
Cấu trúc đề thi Tuyển sinh THPT Chuyên Ngoại Ngữ năm 2017
ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ TIẾNG ANH

PHẦN THI 1. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN

Bài 1: Tìm từ có phần gạch chân có cách phát âm khác với các từ còn lại

Ví dụ: 
A. like B. find C. twist D. shine

Bài 2: Tìm từ có trọng âm khác với các từ còn lại

Ví dụ:
A. twinkle B. hidden C. channel D. event

Bài 3: Tìm từ/cụm từ đồng nghĩa với từ/cum từ được gạch chân trong câu đã cho

Ví dụ: My parents were depressed because my elder sister failed her final exam.
A. ashamed B. disappointed
C. satisfied D. pleased

Bài 4: Tìm từ/cụm từ trái nghĩa với từ/cum từ được gạch chân trong câu đã cho

Ví dụ: She was a plump girl when she was small.
A. short B. beautiful C. slim D. gentle

Bài 5: Tìm từ/cụm từ có chứa lỗi sai

Ví dụ: Nam rides his red bicycle to school every morning with her sister.
          A            B             C         D

Bài 6: Hoàn thành câu bằng từ/cụm từ cho sẵn

Ví dụ: My sister is very ____ of jazz music and she listens to it everyday.
A. fond B. enjoyed C. interested D. keen

Bài 7: Điền từ vào chỗ trống trong một đoạn văn ngắn

Ví dụ:
It can take a long time to become successful in your chosen field, however talented you are. One 
thing you have to be (1) _______ of is that you will face criticism along the way…
A. alert B. conscious C. clever D. fond

Bài 8: Đọc 1 bài đọc có độ dài khoảng 250-400 từ và trả lời 8 câu hỏi kèm theo

Bài 9: Đọc 1 bài đọc có độ dài khoảng 250-400 từ và trả lời 8 câu hỏi kèm theo

Bài 10: Hoàn thành hội thoại bằng lựa chọn đã cho

Ví dụ: 

Thời gian làm bài: 
120 phút

2 phần thi:
Phần thi 1: 80 câu hỏi trắc nghiệm 4 lựa chọn, bao gồm 14 bài tập
Phần thi 2: Viết tự luận về một chủ đề cho sẵn

Hình thức làm bài: 
Viết trên giấy



Trang: Thank you very much for inviting me to your house. 
Susan: _____________.
A. My pleasure is that. B. That’s fine. 
C. Take a seat. D. It’s my pleasure.

Bài 11: Sắp xếp hội thoại từ các câu cho sẵn

Ví dụ:
a. So am I going to see you at the party?  
b. Yeah, I will be there.  
c. Wow. It sounds like it’s going to be fun.  
d. The party this Saturday is going to have a DJ, food, and drinks. 

Bài 12: Chọn câu đồng nghĩa hay cận nghĩa nhất so với câu đã cho

Ví dụ:
Minh put a big table and some chairs in the garden. 
A. A big table and some chairs were taken in the garden.  
B. Minh had a big table and some chairs in the garden.  
C. The garden had a big table and some chairs already.  
D. A big table and some chairs were put in the garden.

Bài 13: Chọn câu đồng nghĩa hoặc cận nghĩa nhất với cặp câu đã cho

Ví dụ:
She wrote the text. She selected the illustration as well. 
A. In order to select the illustration, she had to write the text.  
B. The text she wrote was not as good as the illustration she selected.  
C. If she had written the text, she would have selected the illustration.  
D. She not only wrote the text but also selected the illustration.

Bài 14: Chọn 01 cụm từ hoặc câu trong 04 lựa chọn cho sẵn để điền vào chỗ trống tương ứng trong bài 
luận đã cho

Ví dụ:
The games that are important for adults to play include those that require action, intensive 
thinking and team work. It has been medically proven that physical training is extremely 
important for adults. It helps not only to maintain fitness, but also enhances the capacity of 
thinking and working. Therefore, participating in sports games, such as basketball, football, tennis 
and other action games is essential. Games that require intensive thinking develop logic, attention 
and unconventional approach. (2) ______________. And last, but not least, games that involve 
team work are important to develop further communicability, ability to make correct decisions 
with consideration of opinions of different people and other skills, because these skills are often 
used in everyday situations.

Chọn 01 cụm từ hoặc câu trong 04 lựa chọn cho sẵn để điền vào chỗ trống số (2) 

A. These games are very beneficial to the users.  
B. These are examples of games that are beneficial to users. 
C. Besides, puzzles, crosswords, and strategy games are also beneficial to users. 
D. Among this type of games are puzzles, crosswords, and strategy games.

PHẦN THI 2 - TỰ LUẬN. VIẾT VĂN BẢN

Thí sinh viết một văn bản khoảng 250 từ về một chủ đề cho sẵn có liên quan đến chương trình giảng dạy 
tiếng Anh trung học cơ sở. 



ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ
TIẾNG PHÁP/NGA/TRUNG/ĐỨC/NHẬT/HÀN

PHẦN THI VIẾT 
Bài 1. Sắp xếp lại câu từ tập hợp các từ và ngữ đã cho theo trật tự đảo lộn;

Bài 2. Viết lại câu có nghĩa giống với câu đã cho bắt đầu bằng 1 từ hoặc ngữ được cho sẵn;

Bài 3: Viết văn bản theo một chủ đề cho sẵn có liên quan đến chương trình giảng dạy THCS

PHẦN THI PHỎNG VẤN
Bài 1. Tương tác xã hội:

Thí sinh trả lời 3-6 câu hỏi về 2 chủ đề khác nhau.

Bài 2. Thực hiện tình huống:
Thí sinh được cung cấp một tình huống và thực hiện lời nói theo chỉ dẫn trong tình huống đó. 

Bài 3. Phát triển chủ đề:
Thí sinh nói về một chủ đề cho sẵn, có thể sử dụng các ý được cung cấp sẵn hoặc tự phát triển ý của 
riêng mình. Bài 3 kết thúc với một số câu hỏi thảo luận về chủ đề trên. 

2 phần thi:
Phần thi Viết: 60 phút, gồm 3 bài thi
Phần thi Phỏng vấn: 10 phút, gồm 3 bài thi


