
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ  

 
 

ĐỀ CƯƠNG THI SINH VIÊN GIỎI NGOẠI NGỮ  

 NĂM .......... 

TIẾNG................. 

 

 

 

 

MÔN THI:  

 Ngữ pháp và Từ vựng: 25 phút 

 Đọc hiểu: 40 phút 

 Nghe hiểu:  25 phút  

 Viết: 40 phút 

Ngày thi: ... 

Đề thi gồm: ... trang 

 

 Thí sinh làm bài trên phiếu trả lời trắc nghiệm. 

 Thí sinh nộp lại đề thi trước khi ra khỏi phòng thi. 

 

Mô tả: Tất cả đều thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan trừ phần thi viết.  

Ví dụ:  

a. Chọn phương án A, B, C, D  

b. Đúng sai: Chọn A (Đúng), B (Sai), C (Không có thông tin)… 

c. Nối chủ đề (Thường dùng cho kỹ năng đọc hiểu). Tối đa là 4 chủ đề trong 1 bài đọc được đưa ra, 

ví dụ mỗi chủ đề được gán cho các phương án A (Thời gian), B (Nghề nghiệp), C (Sở thích), D (Thể 

thao). Các câu hỏi sẽ yêu cầu chọn các phương án phụ hợp với nội dung trong câu hỏi đưa ra. 

Cấu trúc chung:  

 

MÃ ĐỀ ..... 



 Cấp độ: từ bậc 2 đến bậc 3 (theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam) 

BÀI 1 

 Ngữ pháp và Từ vựng: 25 phút (25 điểm) 

Gồm tổng số 30 câu, gồm 4 phần: 

Phần 1: Từ vựng (10 câu) 1 điểm/câu 

Phần 2: Từ vựng (5 câu) 0.5 điểm/câu 

Lưu ý: Phần 1 và 2 có mục đích đánh giá khác nhau, tránh trùng lắp mục đích đánh giá trong 

2 phần 

Phần 3: Ngữ pháp (10 câu) 1 điểm/câu 

Phần 4: Ngữ pháp (5 câu) 0.5 điểm/câu 

VD: 

PAPER 1 VOCABULARY AND GRAMMAR 

PART 1 Q.1 - 10 

Choose the option that best completes each sentence. Circle the correct letter A, B, C, or D on the 

answer sheet. 

1. When you get to your ……………….., you have to show your ticket to leave the station. 

A. destination 

B. harbor 

C. souvenir 

D. passport 

PART 2 Q.11 - 15 

Match to make sentences. Circle the correct letter A, B, C, or D on the answer sheet. 

11. I would love to work 

12. ……………………. 

13. …………………… 

14. …………………… 

15. …………………… 

A. as a racing driver, or maybe a car 

mechanic. 

B. ……………………. 

C. ……………………. 

D. ……………………. 

E. …………………….. 

 

PART 3 Q.16-25 

Choose the option that best completes each sentence. Circle the correct letter A, B, C, or D on the 

answer sheet. 

 

16.- I feel terrible 

- If  you ………. more exercise, you’d feel better. 

A. would take 

B. will take 

C. take 

D. took 

 



PART 4 Q.26 - 30 

Choose the best word for each space. Circle the correct letter A or B on the answer sheet. 

 

FREE  AIR TRAVEL 

Most people know that (0)………………… are many kinds of birds (26) …………….. fly long 

distances every spring and autumn. This activity is known (27)…………… ‘migration’. Scientists 

know (28)…………… about where the birds fly to, and why they do it, (29) ……………. there are 

still different (30)……………. about exactly how the birds find their way back to the same places 

every year. 

 […] 

0 A these B there C they D those 

26. A where B what C which D who 

27. A to B with C as D like 

28. A plenty B some C lot D many 

29. A because B although C so D since 

30. A meanings B opinions C decisions D minds 

 

 

BÀI 2 

 Đọc hiểu: 40 phút (25 điểm, mỗi câu 1 điểm) 

Gồm tổng số 25 câu, gồm 4 phần (mỗi phần bao nhiều bài đọc tùy thuộc vào người ra đề) 

Phần 1: 5 câu 

Phần 2: 5 câu 

Phần 3: 5 câu 

Phần 4: 10 câu 

 

VD 

PAPER 2 

READING 

(40 minutes) 

 

Part 1 

Questions 1-5 

 Look at the text in each question. 

 What does it say? 

 Circle the letter next to the correct explanation – A, B, or C- on your answer sheet. 

 

Example: 

0  

NO BICYCLES AGAINST GLASS 

PLEASE 



A  Do not leave your bicycle touching the window. 

