GIỚI THIỆU BÀI THI XẾP LỚP TIẾNG ANH ĐẦU KHÓA
Bài thi xếp lớp tiếng Anh đầu khóa thi 4 kỹ năng Nghe, Đọc, Viết, Nói như sau:

BÀI THI NGHE- ĐỌC (THI TRÊN MÁY)
Bài thi kiểm tra xếp lớp tiếng Anh của Cambridge English (CEPT) 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.
Trong phòng thi sẽ có hướng dẫn chi tiết về bài thi. Nếu thí sinh có thêm những thắc mắc nào, vui lòng
hỏi giám thị.
Một số lưu ý:
Thí sinh cần trả lời hết tất cả câu hỏi trong bài thi, nếu bỏ qua câu hỏi nào thì khả năng thí sinh sẽ
không nhận được kết quả thi.
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 bài thi.
Thí sinh không mang tài liệu, từ điển, điện thoại vào phòng thi

BÀI THI VIẾT (THI TRÊN MÁY TÍNH)
Thời lượng: 45 phút
Chủ đề: Thí sinh trình bày quan điểm về một chủ đề xã hội thông thường.
Bài thi phải viết tối thiểu 250 chữ.

BÀI THI NÓI (TƯƠNG TÁC TRỰC TIẾP)
Thời lượng: Mỗi thí sinh lần lượt thi trong vòng 10 phút với một giám khảo.
Chủ đề của bài thi gồm 3 Parts:
+ Part 1 (2-3 phút): Giám khảo hỏi tối thiểu 4 câu hỏi về thông tin, sở thích, tính cách… của thí sinh.
+ Part 2 (3 phút): Giám khảo giao cho thí sinh một chủ đề xã hội chung. Thí sinh có 1 phút để suy nghĩ
và 2 phút để trình bày quan điểm.
+ Part 3 (2-3 phút): Giám khảo tiếp tục hỏi tối thiểu 2 câu hỏi mang tính bao quát hơn về chủ đề thí
sinh vừa trình bày ở Part 2.

