
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP  

HỌC PHẦN THỰC HÀNH TIẾNG 1B1 

I. Kỹ năng Đọc hiểu 

1. Dạng thức đề thi 

- Bài thi gồm 2 bài, một bài trình độ A2, một bài trình độ B1 theo chuẩn khung năng lực 

ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam. 

- Dạng câu hỏi: 60% câu hỏi trắc nghiệm và 40% câu hỏi mở, bao gồm: bài chọn đúng/sai 

và giải thích đúng/sai bằng cách trích các đoạn/câu có sẵn trong bài đọc hiểu, bài trả lời 

câu hỏi dựa trên kiến thức trong bài đọc. 

- Thời gian làm bài: 45’. 

2. Nội dung ôn tập 

Các chủ đề và từ vựng được học trong học phần 1B1 – giáo trình: Alter Ego + - Dossiers 7, 8, 

9, bao gồm: 

- Thực phẩm: tên các loại thực phẩm, cách chế biến, mô tả sản phẩm, các đơn vị đo lường 

sản phẩm, tên các cửa hàng bán sản phẩm, đặc trưng ẩm thực Pháp, thói quen sử dụng thực 

phẩm của người Pháp, v.v. 

- Trang phục: tên các loại trang phục, mô tả sản phẩm, chất liệu sản phẩm, cách đánh giá, 

bình luận về trang phục của người Pháp, chia sẻ về thói quen ăn mặc, v.v. 

- Cửa hàng thương mại: tên các sản phẩm, mô tả sản phẩm, các dịp lễ mà người Pháp tặng 

quà cho nhau, cách thức mua hàng (trực tuyến, tại cửa hàng, v.v.), cách thức thanh toán, 

một số cách trao đổi, mua bán, đưa ra lời khuyên giữa người bán và người mua. 

- Nơi ở: tên các loại nhà ở, các phòng trong một căn nhà, các đồ dùng, vật dụng đặc trưng 

trong từng phòng, chức năng của từng đồ vật, chức năng của từng phòng, mô tả từng phòng, 

những mẩu tin vắn về quảng cáo nhà ở, nhà cho thuê, một số từ viết tắt thông dụng trong 

những mẩu tin quảng cáo về nhà ở, những mẩu báo chia sẻ về việc thuê phòng, ở chung 

phòng tại Pháp, v.v. 

Sinh viên bám sát nội dung từ vựng-ngữ pháp trong sách Alter Ego +, trang 9-10 (Dossier 7, 

8, 9) và découpage 1B1 (các nội dung bắt buộc/tự chọn đã được bôi đậm trong từng buổi), kết 

hợp đọc các tài liệu và kiến thức đã được học trên lớp. 

Sinh viên có thể ôn tập thêm với giáo trình Vocabulaire progressif du français (niveau débutant) 

để tự bổ sung kiến thức từ vựng của mình. 

 

II. Kỹ năng Viết 

1. Dạng thức đề thi 

- Thời gian làm bài: 50 phút  

- Yêu cầu của đề bài: Thí sinh CHỌN 1 trong 2 đề và viết bài  

- Độ dài: 150-180 từ 

2. Nội dung ôn tập 



- Chủ đề: các chủ đề đã học trong học phần 1B1 (Dossier 7, 8, 9), bao gồm: nhà cửa, đồ ăn, 

quần áo, cửa hàng thương mại, các thay đổi trong cuộc sống (nơi ở, công việc, các mối 

quan hệ…), kể lại các sự kiện đã xảy ra trong quá khứ … Ngoài kể chuyện, miêu tả, so 

sánh, thí sinh có khả năng nêu cảm xúc với các sự kiện đã, đang diễn ra (theo yêu cầu của 

đề).  

- Ngữ pháp: tất cả các phần ngữ pháp trong học phần 1B1 (Cách dùng các thì quá khứ (passé 

composé / imparfait), hiện tại, tương lai; các dạng so sánh; đại từ bổ ngữ COD, COI; đại 

từ quan hệ: qui, que…).  

3. Lưu ý khi làm bài thi 

Trong khi làm bài, thí sinh KO SỬ DỤNG BÚT CHÌ VÀ BÚT XÓA. Thí sinh đọc kỹ đề (chú 

ý các phần quan trọng cần viết), nên lập dàn ý trước trên giấy nháp sau đó tiến hành viết bài. 

Bài viết cần thực hiện đúng yêu cầu của đề: viết thư (cho bạn) hoặc viết 1 bài trên blog, forum, 

… 

 

Chúc các em ôn tập tốt và làm bài xuất sắc trong kỳ thi này!  

 

 


