Hướng dẫn làm bài thi xếp
lớp tiếng Anh
GIỚI THIỆU VỀ BÀI THI XẾP LỚP
Bài thi kiểm tra xếp lớp tiếng Anh của Cambridge English là dạng bài thi trực tuyến tương thích
– các câu hỏi sau phụ thuộc vào câu trả lời trước đó của thí sinh.
Thí sinh có khoảng 30 phút để làm bài thi. Sẽ không có số lượng câu hỏi nhất định cho thí sinh
nhưng thí sinh phải trả lời đủ hết tất cả câu hỏi mới xác định được trình độ tiếng Anh. Thanh hiển
thị tiến độ làm bài xuất hiện bên phải màn hình sẽ thông báo cho thí sinh biết được tiến độ làm
bài của thí sinh đến đâu.
Bài thi bắt đầu bằng kỹ năng Nghe, sau đó đến bài Đọc và sử dụng tiếng Anh. Thí sinh cần sử
dụng tai nghe để hoàn thành bài thi này.
Hướng dẫn này sẽ giải thích nhiều hơn về bài thi. Nếu thí sinh có thêm những thắc mắc nào, vui
lòng hỏi giám thị.
Thí sinh lưu ý, trong quá trình thi cần trả lời hết tất cả các câu hỏi trước khi chuyển qua
phần thi khác, nếu thí sinh bỏ qua câu hỏi nào thì khả năng thí sinh sẽ không nhận được
kết quả thi.
NỘI QUY:
-

Thí sinh không được mang tài liệu, từ điển, điện thoại vào phòng thi. Thí sinh phải giữ
trật tự trong khi thi và không được trao đổi, sao chép bài của thí sinh khác. Thí sinh có
dấu hiệu gian lận trong thi cử sẽ bị đình chỉ thi.

-

Thí sinh không được chia sẻ thông tin về tài khoản đề thi (Login và password hoặc Entry
code) của mình cho người khác.

-

Thí sinh cần nghe kỹ hướng dẫn và trả lời hết toàn bộ câu hỏi, không được bỏ qua câu hỏi
nào và bố trí thời gian để hoàn thành hết các phần thi trong bài thi. Trong trường hợp thí
sinh không thực hiện đúng quy định, quy trình thi, sau khi thi xong kết quả không hiển thị
được, thí sinh phải chịu trách nhiệm và chịu những chi phí phát sinh nếu phải thi lại.

-

Trong quá trình thi Nghe, nếu tai nghe của thí sinh có sự cố như đến phần thi Nghe
nhưng không có âm thanh, thí sinh cần báo ngay cho giám thị để được hướng dẫn.

-

Trong quá trình thi, nếu câu hỏi tải chậm, hoặc bài thi bị ngưng giữa chừng, thí sinh
không tự ý tắt máy hoặc điều chỉnh mà cần báo ngay cho giám thị coi thi để hỗ trợ xử lý.

-

Nếu thí sinh chưa trả lời hết câu hỏi mà ấn mũi tên
bên góc phải màn hình, ngay lập
tức sẽ có bảng thông báo “You have not finished this task – do you still want to go to the
next task? (bạn chưa làm xong phần này, bạn thật sự muốn sang phần tiếp?) Thí sinh cần
chọn NO để tiếp tục trả lời câu hỏi ở phần hiện tại. Nếu thí sinh chọn YES, có khả năng
kết quả cuối cùng của thí sinh sẽ không được hiển thị. Hoặc thí sinh phải báo cho giám
thị coi thi để hỗ trợ xử lý trước khi thực hiện động tác YES hay NO.

-

Trong 30 phút làm bài, thí sinh cần phân bố thời gian phù hợp dựa vào thanh tiến độ bên
góc trái phía dưới của màn hình để hoàn thành hai phần thi chính là phần thi Listening
(Nghe) và Use of English & Reading (Sử dụng Tiếng Anh và Đọc). Ví dụ 15 phút đầu thí
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sinh hoàn thành bài thi Nghe và 15 phút còn lại thí sinh sẽ hoàn thành bài thi Đọc và sử
dụng Tiếng Anh.
-

Sau khi kết thúc bài thi, màn hình sẽ hiển thị thông báo cho biết thí sinh đã hoàn thành
bài thi, thí sinh chọn “VIEW RESULTS” để xem kết quả. Thí sinh vui lòng giữ nguyên
trang kết quả đó và ra dấu hiệu thông báo cho giám thị biết thí sinh đã kết thúc bài thi.

