
  

 

I. Hình thức, thời gian, dạng thức đề thi 

- Hình thức thi: thi viết 

- Thời gian thi: 30 phút 

- Dạng thức đề thi: trắc nghiệm 30 câu 

 

II. Nội dung ôn tập 

1. Vocabulary (Từ vựng) 

Có đủ vốn từ để hiểu tình huống, ngữ cảnh đặt ra, giải thích các điểm chính của 

vấn đề với độ chính xác, hợp lý và thể hiện những suy nghĩ về các chủ đề văn hoá, xã 

hội nhƣ âm nhạc, điện ảnh, thể thao, gia đình, sở thích, đam mê, công việc, du lịch, 

các sự kiện đang diễn ra. 

2. Grammar (Ngữ pháp) 

1. Các thì: Hiện tại đơn, hiện tại tiếp diễn, hiện tại hoàn thành, quá khứ đơn, quá 

khứ tiếp diễn, quá khứ hoàn, tƣơng lai đơn và tƣơng lai gần; 

2. So sánh bằng, so sánh hơn và so sánh nhất; 

3. Infinitives, gerunds; 

4. Các động từ khiếm khuyết: can, could, should, may, might, have to, must 

5. Cách sử dụng danh từ, tính từ, trạng từ; 

6. Giới từ: in, on, at, for, from, of, about, by, since; 

7. Câu điều kiện loại 1, 2, 3; 

8. Câu bị động: thì hiện tại đơn,  hiện tại hoàn thành, quá khứ đơn, tƣơng lai đơn; 

9. Các cấu trúc: 

- too + adj + to verb...  

- Adj + not enough + to verb… 

10.  Mệnh đề trạng ngữ  

- Chỉ thời gian: when, after, before, while, until; 

- Chỉ sự nhƣợng bộ: although, though, even though; 

- Chỉ nguyên nhân: because, since, as; 

11.  Mệnh đề quan hệ với: which, who, whom, that, where, when; 

12.  Câu hỏi sử dụng các từ hỏi: how, when, where, why, what...; 

13.  Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ 

- Các từ hạn định: each, every, many, few/ a few, several, many, little/ a little, 

much, some, any, the number of, a number of… 

- Các từ chỉ định: this, that, these, those 

14.  Cụm động từ: look after, look at, look for, pick up, turn on, take off, Turn on, 

turn off, spend on, keep up with, be worried about. 

3. Writing (Viết câu):  

      Lựa chọn câu có ý nghĩa tƣơng đƣơng với câu cho sẵn hoặc câu có sắp xếp 

đúng từ những từ cho sẵn  

4. Situations (Tình huống):  

 Lựa chọn cách đáp lại phù hợp trong một tình huống giao tiếp 
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III. Dạng thức câu hỏi (trắc nghiệm) 

Đề thi bao gồm 30 câu trắc nghiệm về từ vựng, ngữ pháp, writing và các tình 

huống hàng ngày. 

Từ vựng:  

The Baker family likes to go camping. They sleep in a _______. 

A. castle  

B. palace  

C. tent  

D. villa 

 

Ngữ pháp: 

1. Emma is hard working, and she works ________ than John. 

   A. harder  

 B. hardlier  

 C. more hard  

 D. hardly 

 

Viết: 

1. Noone in this class is better than she. 

  → ________________________________ 

 A. She is worse than other students in this class. 

 B. She isn’t the best student in this class. 

 C. She is the best student in this class. 

 D. She is the worst in this class.  

 

2. We/ join/ speaking/ much/ English/ club/ want/ the/ very/ 

to 

  → ________________________________ 

 A. We want to join the club speaking English very much. 

 B. We very much want to join the English speaking club. 

 C. We want to join the English speaking club very much. 

 D. We very much want to join the club speaking English. 

 

Tình huống:  

- “I think we should use bicycle instead of car.”   

- “________________” 

A. I’m sorry.   

B. Yes, I’d love to.  

C. Yes, I’ll take it.   

D. That’s a good idea! 

 

 

 


