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ĐỀ CƯƠNG CHI TI ẾT  
TUYỂN SINH LIÊN THÔNG T Ừ CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC 

1. Tên môn thi: Viết - Ngôn ngữ Anh 

- Số tiết ôn tập: 30 tiết.  

2. Đơn vị phụ trách môn thi 

- Bộ môn: Bộ môn Ngôn ngữ và Văn hóa Anh. 

- Khoa:  Ngoại ngữ.  

3. Mục tiêu của môn thi 

3.1. Ki ến thức  

3.1.1. Trang bị kiến thức ngữ pháp tiếng Anh ở trình độ trung cấp. 

3.1.2. Trang bị kiến thức từ vựng tiếng Anh ở trình độ trung cấp. 

3.1.3. Trang bị kiến thức về cấu trúc của một đoạn văn tiếng Anh. 

3.1.4. Trang bị kiến thức vế cách viết một đoạn văn nêu ý kiến. 

3.2. Kỹ năng  

3.2.1. Kỹ năng nhận dạng lỗi sai trong câu. 

3.2.2. Kỹ năng chọn câu trả lời đúng liên quan đến một văn bản cho trước. 

3.2.3. Kỹ năng đọc và hiểu ý chính của bài văn. 

3.2.4. Kỹ năng đọc và hiểu ý chi tiết của bài văn. 

3.2.5. Kỹ năng đọc và đoán nghĩa của từ mới trong ngữ cảnh bài văn. 

3.2.6. Kỹ năng đọc và suy luận ý tác giả. 

3.2.7. Kỹ năng chọn từ hay cụm từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thành một 
văn bản cho trước. 

3.2.8. Viết lại một câu không thay đổi nghĩa với câu cho trước. 

3.2.9. Viết một đoạn văn ngắn (khoảng 120 - 150 từ) nêu ý kiến về một chủ đề 
quen thuộc về các lĩnh vực giáo dục, môi trường, kinh tế, y tế, công nghệ, 
giải trí, du lịch và đời sống. 

4. Mô tả tóm tắt nội dung môn thi 

Thí sinh được yêu cầu trả lời những câu hỏi trắc nghiệm đối với các phần ngữ pháp, 
từ vựng và đọc hiểu; viết từ hay cụm từ để hoàn thành câu mà không thay đổi nghĩa 
với câu đã cho trước; và viết một đoạn văn ngắn (khoảng 120 - 150 từ) nêu ý kiến về 
một chủ đề quen thuộc về các lĩnh vực giáo dục, môi trường, kinh tế, y tế, công nghệ, 
giải trí, du lịch và đời sống. 

 



 

5. Cấu trúc nội dung môn thi  
Chương 1. Ngữ pháp (10 tiết) 

1.1 Nội dung ôn tập 
1.1.1. Các thì trong tiếng Anh 

1.1.2. Sự hòa hợp chủ từ và động từ 

1.1.3. Đại từ 

1.1.4. Danh động từ và động từ nguyên mẫu 

1.1.5. Các hình thức so sánh  

1.1.6. Liên từ 

1.1.7. Các loại mệnh đề phụ 

1.2 Hình thức thi 
1.2.1. Trắc nghiệm; chọn từ hay cụm từ có phần gạch dưới cần phải sửa lại để 

các câu sau trở thành câu đúng 

1.2.2. Trắc nghiệm; chọn từ hay cụm từ để hoàn thành câu 

1.2.3. Trắc nghiệm; chọn câu đúng từ những từ gợi ý 

Chương 2. Đọc hiểu và từ vựng (10 tiết) 

2.1. Chủ đề bài đọc 
2.1.1. Giáo dục 

2.1.2. Môi trường 

2.1.3. Kinh tế 

2.1.4. Y tế 

2.1.5. Công nghệ  

2.1.6. Giải trí 

2.1.7. Du lịch 

2.1.8. Đời sống 

2.2. Hình thức thi 
2.2.1. Trắc nghiệm; chọn từ hay cụm từ có nghĩa gần nhất với từ (cụm từ) cho 

trước 

2.2.2. Trắc nghiệm; chọn câu trả lời đúng liên quan đến một văn bản cho trước 

2.2.3. Trắc nghiệm; chọn từ hay cụm từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thành 
một văn bản cho trước 

Chương 3 Viết (10 tiết) 
3.1. Viết từ hay cụm từ để hoàn thành câu mà không thay đổi nghĩa với câu đã 

cho trước. 

3.2. Viết một đoạn văn ngắn (khoảng 120 - 150 từ) để nêu ý kiến đồng ý hay 
không đồng ý về một vấn đề quen thuộc về các lĩnh vực giáo dục, môi 
trường, kinh tế, y tế, công nghệ, giải trí, du lịch và đời sống. 

 

 



 

6. Phương pháp giảng dạy 

- Giáo viên hướng dẫn ôn luyện những kiến thức và kỹ năng ngôn ngữ Anh cần thiết 
và có hệ thống để giúp học viên nắm bắt tốt nhất. 

- Giáo viên trả lời thắc mắc cho học viên về những kiến thức và kỹ năng ngôn ngữ 
Anh liên quan. 

7. Nhiệm vụ của người học 

Người học phải thực hiện các nhiệm vụ như sau: 

- Nghiên cứu và chuẩn bị nội dung ôn tập trước khi đến lớp. 

- Có thể nêu thắc mắc, hay đặt câu hỏi thảo luận với giáo viên về nội dung liên quan 
giúp hiểu rõ vấn đề. 

- Thực hành và trả lời các bài tập thực hành liên quan đến nội dung ôn tập. 

- Nghiên cứu tài liệu có liên quan đến nội dung môn thi. 

8. Đánh giá kết quả thi của người học 

8.1. Hình thức thi 

Môn thi được đánh giá bằng hình thức trắc nghiệm và viết luận. Tổng thời gian thi 
là 90 phút, trong đó thời gian thi trắc nghiệm đối với phần ngữ pháp và đọc hiểu là 60 
phút và phần thi viết luận là 30 phút. 

8.2. Cách chấm điểm 

Chấm trên thang điểm 10, trong đó 7 điểm cho phần thi trắc nghiệm và 3 điểm cho 
phần thi viết luận, làm tròn đến 0,25 điểm cho từng bài thi. 

8.3. Điều kiện xét tuyển 

Môn thi đạt từ 5 điểm trở lên. 

9. Tài liệu học tập  

Thông tin về tài liệu Số đăng ký cá biệt 

[1] Tài liệu ôn thi tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học 
– ngành ngôn ngữ Anh (do Bộ môn NN&VH Anh biên soạn) 
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