MÔ TẢ THỰC TẾ BÀI THI TRÊN MÁY TÍNH
Website làm bài thi: https://englishtest.tdtu.edu.vn (Hình 1)

BƯỚC 1: LẤY MẬT KHẨU
1. Nhập MSSV (trong biên lai thu học phí) và CMND
2. Nhấn vào Lấy thông tin thi – màn hình sẽ hiện:
➢ ENTRY CODE
3. Nhấn vào đây để đến trang thi, màn hình sẽ hiện như hình 2

HÌNH 1
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HÌNH 2
Thí sinh đăng nhập bằng thông tin được cung cấp:
-

Nhập ENTRY CODE-> Thí sinh chọn ok để vào trang tiếp theo
(HÌNH 3)

HÌNH 3
Màn hình bên dưới xuất hiện (HÌNH 4). Ấn chuột chọn phần Cambridge English Placement Test
(mũi tên)
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HÌNH 4

Thí sinh chọn nút Open để tiếp tục (Hình 5)

HÌNH 5
Hệ thống yêu cầu thí sinh kiểm tra âm thanh và tai nghe (Hình 6), thí sinh click vào Play sound
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HÌNH 6
Một khi thí sinh hài lòng với âm thanh và tai nghe, chọn mũi tên phía dưới bên phải để đi tiếp.
Phần giới thiệu sẽ được xuất hiện. Thí sinh đọc hướng dẫn, sau đó chọn dấu mũi tên bên phải để đi
tiếp (Hình 7).

HÌNH 7
BƯỚC 2: ĐIỀN THÔNG TIN
Sau khi màn hình xuất hiện giao diện như hình 8, thí sinh điền đầy đủ thông tin
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HÌNH 8
HƯỚNG DẪN ĐIỀN THÔNG TIN
Điền đầy đủ các thông tin trong bảng Thông tin Cá Nhân “Candidate Information Form”. Lưu ý
điền IN HOA KHÔNG DẤU
• First Name: điền tên gọi. Ví dụ: LIEN
• Last Name (Family Name): điền Họ và tên đệm. Ví dụ: BUI THI PHUONG
• What is your first Language? Ngôn ngữ chính. Chọn VIETNAMESE
• Date of Birth: Ngày sinh gõ dd/mm/yyyy, ví dụ: 20/10/1997
• Gender: giới tính. Male: Nam, Female: Nữ
• Organization: TON DUC THANG UNIVERSITY
• Candidate ID Number: Điền mã số sinh viên của thí sinh
• National ID Number: Điền số CMND
• Department: Không cần điền
Các câu hỏi có dấu sao (*) đều bắt buộc phải trả lời.
Trong quá trình thi nếu có trục trặc nào về âm thanh hoặc mạng internet, thí sinh cần báo ngay
với giám thị.
Sau khi hoàn thành bảng thông tin, thí sinh chọn dấu mũi tên bên phải phía dưới để đi tiếp (Hình 8).
BƯỚC 3: LÀM BÀI THI
Thí sinh chọn nút Start ở góc bên phải phía dưới để bắt đầu bài thi (Hình 9).
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HÌNH 9
Thí sinh bắt đầu với phần thi Nghe sau đó đến phần Đọc

HÌNH 10
BƯỚC 4: XEM KẾT QUẢ

…”

Khi thấy màn hình này (Hình 11) xuất hiện nghĩa là bài thi đã kết thúc, click vào biểu tượng “
trên góc phải màn hình-> chọn Close
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HÌNH 11
Thí sinh xem kết quả lại bằng cách chọn Session Details-> view Results-> click here to download
your report (Hình 12)

HÌNH 12
Màn hình này cho thí sinh biết thí sinh đã hoàn tất phần thi (Hình 13).
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HÌNH 13

