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Bài thi tiếng Anh với kết quả nhanh chóng, chính xác



Bài thi dựa trên công nghệ máy tính tiên tiến

của mình.
thi duy nhất phù hợp với khả năng 
mỗi thí sinh chỉ nhận được một bài 
Các thuật toán phức tạp đảm bảo 

Bài thi thích ứng



Bài thi dựa trên công nghệ máy tính tiên tiến

xác trình độ của thí sinh.
chấm điểm nhanh, chính xác và xác định chính 
dụng trí tuệ nhân tạo (AI) kết hợp máy tính để 
Tự động chấm điểm – Bài thi Linguaskill sử 

nghệ máy tính tiên tiến, AI
Linguaskill là bài thi đầu tiên ứng dụng công 



Khoảng 60–85 phút

Số câu hỏi:

Thời gian:

Tùy thuộc

Bài đọc:
Loại câu hỏi –

tin trong bài đọc.
nghiệm. Thứ tự các câu hỏi được sắp xếp theo trình tự thông
Thí sinh đọc một đoạn văn dài hơn và trả lời các câu hỏi trắc

 
và viết các từ còn thiếu vào chỗ trống.
Thí sinh đọc một đoạn văn ngắn có các từ (chỗ trống) còn thiếu

đoạn văn. Có 3 hoặc 4 lựa chọn cho mỗi chỗ trống.
Thí sinh chọn từ hoặc cụm từ đúng để điền vào chỗ trống trong

  
điền vào chỗ trống. Có 3 hoặc 4 lựa chọn cho mỗi chỗ trống.
Thí sinh đọc câu có từ còn thiếu (chỗ trống) và chọn từ đúng để 
Câu chưa hoàn chỉnh
nhất với đoạn văn. Có 3 câu trả lời.
thư gồm một đoạn văn ngắn và chọn câu hoặc cụm từ phù hợp 
Thí sinh đọc một bảng thông báo, nhãn hiệu, bản ghi nhớ hoặc 
Đọc và chọn

ĐọBBBài thi Nghe và c

Câu hỏi trắc nghiệm

CCâu hỏi mở

Bài đọc mở



LLLoooạiii   cccâuuu   hhhỏiii   ––– Bài nghe::: Nghe và chọn
Thí sinh nghe một bài nghe ngắn và trả lới câu hỏi trắc nghiệm có
3 đáp án.
Bài nghe mở
Thí sinh nghe một bài nghe dài hơn và trả lời các câu hỏi trắc 
nghiệm. Thứ tự các câu hỏi được sắp xếp theo trình tự thông tin trong 
bài nghe.



Bài thi Viết – 45 phút

 
 
 
 
 

 
cho trước và làm theo yêu cầu của đề bài dựa trên 
Phần 2 - Thí sinh đọc đoạn văn ngắn theo chủ đề 

từ. Thí sinh có 15 phút để hoàn thành dạng bài này.
đoạn văn và 3 gợi ý để viết một email có ít nhất 50 
thường là một email. Thí sinh dùng thông tin trong 
Phần 1 – Email. Thí sinh đọc một đoạn văn ngắn,

từ to cho nhiều đối tượng độc giả và có thể phải
thi Linguaskill Tổng quát phải viết bài có ít nhất 180
thông tin trong đoạn văn và 3 gợi ý. Thí sinh làm bài 

viết nhiều loại văn bản (bài đánh giá, bài báo, bài đăng
trên web).Thí sinh làm bài thi Linguaskill Thương mại sẽ viết
thư hoặc báo cáo có ít nhất 180 từ, để gửi tới quản lý
hoặc nhân viên khác trong công ty hoặc một khách hàng
bên ngoài.



Bài thi Nói

sinh có một phút để chuẩn bị.
lời ngắn cho năm câu hỏi liên quan đến một chủ đề. Thí 
Phần 5 - Thí sinh đưa ra ý kiến của họ dưới dạng câu trả 

phút. Thí sinh có một phút để chuẩn bị.
(như biểu đồ, sơ đồ hoặc bảng thông tin) để nói trong một 
Phần 4 - Thí sinh nhận được một hoặc nhiều hình đồ họa

giây để chuẩn bị.
Phần 3 – Thí sinh nói về một chủ đề trong một phút. có 40 

Phần 2 – Thí sinh đọc to 8 câu

không tính điểm).
Phần 1- Thí sinh trả lời 8 câu hỏi về bản thân (2 câu đầu 



Trông thi từ xa

Bài thi Linguaskill có thêm tính năng trông thi từ xa.

Tùy chọn bao gồm:

• Trông thi từ xa hoàn toàn

• Trông thi bằng giám thị và ghi lại

• Trông thi hoàn toàn bằng giám thị
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Dịch vụ tra cứu điểm của bài thi Linguaskill

điểm thi.
• Có thêm phần bảo mật khi tra cứu 

• Nhanh chóng có kết quả chính xác



Empower – khóa học chuẩn cho bài thi Linguaskill



Khóa học trực tuyến


