BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TUYỂN SINH CAO HỌC
MÔN THI: TIẾNG ANH

A. PHẦN ĐỌC HIỂU:
1. Từ vựng : từ vựng về các chủ đề : đời sống hàng ngày, thể thao, giải trí, nghề
nghiệp, giáo dục, sức khỏe, giao thông, thời tiết, mua sắm,…..
2. Ngữ pháp: cách sử dụng các thì động từ trong tiếng Anh, cách sử dụng một số động
từ, tính từ thường dùng đòi hỏi giới từ hoặc cấu trúc đặc biệt, Ví dụ : enjoy, look
forwards to, apologise, warn, stop,.help, to be afraid of, to be short of…….
3. Kỹ năng : kỹ năng đọc lướt tìm ý chính, ý chi tiết, kỹ năng phán đoán từ và đoán
nghĩa.
B. PHẦN VIẾT
1. Viết câu:
a. Verb Tenses;
b. Modal verb;
c. Active and passive
d. Comparative and superlative
e. Prepositions : because of, in spite of, despite,
f. Các cấu trúc:
It is/was/ will be + adjcetive + to Verb
too + adjective + to + Verb;
Adjective + enough + to + verb;
It takes/ took /will take + time+ to + Verb
Spend + time + Verb+ing.
Verb + to + Verb; Verb + Verb+ing.
Wish + a clause;
So + adjective/adverb that + a clause;
Such + (A/An+ adjective)+ Noun that + a clause
Subject+ have/ get + object + V(PP )

g. Các loại câu phức hợp.
Time clause; relative clause, conditional clauses, noun clause; direct speech and
indirect speech; It is + ( time) since + a clause.
2. Viết đoạn văn (100- 120 từ)
Viết đơn xin việc dựa trên tài liệu gợi ý cho sẵn hoặc viết thư mời, thư cảm ơn, thư
cho lời khuyên, thư phàn nàn…
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