THÔNG BÁO
Về việc kiểm tra tiếng Anh đầu vào của sinh viên khóa 6 năm 2018
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ thông
báo đến các tân sinh viên khóa 6 về việc kiểm tra tiếng Anh đầu vào như sau:
A. Hình thức và thời gian kiểm tra
- Thi theo dạng bài thi TOEIC (Test of English for International Communication)
- Ngày thi: 08 /9/ 2018
- Thời gian làm bài: 120 phút (8h đến 10h)
B. Cấu trúc bài thi TOEIC
Bài thi TOEIC đầy đủ gồm hai phần thi: Phần thi Listening (nghe hiểu) trong 45
phút và phần thi Reading (đọc hiểu) trong 75 phút. Mỗi phần thi có 100 câu. Tổng số câu
hỏi của cả hai phần thi là 200 câu. Tổng thời gian làm bài là 120 phút. Cấu trúc và nội dung
chi tiết của từng phần thi như sau:
Phần A – Listening (100 câu / 45 phút)
Phần thi Listening được dùng để đánh giá kỹ năng nghe. Sinh viên sẽ được nghe các
câu miêu tả, câu hỏi, hội thoại và đoạn thông tin bằng tiếng Anh được đọc trực tiếp trên
cassette hoặc loa.
Phần A

Phần 1

Phần 2

Phần 3

Nội dung thi

Hình ảnh

Hỏi đáp

Hội thoại ngắn

Số câu

Chi tiết

10 câu

Tương ứng với mỗi bức ảnh, sinh viên sẽ được nghe
04 câu mô tả. Nhiệm vụ là phải chọn câu mô tả đúng
nhất cho bức ảnh.

30 câu

Sinh viên sẽ nghe một câu hỏi (hoặc câu nói) và 03 lựa
chọn trả lời. Nhiệm vụ là chọn ra câu trả lời đúng nhất
trong ba đáp án A-B-C.

30 câu

Sinh viên sẽ nghe 10 đoạn hội thoại ngắn. Mỗi đoạn có
03 câu hỏi. Nhiệm vụ là chọn ra câu trả lời đúng nhất
trong 04 đáp án của đề thi.

Phần 4

Đoạn thông tin
ngắn

30 câu

Sinh viên sẽ nghe 10 đoạn thông tin ngắn. Mỗi đoạn có
03 câu hỏi. Nhiệm vụ là chọn ra câu trả lời đúng nhất
trong số 04 đáp án được cung cấp.

Phần B – Reading (100 câu / 75 phút)
Phần thi Reading (đọc hiểu) được thực hiện ngay sau khi kết thúc phần thi nghe. Phần
thi này dùng để đánh giá vốn từ vựng, ngữ pháp tiếng Anh và khả năng đọc hiểu các đoạn
văn ngắn. Các câu hỏi và phần thông tin liên quan đều được in trực tiếp trên đề thi. Có tất
cả 100 câu và sinh viên có 75 phút để hoàn thành.
Phần B

Nội dung thi

Số
câu

Chi tiết

40 câu

Sinh viên cần phải chọn từ đúng nhất để hoàn
thành câu.

Phần 5

Hoàn thành câu

Phần 6

Mỗi đoạn văn có 03 chỗ trống. Sinh viên phải
Hoàn thành đoạn văn 12 câu điền từ thích hợp còn thiếu vào mỗi chỗ trống
trong đoạn văn đó.
Đoạn đơn

28 câu

Đề thi có thể có từ 7-10 đoạn văn đơn. Hết
mỗi đoạn văn sẽ có 2-5 câu hỏi.

Đoạn kép

20 câu

Trong phần này sẽ có từ 04 cặp đoạn văn. Hết
mỗi cặp đoạn văn sẽ có 5 câu hỏi.

Phần 7

Sinh viên trả lời bằng cách sử dụng bút chì tô vào các lựa chọn (A), (B), (C) hoặc (D)
vào phiếu trả lời.
C. Những điểm cần lưu ý
- Khi đi thi, sinh viên mang theo bút bi, viết chì, gôm, chứng minh nhân dân.
- Sinh viên phải đạt điểm Toeic 250 mới được đăng ký học phần Anh văn căn bản 1

- Trường hợp sinh viên dự kiểm tra tiếng Anh đầu vào chưa đạt Toeic 250, sinh viên phải
tham dự lớp tiếng Anh tiền căn bản 1 ( điểm từ 0 – 145) và lớp tiếng Anh tiền căn bản 2
(điểm từ 150 – 245).
- Sau khi hoàn thành lớp tiếng Anh tiền căn bản, Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học sẽ cấp giấy
chứng nhận để đăng ký học tiếp lớp AVCB 1.

