
 

Phụ lục I 

(Kèm theo Thông báo số:           /TB-HĐTDCC ngày      tháng 02 năm 2021 

của Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2020) 

 

 

NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN TIẾNG ANH 

KỲ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH TRÀ VINH – 2020 

 

1. Hình thức thi: 

Thi trắc nghiệm trên máy vi tính 30 câu hỏi tiếng Anh. Thời gian thi 30 phút. 

2. Nội dung ôn tập: 

Kiểm tra kiến thức và kỹ năng ngôn ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 

bậc dùng cho Việt Nam (ban hành kèm theo Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 

24 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo). 

1.1. Tenses: 

- Future Time (will and going to) - Thì tương lai đơn 

- Present simple  - Thì hiện tại đơn 

- Present continuous  - Thì hiện tại tiếp diễn. 

- Present perfect  - Hiện tại hoàn thành     

- Present perfect continuous – Hiện tại hoàn thành tiếp diễn 

- Past simple - Thì quá khứ đơn 

- Past continuous - Thì quá khứ tiếp diễn 

- Past perfect - Quá khứ hoàn thành 

1. 2. Modals - Động từ khiếm khuyết 

1.3.  Adjectives and adverbs  - Tính từ và trạng từ 

1.4. Articles - Mạo từ 

1.5. Nouns - Danh từ 

1.6. Pronouns - Đại từ 

1.7. Possessives - Tính từ sở hữu 

1.8. Prepositions – Giới từ 

1.9. Conditions - Câu điều kiện 

1.10. Passive voice - Câu bị động 

1.11. Reported  speech – Câu tường thuật 

1.12. Phrasal verbs – Cụm động từ 

1.13. Prepositional phrases - Cụm giới từ 

1.4. Gerunds and infinitives - Danh động từ và động từ nguyên mẫu 

1.15. Clauses – Mệnh đề quan hệ 

1.16. Question tags – Câu hỏi đuôi 

1.17. Các lĩnh vực liên quan 
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a. Sức khỏe  

b. Giáo dục 

c. Giao thông 

d. Thời tiết, khí hậu 

e. Ngôn ngữ 

f. Dân số 

g. Danh nhân 

h. Môi trường 

i. Đông vật 

j. Địa danh 

k. Văn hóa, xã hội 

l. Cuộc sống thường ngày 

m. Ngày nghỉ 

n. Du lịch 

o. Y tế 

p. Âm nhạc 

q. Nghề nghiệp 

r. Các hoạt động giải trí 

3. Mẫu bài thi 

Câu 1. Tìm từ mà phần gạch chân có cách phát âm khác với những từ còn lại. 

A. some B. not C. pot D. forgot 

Câu 2. Chọn từ/cụm từ thích hợp nhất để hoàn thành câu. 

They were the first people to fly non-stop round…………………..world in a 

balloon. 

A. a  B. an    C. the   D. X 

Câu 3. Chọn từ/cụm từ thích hợp nhất để hoàn thành câu. 

If you can’t find my dictionary, you can borrow………………….. 

A. yours  B. mine  C. my   D. him 

Câu 4. Chọn từ/cụm từ thích hợp nhất để hoàn thành câu. 

Everybody in the company usually…………………..late at night for their work. 

A. wakes up B. stays up  C. staying up  D.  woke up 

Câu 5. Chọn từ/cụm từ thích hợp nhất để hoàn thành câu. 

 Do you think Vietnamse is …………………..French?  -  Yes, I think so. 

A. difficulter  B. difficult than C. more difficult  D. more difficult than 

 

------ Hết ------ 
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