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LỊCH KHẢO SÁT TIẾNG ANH LỚP LIÊN KẾT QUỐC TẾ 

DÀNH CHO HỌC SINH KHỐI 10 NĂM HỌC 2022 - 2023 

• Mục đích: Đánh giá trình độ của học sinh tại thời điểm bắt đầu năm học, 

phục vụ việc giảng dạy; 

• Hình thức thi: Trực tiếp - Mô phỏng kỳ thi IELTS kiểm tra 3 kỹ năng: 

Nghe – Nói – Đọc; 

• Thời gian: 

o Nghe – Đọc: 08h30 – 10h30, Thứ 4 ngày 10/08/2022; 

o Nói: 13h30 – 17h00 Thứ 4 ngày 10/08/2022 

• Địa điểm thi: Trường THPT Xuân Phương. 

• Đối tượng dự thi: Học sinh lớp quốc tế khối 10 của trường. 

• Số lượng học sinh dự thi: 74 học sinh. 

• Học sinh tập trung thi Nghe – Đọc vào sáng Thứ 4 ngày 10/08/2022. 

• Học sinh thi Nói vào chiều Thứ 4 ngày 10/08/2022 

• Kết quả thi sẽ được thông báo vào ngày 13/08/2022. 

• Nội dung thi: 

1. Thi Nghe – Đọc ngày 10/08/2022 (Từ 08h30 đến 10h30): Chia làm 2 phòng. 

STT Thời gian Nội dung thi 

 08h30 – 10h30 Kiểm tra Nghe – Đọc 

1 08h30 Học sinh tập trung tại phòng thi, phổ biến quy chế thi 

2 08h35 Bắt đầu bài thi Nghe (~40 phút) 

3 09h15 Kết thúc bài thi Nghe, chuẩn bị cho bài thi Đọc 

4 09h30 Bắt đầu bài thi Đọc (60 phút) 

5 10h30 Kết thúc bài thi Đọc 

 

  



 

 

2. Thi Nói ngày 10/08/2022 (Từ 13h30 đến 17h00): 

STT Thời gian Nội dung 

I 13h30 - 17h00 Kiểm tra Nói 

I.1 13h30 

Học sinh tập trung tại phòng chờ. Sau đó giám thị sẽ cho từng 

học sinh vào phòng thi: 

+ Phòng 1: Học sinh có STT từ 1 đến 25; 

+ Phòng 2: Học sinh có STT từ 26 đến 50; 

+ Phòng 3: Học sinh có STT từ 51 đến 74; 

I.2 13h35 

Học sinh đầu tiên bắt đầu bài thi Nói. Mỗi học sinh hoàn 

thành bài thi Nói với giám khảo người nước ngoài trong vòng 

8-10 phút.  

I.3 17h00 Học sinh cuối cùng hoàn thành bài thi Nói. 

QUY CHẾ VÀ CẤU TRÚC BÀI THI KHẢO SÁT TIẾNG ANH 

LỚP LIÊN KẾT QUỐC TẾ NĂM HỌC 2022 – 2023 

A. QUY CHẾ CHUNG 

• Thí sinh có mặt tại phòng thi đúng giờ quy định và mang theo giấy tờ tùy thân có ảnh (căn 

cước công dân). 

• KHÔNG mang theo thiết bị điện tử vào khu vực làm bài. 

• KHÔNG sử dụng tài liệu, từ điển, hỏi bài và tra cứu thông tin trong quá trình làm bài. 

• KHÔNG di chuyển khỏi khu vực làm bài thi khi chưa có sự đồng ý của giám thị. 

• KHÔNG được tiết lộ và rò rỉ thông tin liên quan đến đề thi, bao gồm các hành động như: ghi 

chép lại đề thi, trao đổi / gửi thông tin về đề thi cho người khác, v.v. 

B. CẤU TRÚC BÀI THI 

1. Bài thi kỹ năng Nghe: 

• Bài thi Nghe gồm 4 phần – 40 câu hỏi 

• Thời lượng thi: 30 phút làm bài  

2. Bài thi kỹ năng Đọc: 

• Bài thi Đọc gồm 3 phần – 40 câu hỏi 

• Thời lượng thi: 60 phút làm bài  

3. Bài thi kỹ năng Nói: 

• Thí sinh sẽ phỏng vấn trực tiếp 1:1 với giáo viên 

• Thời lượng thi: Tối đa 10 phút/ học sinh. 

Chúc các em thi tốt! 


