1. Giới thiệu bài thi Toeic:
TOEIC (viết tắt của Test of English for International Communication – Bài
kiểm tra tiếng Anh giao tiếp quốc tế) là một bài thi nhằm đánh giá trình độ sử dụng
tiếng Anh dành cho những người sử dụng tiếng Anh như một ngoại ngữ (không
phải tiếng mẹ đẻ), đặc biệt là những đối tượng muốn sử dụng tiếng Anh trong môi
trường giao tiếp và làm việc quốc tế. Kết quả của bài thi TOEIC phản ánh mức độ
thành thạo khi giao tiếp bằng tiếng Anh trong các hoạt động như kinh doanh,
thương mại, du lịch… Kết quả này có hiệu lực trong vòng 02 năm và được công
nhận tại nhiều quốc gia trong đó có Việt Nam.
2. Cấu trúc đề thi Toeic:
 Phần nghe: 100 câu hỏi trong vòng 45p.
 Part 1: Câu hỏi hình ảnh: 6 câu hỏi
 Part 2: Hỏi và trả lời: 25 câu hỏi
 Part 3: Hội thoại: 39 câu. 13 đoạn hội thoại, 3 câu hỏi mỗi đoạn
 Part 4: Bài Nói Chuyện Ngắn: 30 câu hỏi. 10 bài nói chuyện, 3 câu hỏi mỗi
đoạn.
 Phần đọc: 100 câu trong vòng 75p
 Part 5: Điền Vào Câu: 30 câu hỏi
 Part 6: Điền Vào Đoạn Văn: 16 câu hỏi
 Part 7: Đọc Hiểu Đoạn Văn: 29 câu hỏi cho các đoạn đơn, 25 câu hỏi cho các
đoạn đa.
3. Thang điểm bài thi Toeic:
Với bài thi Toeic mới thí sinh sẽ nhận được báo cáo kết quả với các mục đã
được ETS hoàn thiện hơn nhằm giúp thí sinh cụ thể hóa khả năng của mình
trong mỗi phần. Ở cả hai phần nghe và đọc, điểm của thí sinh sẽ được phản ánh
trong dải điểm rộng 5-495 của mỗi phần. Điểm mỗi phần của thí sinh sẽ được so
sánh với một thang điểm cụ thể có thể đánh giá được các điểm mạnh của thí
sinh. Ngoài ra, bản báo cáo kết quả còn đưa ra kiến nghị đánh giá mức độ thành
thạo của thí sinh trong từng kỹ năng cụ thể thông qua việc áp dụng tỷ lệ 0-100%
nhằm đánh giá sự hoàn thiện trong từng khả năng của thí sinh.

Bảng điểm bài thi Toeic:

