3:  Cho bài đọc khoảng 120-150 từ có 5 câu 

hỏi, mỗi câu hỏi có 3 phướng án lựa chọn Đúng 

(T), Sai (F) hoặc không có thông tin (N), thí sinh 

đọc và chọn câu trả lời Đúng (T), Sai (F) hoặc 

Không có thông tin (N) theo nội dung của bài đọc. 
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Phần 4: Cho trước 15 từ hoặc cụm từ và bài đọc 

khoảng 150 - 200 từ với khoảng 10 chỗ trống. Thí 

sinh sẽ đọc tìm từ hoặc cụm từ thích hợp điền vào 

chỗ trống để hoàn thành bài đọc. 
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     Viết 

Phần 1: Viết lại câu với từ gợi ý và giữ nguyên ý 

chính của câu. 
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Phần 2:  Dùng từ, nhóm từ gợi ý để viết thành câu 

hoàn chỉnh. 
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Phần 3:  - Dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt 5 

             - Dịch từ tiếng Việt sang Tiếng Anh 5 

 

II. NỘI DUNG KIẾN THỨC ÔN THI 

Bao gồm nội dung kiến thức trong đề cương ôn thi/ôn tập: 

1.  Các thì trong tiếng Anh 

2. Quán từ/ Mạo từ 

3. Tính từ và trạng từ 

4. Tính từ sở hữu 

5. Đại từ 

6.  Giới từ 

7. Động từ (động từ nguyên thể ( infinitives), danh động từ ( gerund- Ving), 

động từ thành ngữ ( V + preposition). 

8. Động từ khiếm khuyết ( Modal auxiliaries) : can, could, must, have to, may, 

might, will, would, shall, should. 

9. Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ ( Subject –verb agreement) 

10. Các từ chỉ định lượng ( some, any, a few, few, a little, little) 

11. Câu điều kiện 

12. Câu bị động 

13. Câu so sánh 

14. Câu trần thuật 

15. Mệnh đề quan hệ 

16. Câu hỏi đuôi 

17. Mệnh đề đảo 

18. Câu ước muốn 
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