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1. Các chủ đề liên quan đến: 

- Cá nhân: bản thân, sở thích, gia đình, bạn bè, nghề nghiệp và kế hoạch tương lai 

- Đời sống sinh hoạt: sinh hoạt thường ngày, thành phố/nông thôn, giao thông 

công cộng 
Văn hóa xã hội, tập tục. 

- Công việc: môi trường làm việc, quan hệ đồng nghiệp, quan hệ khách hàng, cơ 

hội việc làm. 

- Giáo dục phổ quát: việc học tập, học tiếng Anh, trường lớp. 

- Giải trí: phim ảnh, du lịch, âm nhạc, thể thao, truyện vui. 

2. Các vấn đề về ngữ pháp: 

- Cấu trúc câu đơn giản, câu ghép, câu phức: Thí sinh cần nắm vững các thành 

phần câu và các mệnh đề để có thể nhận biết được các yếu tố tạo thành câu đúng 

hoặc chỉ ra các yếu tố ngôn ngữ đã bị sử dụng sai. 

- Các yếu tố ngữ pháp: Thí sinh nắm vững cách sử dụng danh từ, quán từ/mạo từ, 
đại từ, thời/thể/dạng của động từ, bổ ngữ/tân ngữ của động từ, tính từ, trạng từ, 

giới từ để có thể nhận biết các yếu tố được sử dụng đúng hay sai. 

- Các hình thức diễn đạt: Thí sinh nắm vững một số hình thức diễn đạt đặc thù của 

Tiếng Anh như cấu trúc song song (parallelism), đảo ngữ (inversion), các cụm từ 

cố định và một số động từ thành ngữ phổ biến để có thể nhận biết các hình thức 

diễn đạt ỏ trình độ ngôn ngữ tương đối cao. 

3. Các ký năng ngôn ngữ: 

- Tập trung vào một số kỹ năng đọc hiểu bao gồm: 

- Tìm ý chính/chủ đề của bài 

- Tìm các thông tin chi tiết (thể hiện rõ hoặc ngầm ẩn ý) 

- Hiểu từ vựng trong ngữ cảnh 

- Quy chiếu các biểu đạt của đại từ nhân xưng 

- Suy luận đơn giản từ các thông tin đã cho 

- Xác định vị trí thông tin trong bài. 
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