B  Do not ride your bicycle in this area. 

C  Broken glass may damage your bicycle tyres. 

 Answer: 0. A 

Part 2 

Questions 6-10 

 

 The customers below all want to find a suitable restaurant where they can have a decent 

meal. 

 There are descriptions of eight restaurants. 

 Decide which club (letters A- H) would be the most suitable for each person (numbers 6 to 

10). 

 For each of these numbers, circle the correct letter on your answer sheet. 

6. Tom is a ………, and would like a restaurant that ……………... 

7. Mary wants to ……. She prefers ………………………………….. 

8. Henry wants a restaurant where he can …………………………... 

9. Steve can only attend …………………………………………….. 

10. Robert wants to …………………………………………………. 

 

RESTAURANTS 

A. Indochina 

…………………………………………………………………………… 

B. Golden Phoenix 

……………………………………………………………………………! 

King Palace 

C. Splash! 

…………………………………………………………………………….. 

D. For U 

……………………………………………………………………………. 

E. Bambino 

…………………………………………………………………………..! 

F. Sheraton 

…………………………………………………………………………..! 



G. Boulevard 

…………………………………………………………………………..! 

H. Gourmet 

…………………………………………………………………………..! 

PART 3 

Questions 11-15 

 Read the text and questions below. 

 For each question, choose the correct letter (A,B,C or D) on your answer sheet. 

Paola and Imran have been married for 8 years. They have had many good times together. They 

have travelled the world together. They have two little girls together. They have started a chocolate 

business together. Lately, Paola and Imran have been fighting a lot. Business at the chocolate store 

is slow. Imran thinks it is Paola’s fault. They are having trouble with money. Paola thinks Imran 

spends too much. One evening, Paola decides to visit her mom for advice. Paola knocks on her 

mom’s door. Paola’s mom is happy. It is a surprise visit. She quickly sees, however, that something 

is wrong.  Paola looks sad and tired. “Paola, what is the matter?” Mom asks. Paola tells her mom all 

that is going on. Mom smiles gently. She rubs Paola’s back. Then she tells Paola a story. “Your 

father and I have a wonderful marriage. But we don’t always get along. There was a time when 

things were very bad between us. We fought all the time. You were just a little girl. One day we 

watched you playing on the floor. We knew we wanted to make our marriage work. We loved you 

very much. We loved each other very much. We knew we had to work harder on our marriage.” 

“What did you do?” asks Paola.  

 “We agreed to talk more. We planned a special night each week for the two of us. We went to 

see someone who helps people with their marriages,” Mom says. “It was worth it. I can’t imagine 

not having your father in my life.” Paola begins to feel better. “You are right,” she says. “What 

Imran and I have is worth working for.” 

    

11. Why does Paola want to see her mom?  

A. to have dinner  

B. to get advice  

C. to have a laugh  

D. to see how she is doing  

12. Where does the talk take place?  
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A. at Mom's house   

B. at a restaurant   

C. at Paola's house   

D. at the chocolate store    

13. Why does Mom seem to know how Paola feels?  

A.  She is a good guesser.   

B.  She has been told by Imran.   

C.  She and Paola have discussed this problem before.   

D.  She has experienced the same problem before in her own marriage.  

14. How does Paola feel at the end of the talk with her Mom?  

A. sad  

B. better  

C. grim  

D. stupid  

15. What does the reader NOT learn in this story?  

A. what Imran has to say  

B. why Paola visits her mom   

C. how many kids Paola and Imran have?  

D. what kind of business Paola and Imran have  

PART 4 

Questions 16-25 

 Look at the statements below about ……………………….. 

 Read the text on the opposite page to decide if each statement is correct or incorrect. 

 If it is correct, mark A on your answer sheet. 

 If it is not correct, mark B on your answer sheet. 

 

Questions 

16. ........................................................................................ 

[...] 

25. ....................................................................................... 

 

Texts below 

[...] 

 

 

BÀI 3 

Nghe hiểu:  25 phút , tổng số 25 điểm, mỗi câu 1 điểm 

    Gồm tổng số 25 câu, gồm 2 phần 
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Phần 1: 10 câu hỏi (10 điểm). Có thể lựa chọn nghe các đoạn hội thoại ngắn rồi đánh dấu vào 

các bức tranh/ hình ảnh đúng; hoặc nghe một đoạn hội thoại dài để chọn các câu Đúng hoặc 

Sai với nội dung; hoặc nghe một đoạn độc thoại ngắn rồi đánh dấu vào các đồ vật/ sự việc. 

