
Thông tin về bài thi quốc tế TOEFL iBT 
1. GIỚI THIỆU 

TOEFL iBT là bài thi được thiết kế và phát triển bởi Viện Khảo thí Giáo dục Hoa Kỳ (ETS). Bài thi 
dành riêng cho những người sử dụng tiếng Anh như một ngoại ngữ nhằm đánh giá năng lực sử 
dụng tiếng Anh một cách toàn diện ở 4 kỹ năng: Nghe, Nói, Đọc, Viết trong môi trường học thuật. 

• TOEFL iBT là bài thi uy tín khẳng định năng lực tiếng Anh của bạn và là một công cụ quan 
trọng cần chuẩn bị khi đi du học, hay sử dụng làm “tấm vé ưu tiên” xét tuyển vào các 
trường Đại học danh tiếng trong nước. 

• TOEFL iBT được các cơ sở đào tạo quốc tế ưa thích sử dụng bởi tính khách quan trong các 
kỳ tuyển sinh chương trình Đại học và sau Đại học. 

• Bài thi được thực hiện trên máy tính tại các Trung tâm tổ chức thi tiêu chuẩn của ETS. 

2. LỢI ÍCH CỦA BÀI THI 

• ĐƯỢC CHẤP NHẬN RỘNG RÃI HƠN: Khoảng 11500 cơ sở đào tạo quốc tế* từ hơn 160 
quốc gia chấp nhận chấp nhận điểm thi TOEFL iBT. Đặc biệt, TOEFL iBT cũng được sử 
dụng như một tiêu chuẩn cấp visa tại Úc, New Zealand và Anh. 

• THUẬN TIỆN HƠN: Trung tâm khảo thí TOEFL iBT do ETS ủy quyền có mặt trên toàn 
thế giới, vì vậy việc đăng ký thi và dự thi của bạn sẽ trở nên dễ dàng hơn. 

• PHỔ CẬP HƠN: Có hơn 35 triệu người từ khắp nơi trên thế giới đã thực hiện bài thi 
TOEFL.  

• NỔI BẬT HƠN: 90% thí sinh sở hữu TOEFL đều vào được những trường đứng đầu trong 
danh sách những ngôi trường mơ ước của mình. 

• ĐÁNH GIÁ CHÍNH XÁC HƠN: Bài thi TOEFL được thực hiện hoàn toàn trên máy, và được 
chấm điểm kết hợp giữa nhiều giám khảo và hệ thống máy chấm điểm tự động vì vậy đảm 
bảo tính khách quan, sát thực, chính xác của điểm số bài thi.  
Ngoài ra, thi trên máy tính giúp giảm bớt áp lực phỏng vấn với giám khảo, không lo lắng 
những sai sót trong khâu chấm điểm vì những lý do cá nhân. Vì vậy, thí sinh hoàn toàn có 
thể thoải mái, tự nhiên hơn với bài thi của mình. 

• ƯU VIỆT HƠN: TOEFL iBT là bài thi duy nhất kiểm tra 4 kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết bằng 
cách phối hợp các kỹ năng trong mỗi phần; thí sinh sẽ trang bị được kỹ năng toàn diện 
nhất mà không một bài thi nào khác làm được. 
 

* Tìm hiểu thông tin các trường chấp nhận điểm thi TOEFL iBT tại đây. 

3. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI TOEFL IBT 

Đối tượng dự thi là những người sử dụng tiếng Anh như một ngoại ngữ và chuẩn bị hành trang 
để đi du học hay xét tuyển đại học trong nước. 

Mục đích: 

• Xét tuyển vào các trường đại học uy tín trong nước. 
• Theo học các chương trình đại học và sau đại học yêu cầu sử dụng tiếng Anh. 
• Thi đầu vào và tốt nghiệp chương trình học tiếng Anh. 
• Ứng tuyển các chương trình học bổng du học, giao lưu văn hóa. 
• Kiểm tra/đánh giá trình độ tiếng Anh của bản thân. 
• Nộp hồ sơ xin visa. 

 

 

http://www.ets.org/toefl/ibt/about/who_accepts_scores


 

4. CẤU TRÚC BÀI THI TOEFL IBT 

Bài thi TOEFL iBT được thực hiện qua mạng Internet tại các Trung tâm tổ chức thi tiêu chuẩn của 
ETS. Bài thi bao gồm 4 kỹ năng (Nghe, Nói, Đọc, Viết). 

Thi trong khoảng 3h, biết kết quả sau 10 ngày 

Cấu trúc bài thi TOEFL iBT 

 
* Các bạn có thể tham khảo về các mẫu câu hỏi của TOEFL iBT TẠI ĐÂY 

5. TRẢI NGHIỆM TPO (TOEFL PRACTICE ONLINE) – BÀI THI THỬ TOEFL 
IBT CHÍNH THỨC TỪ ETS 

Để làm quen và kiểm tra năng lực trước khi đến với bài thi TOEFL iBT thật, bạn có thể đăng ký 
bài thi thử do chính ETS phát triển TẠI ĐÂY. 

https://www.ets.org/s/toefl/free-practice/start.html
https://online.iigvietnam.com/iig/hAvY3wUQoIeQl_UPRk82OQ/toefl-practice-online-tpo.html
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