HỆ THỐNG BÀI THI TOEIC
•

TOEIC (Test of English for International Communication) – Công cụ
chuẩn quốc tế đánh giá trình độ tiếng Anh trong môi trường làm việc quốc
tế (bao gồm TOEIC Listening & Reading, TOEIC Speaking & Writing,
TOEIC Bridge)

A. TOEIC Listening and Reading
1. Giới thiệu về bài thi TOEIC Listening and Reading
Trải qua hơn 30 năm phát triển, bài thi TOEIC Listening and Reading đã được
chấp nhận và sử dụng như một tiêu chuẩn đánh giá hai kỹ năng Nghe hiểu và
Đọc hiểu tiếng Anh trong môi trường làm việc quốc tế.




Kỹ năng Nghe hiểu rất quan trọng vì nó được sử dụng rộng rãi trong giao
tiếp trực tiếp hoặc qua điện thoại, trong các cuộc họp, hội nghị trực tuyến.
Kỹ năng Đọc hiểu rất cần thiết với các loại thư từ, email, báo cáo và tất cả
những giao tiếp bằng văn bản.

2. Cấu trúc bài thi TOEIC Listening and Reading
TOEIC là bài thi trắc nghiệm được tiến hành trong 2 giờ, gồm 200 câu hỏi chia
thành hai phần như sau:
•

Phần nghe hiểu: Đánh giá trình độ nghe hiểu ngôn ngữ nói tiếng Anh,
bao gồm 100 câu hỏi với 4 phần được thực hiện qua băng casset hoặc đĩa
CD trong thời gian 45 phút.

•

Thí sinh sẽ nghe các câu miêu tả, câu hỏi, hội thoại và đoạn thông tin
bằng tiếng Anh, sau đó lựa chọn câu trả lời dựa trên những nội dung đã
nghe.
Phần đọc hiểu: Đánh giá trình độ hiểu ngôn ngữ viết tiếng Anh, bao gồm
100 câu hỏi với 3 phần được thực hiện trong thời gian 75 phút. Thí sinh sẽ
đọc các thông tin trong đề thi và lựa chọn câu trả lời dựa vào nội dung đã
đọc.
Nghe hiểu
Hình ảnh
Hỏi và Trả lời
Hội thoại
Đoạn thông tin ngắn
Đọc hiểu
Hoàn thành câu
Hoàn thành đoạn văn
Đoạn đơn
Đoạn kép

100 câu
10 câu
30 câu
30 câu (10 đoạn hội thoại, mỗi đoạn có
3 câu hỏi tương ứng)
30 câu (10 đoạn thông tin, mỗi đoạn có
3 câu hỏi tương ứng)
100 câu
40 câu
12 câu
28 câu (7-10 đoạn văn, mỗi đoạn có 25 câu hỏi)
20 câu (4 đoạn kép, mỗi đoạn có 5 câu
hỏi)

Với thang điểm từ 10-990, TOEIC Listening & Reading có thể đánh giá
mọi trình độ sử dụng Anh Ngữ (Từ sơ cấp đến mức độ thành thạo như người bản
ngữ) phù hợp với tất cả các vị trí công việc, từ lao động giản đơn đến cấp quản
lý.
* ETS khuyến nghị thí sinh đạt từ 500 điểm TOEIC Listening & Reading trở
lên nên sử dụng bài thi TOEIC Speaking & Writing để đánh giá trực tiếp 2 Kỹ
năng Nói và Viết.
B. TOEIC Speaking & Writing
1. Giới thiệu về bài thi TOEIC® Speaking and Writing
Tiếng Anh là ngôn ngữ toàn cầu. Trong bối cảnh thị trường lao động ngày
càng cạnh tranh như hiện nay, các nhà tuyển dụng cần lực lượng lao động không
những có tay nghề cao, chuyên môn giỏi mà còn phải nói và viết Tiếng Anh tốt
trong môi trường giao tiếp và làm việc quốc tế

TOEIC® Speaking and Writing là bài thi đánh giá khả năng sử dụng kỹ năng
Nói và Viết Tiếng Anh trong môi trường làm việc quốc tế bao gồm:
•
•

Kỹ năng Nói: rất quan trọng, phục vụ hiệu quả cho việc thuyết trình, giao
tiếp, họp, hội nghị.
Kỹ năng Viết: rất cần thiết với các loại thư từ, email cần có tính thuyết
phục cao cùng các loại thông tin trao đổi bằng văn bản khác trong khi làm
việc.

2. Cấu trúc bài thi TOEIC Speaking and Writing
Điểm của bài thi TOEIC Speaking and Writing được đánh giá dựa trên
những tiêu chí đánh giá riêng biệt. Mỗi thí sinh sẽ nhận được phiếu điểm trong
đó có điểm số của từng phần và tổng điểm cuối cùng.
Điểm số được chia ra các cấp độ khác nhau được gọi là “các cấp độ thành
thạo” (proficiency levels) cho phép chỉ ra những điểm mạnh và điểm yếu của
từng kỹ năng. Để biết được thông tin về các cấp độ điểm số, hãy xem cuốn
hướng dẫn dự thi bài thi TOEIC Speaking and Writing (PDF) –trang 23.
Điểm số phần Nói
•
•
•
•

Câu hỏi 1 – 9
Điểm: 0 - 3
Câu hỏi 10 – 11
Điểm: 0 – 5
Tổng số điểm sẽ được chuyển đổi sang thang điểm từ 0 – 200
Thang điểm được chia ra làm 8 cấp độ

Điểm số phần Viết
•
•
•
•
•

Câu hỏi 1 – 5
Câu hỏi 6 – 7
Câu hỏi 8

Điểm 0 – 3
Điểm 0 – 4
Điểm 0 – 5

Tổng số điểm sẽ được chuyển đổi sang thang điểm từ 0 – 200
Thang điểm được chia ra làm 9 cấp độ

Tổng quan quy trình chấm điểm
Viện Khảo thí Giáo dục Hoa Kỳ (ETS) áp dụng một quy trình chấm điểm
nghiêm ngặt để đảm bảo tính công bằng cũng như sự tin cậy của kết quả bài thi.
Kết quả trong suốt quá trình làm bài của thí sinh sẽ được truyền trực tiếp qua
mạng Internet với đường truyền được đảm bảo an toàn và được chấm điểm bởi

các chuyên gia của ETS, những người luôn theo sát trong suốt quá trình làm bài
của thí sinh.
Với kỹ năng Nói, để đảm bảo tính công bằng trong quá trình chấm điểm,
phần thi này của thí sinh sẽ được chấm bởi nhiều chuyên gia của ETS điều mà
việc chấm thi truyền thống (1 giám thị và 1 thí sinh) không thể có được.

TOEIC Bridge là chương trình kiểm tra tiếng Anh quốc tế từ trình độ sơ cấp đến
trung cấp và đặc biệt thích hợp với lứa tuổi thanh thiếu niên. TOEIC Bridge
được coi là "cầu nối" giúp người học tiếp cận với chương trình TOEIC.

