ĐỀ CƯƠNG THI TIẾNG ANH
II. Đối tượng: Sinh viên Ban kỹ sư chất lượng cao học theo chương trình của Pháp tại
các trường Đại học Xây dựng Hà nội, Đại học Bách khoa Hà nội, Đại học Đà Nẵng và
Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh.
I. Mục đích: Phân loại sinh viên theo trình độ tiếng Anh, giúp sắp xếp học sinh vào các
chuyên ngành.
III. Nội dung: Thí sinh làm 3 bài thi: đọc, viết và nghe. Cụ thể:
1. Đề thi đọc hiểu gồm 3 phần, làm trong 60 phút.
- Phần 1 kiểm tra kết cấu câu, có 10 câu hỏi dạng trắc nghiệm. Thí sinh chọn
phương án tốt nhất trong 4 phương án (A, B, C, D) cho sẵn để hoàn thiện câu.
- Phần 2 có 5 câu hỏi dạng trắc nghiệm. Ở mỗi câu hỏi, thí sinh đọc một tin nhắn,
thông báo ngắn, biển báo, chỉ dẫn, quảng cáo … và ba lời giải thích hay dẫn giải bên
cạnh (A, B, C). Sau đó, thí sinh quyết định lời dẫn giải nào (A, B hay C) là chính xác
nhất.
- Phần 3: Thí sinh đọc một đoạn văn khoảng 200 từ về một trong số những chủ đề
quen thuộc trong cuộc sống. Dưới đoạn văn đó có 5 câu hỏi. Dưới mỗi câu hỏi có sẵn 4
câu trả lời (A, B, C, D). Thí sinh chọn câu trả lời đúng cho mỗi câu hỏi.
2. Đề thi viết gồm 2 phần, làm trong 30 phút.
- Phần 1 có 5 câu hỏi. Ở mỗi câu hỏi, thí sinh phải hoàn thiện một câu chưa đầy đủ,
sao cho nghĩa của câu mà thí sinh hoàn thiện giống với nghĩa của câu cho trước. Chú ý,
khi hoàn thiện mỗi câu ở phần này thí sinh không được phép dùng quá 3 từ.
- Phần 2: Thí sinh viết một lá thư ngắn ( khoảng 100 từ) cho một người bạn về một
chủ đề quen thuộc trong cuộc sống.
3. Đề thi nghe gồm 2 phần, làm trong 25 phút. Sau mỗi phần đều có 1 phút để thí sinh
kiểm tra lại câu trả lời.
- Phần 1 có 5 câu hỏi. Ở mỗi câu hỏi có 3 hình vẽ và 1 đoạn băng. Thí sinh nghe
đoạn băng đó và chọn hình vẽ đúng.
- Phần 2: Thí sinh nghe 1 đoạn băng để lấy từ hoàn thiện tapescript của đoạn băng
đó. Cụ thể, phần tapescript có 10 chỗ trống. Thí sinh nghe để lấy 10 từ điền vào 10 chỗ
trống đó.
4. Giới hạn trình độ của đề thi: Cả ba đề thi đọc, viết, nghe cũng như từng phần của đề
thi đều có các các câu hỏi trải dài từ trình độ A2 đến B1 (chuẩn Khung Châu Âu) để đảm

bảo mục đích phân loại thí sinh của đề thi. Mức độ khó nhất về ngữ pháp, từ vựng, kết
cấu cụm từ, kết cấu câu, nghe hiểu là giữa trình độ trung cấp (Intermediate).
5. Thang điểm: Tổng điểm của cả 3 bài thi là 100. Trong đó:
- Đề thi đọc hiểu có tổng điểm là 60 ( mỗi câu 3 điểm).
- Đề thi viết có tổng điểm là 20. Phần viết lại câu mỗi câu 2 điểm. Phần viết
thư 10 điểm.
- Đề thi nghe có tổng điểm là 20. Phần 1 mỗi câu 2 điểm, phần 2 mỗi câu 1 điểm.
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