Phần 2: 15 câu hỏi (15 điểm). Nghe một đoạn hội thoại hay độc thoại. Điền vào 15 chi tiết bỏ 

trống trong bài. Chỗ trống thường là thông tin quan trọng. 

Lưu ý: 

1) Thí sinh có 5 phút để nghe hướng dẫn cách làm bài, sau đó được nghe mỗi bài 2 lần, vừa 

nghe vừa trả lời câu hỏi;  

2) Thời gian mỗi phần nghe không quá 15 phút (kể cả thời gian làm bài);  

3) Thí sinh có 5 phút để chuyển câu trả lời vào phiếu trả lời sau khi nghe câu lệnh từ đĩa CD 

Ví dụ: Tiếng Anh:  

This is the end of the test, now you have 5 minutes to tranfer answers to the answer sheet 

Và nộp bài khi đoạn nhạc tín hiệu kết thúc bài thi  

VD 

PAPER 3 

 LISTENING 

(25 minutes) 

 

 

PART 1 

Questions 1-7 

 You will hear seven short conversations. 

 You will hear each conversation twice. 

 There is one question for each conversation. 

For questions 1-7, put a tick √ under the right answer. 

SECTION 1      Question 1 – 5 

There are five questions in this part. For each question there are three pictures and a short 

recording. Choose the correct picture and put a tick (√) in the box below it. You will hear 

the piece twice. 

EXAMPLE: WHAT IS THE TIME? 
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PART 2 

Questions 8-15 

 You will hear an interview with …… about …………... 

 For each question, choose the correct answer A, B or C. 

 You will hear the interview twice. 

8 ………………….? A 

 

B 

 

C 

……………….. 

 

………………… 

 

……………….. 

 

 

15. ………………….? A 

 

B 

 

C 

……………….. 

 

……………….. 

 

……………….. 

 

 

 

PART 3 

Questions 16-25 

 Look at the ten sentences for this part. You will hear a conversation between a …. and 

a ….. about ……………. 

 Decide if each sentence is correct or incorrect. 

 If it is correct, put a tick (√) in column A for YES 

 If it is incorrect, put a tick (√) in column B for NO. 

 You will hear the conversation twice. 

  A (YES) B (NO) 

16 …………………………………………………...   

17 …………………………………………………...   

25 …………………………………………………...   

 

BÀI 4 

 Viết: 40 phút, tổng số 25 điểm, gồm 2 phần 

Phần 1: 10 câu hỏi (10 điểm). Cho sẵn 10 câu, viết lại các câu đó với những cách diễn đạt 

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

Phần 2: (15 điểm). Viết một bài viết ngắn khoảng 100 -120 từ. Đây là dạng bài viết có nội 

dung liên quan đến đời sống hàng ngày, thường là viết dựa trên một tài liệu gợi ý cho sẵn.  

Gợi ý một số dạng bài thường dùng: viết một lá đơn xin việc sau khi đọc một quảng cáo việc 

làm; viết một lá thư mời hay thư phàn nàn về một sản phẩm hoặc dịch vụ sau khi đã mua 
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hàng hoặc dùng dịch vụ theo một quảng cáo; viết thư trả lời để cảm ơn, xin lỗi, giải thích một 

sự việc hay dặn dò, đưa lời khuyên cho ai đó; viết một câu chuyện đã có sẵn câu mở đầu và 

câu kết thúc... 

VD 
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PAPER 4 

WRITING 

(40 minutes) 

 

PART 1 

Complete each second sentence using the word given, so that it has a similar meaning to 

the first sentence. For each sentence, write between two and five words on your answer 

sheet using the suggested word in bold face at the end of the first sentence. 

1. My computer doesn’t work, so I can’t email you. wrong 

There’s ……………………………… my computer, so I can’t email you. 

 

Suggested answer:  

There’s something wrong with my computer, so I can’t email you. 

 

PART 2 

 This is part of a letter you receive from an English friend. 

 

 

…………………………………………………………………………….. 

Which would you recommend? 

 

 

 Now write a letter, answering your friend's question. 

 Write your answer in about 100- 120 words on your answer sheet. 

 

 

HÌNH THỨC CHẤM ĐIỂM: 

Mỗi kỹ năng 25 điểm, tổng số 100 điểm, qui đổi thành thang điểm 10, điểm có 1 chữ 

số thập phân làm tròn đển 0 hoặc 0,5 

Không công nhận kết quả tổng cộng nếu một trong bốn kỹ năng có điểm dưới 3 

 

 

 