KẾT QUẢ THI CEPT XÁC ĐỊNH CẤP ĐỘ LỚP TIẾNG ANH
Bảng 1.Kết quả xếp lớp theo bài CEPT của chương trình Creative English dành cho sinh
viên chương trình tiêu chuẩn
TIẾT HỌC
ĐIỂM THI
TÊN HỌC PHẦN
Trên lớp
E-learning
XẾP LỚP
(tiết)
(tiết)
English Foundation 1
< 15
75
25
English Foundation 2
15 đến < 20
75
25
English Foundation 3
20 đến < 30
75
25
English Community 1
30 đến < 35
75
25
English Community 2
35 đến < 40
75
25
English Community 3
40 đến <50
75
25
Bảng 2. Kết quả xếp lớp theo bài CEPT của chương trình Inspire English dành cho sinh viên

chương trình chất lượng cao.
TÊN HỌC PHẦN
English Foundation 1
English Foundation 2
English Foundation 3
English Community 1
English Community 2
English Community 3
English Fluency 4
English Fluency 5
English Advance 6 and
Exam prep.

ĐIỂM THI
XẾP LỚP
< 15
15 đến < 20
20 đến < 30
30 đến < 35
35 đến < 40
40 đến < 50
50 đến < 63
63 đến < 65
≥ 66
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TIẾT HỌC
Trên lớp
(tiết)

E-learning
(tiết)

75
75
75
75
75
75
75
75
75
60

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

Bảng 3. Kết quả xếp lớp theo bài CEPT của chương trình World English dành cho sinh viên

chương trình chất lượng cao.
TÊN HỌC PHẦN

ĐIỂM THI
XẾP LỚP*

Discover English
Explore English
Use English
Planner English
Creator English
Achiever English

TIẾT HỌC
Trên lớp
(tiết)

E-learning
(tiết)

< 15
15 đến < 20
20 đến < 30
30 đến < 35
35 đến < 40
40 đến < 50

75
75
75
75
75
75

25
25
25
25
25
25

Influencer English

50 đến < 60

120

45

Researcher English

60 đến < 65

120

45

(*) Thang điểm thi xếp lớp CEPT theo bảng 3 của chương trình World English mang tính
tham khảo vì Sinh viên phải tham gia đánh giá thêm kỹ năng Nói và Viết. Căn cứ trên điểm
CEPT, điểm Nói, điểm Viết để công bố kết quả xếp lớp chính thức.
Bảng 4. Kết quả xếp lớp theo bài CEPT của chương trình World English dành cho sinh viên

chương trình đại học giảng dạy bằng tiếng Anh
TÊN HỌC PHẦN

ĐIỂM THI
XẾP LỚP**

Key English
Preliminary English
Influencer English
Researcher English

TIẾT HỌC
Trên lớp
(tiết)

E-learning
(tiết)

< 30
30 đến < 50
50 đến < 60

225
225
120

75
75
45

60 đến < 65

120

45

(**) Thang điểm thi xếp lớp CEPT theo bảng 4 của chương trình World English mang tính
tham khảo vì Sinh viên phải tham gia đánh giá thêm kỹ năng Nói và Viết. Căn cứ trên điểm
CEPT, điểm Nói, điểm Viết để công bố kết quả xếp lớp chính thức.
LIÊN LẠC VỚI CHÚNG TÔI:
TRUNG TÂM NGÔN NGỮ SÁNG TẠO
ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG
E0012, Tòa nhà E , Số19, Nguyễn Hữu Thọ,
P. Tân Phong, Quận 7, TPHCM
ĐT:
(028) 3775 5064
Email: clc@tdtu.edu.vn
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BÀI THI MẪU VÀ CÁC DẠNG THỨC CÂU HỎI
PHẦN THI NGHE
Thí sinh được nghe 2 lần trong phần thi này.
Dạng bài trắc nghiệm:
Lựa chọn câu trả lời

Lựa chọn hình ảnh thích hợp

Lựa chọn câu trả lời
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PHẦN SỬ DỤNG TIẾNG ANH VÀ ĐỌC
Điền vào chỗ trống với gợi ý cho sẵn

Điền vào chỗ trống với gợi ý cho sẵn
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Điền vào chỗ trống bằng cách gõ câu trả lời của thí sinh.
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Nối bài đọc với câu trả lời thích hợp nhất

Dạng câu hỏi trắc nghiệm. Đọc và chọn câu trả lời cho câu hỏi theo nội dung trong bài đọc.
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