
Thông tin về bài thi TOEFL Primary 
1. GIỚI THIỆU 

Bài thi quốc tế TOEFL Primary thuộc hệ thống “Gia đình TOEFL” do Viện Khảo thí Giáo dục Hoa Kỳ 
(ETS) nghiên cứu phát triển, được xem là chuẩn đánh giá uy tín bậc nhất trên thế giới nhằm xác định 
trình độ tiếng Anh của học sinh Tiểu học để từ đó giúp nhà trường và các bậc phụ huynh xác định lộ 
trình học tập phù hợp cho các em. 

Việc tiếp cận các tiêu chuẩn đánh giá tiên tiến này không chỉ giúp các em học sinh tiếp cận các tiêu 
chuẩn giáo dục quốc tế mà còn có thể tự so sánh năng lực của chính mình với bạn bè thế giới, từ đó xây 
dựng cho bản thân lộ trình phát triển và hoàn thiện, tạo nền tảng vững chắc cho tương lai sau này. 

Tiểu học là bậc học nền tảng rất quan trọng và quyết định rất nhiều đến quá trình tiếp thu kiến thức 
và phát triển tư duy của các em học sinh sau này. Đặc biệt với môn học về ngôn ngữ như tiếng Anh, 
việc chọn đúng điểm xuất phát cũng như xây dựng lộ trình phù hợp cho các em nhỏ đóng vai trò đặc 
biệt quan trọng trong hành trình chinh phục môn học này. 

2. LỢI ÍCH PHIẾU ĐIỂM CỦA BÀI THI TOEFL PRIMARY 

• Phiếu điểm TOEFL Primary có giá trị trên toàn cầu, do Viện Khảo thí Giáo dục Hoa Kỳ (ETS) 
cấp. 

• Phản ánh chi tiết và chính xác từng kỹ năng của học sinh thông qua bản mô tả kết quả. 
• Đưa ra những khuyến nghị về các bước học tiếp theo nhằm cải thiện khả năng tiếng Anh của 

học sinh. 
• TOEFL Primary được Bộ GD&ĐT công nhận là một trong những tiêu chuẩn đánh giá năng lực 

ngoại ngữ đầu ra của học sinh Tiểu học. Bên cạnh đó, kết quả bài thi được quy đổi sang các mức 
trình độ cụ thể tương ứng với Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam và Khung tham chiếu ngôn 
ngữ chung châu Âu (CEFR). 

• Kết quả bài thi TOEFL Primary đã được nhiều trường THCS sử dụng làm tiêu chí đánh giá, tuyển 
thẳng hoặc cộng điểm. 



 
 

3. ĐỐI TƯỢNG 

TOEFL Primary là bài thi được Viện Khảo thí Giáo dục Hoa Kỳ (ETS) nghiên cứu và thiết kế dành riêng 
cho học sinh Tiểu học nhằm đánh giá trình độ sử dụng tiếng Anh và nâng cao kỹ năng suy luận cho 
trẻ ngay từ lúc nhỏ.  



4. CẤU TRÚC BÀI THI TOEFL PRIMARY 

Bài TOEFL Primary có 2 cấp độ: 

 

Trong mỗi cấp độ, bài thi sẽ gồm 2 phần là Đọc hiểu và Nghe hiểu, mỗi phần bao gồm 36 câu hỏi trong 
thời gian 30 phút. 

a. Bài thi cấp độ 1: Định hướng đánh giá mức độ thành thạo tiếng Anh của học sinh mới bắt đầu tiếp 
xúc với tiếng Anh, gồm các nội dung: 

• Những bối cảnh quen thuộc (trường học, gia đình, các họat động ngoại khóa…) 
• Từ vựng cơ bản và những cụm từ thông dụng 
• Lời yêu cầu và chỉ dẫn ngắn, đơn giản         

b. Bài thi Standard cấp độ 2: Định hướng đánh giá mức độ thành thạo tiếng Anh của học sinh Tiểu học 
đã có một thời gian ngắn làm quen với tiếng Anh, gồm các nội dung: 

• Những cấu trúc diễn đạt, lời yêu cầu, chỉ dẫn và những cụm từ cơ bản 
• Đoạn truyện ngắn hoặc hội thoại đơn giản với chủ đề hàng ngày 
• Những từ mới trong các bối cảnh khác nhau 
• Những đoạn văn, bài học với nội dung học tập phù hợp với lứa tuổi 

* Xem Mẫu câu hỏi Phần Đọc hiểu Cấp độ 1 TẠI ĐÂY 
* Xem Mẫu câu hỏi Phần Đọc hiểu Cấp độ 2 TẠI ĐÂY 

5. CÔNG CỤ ÔN LUYỆN BÀI THI TOEFL PRIMARY 

Nhằm đáp ứng nhu cầu ôn luyện ngày càng cao của thí sinh thi các chứng chỉ tiếng Anh, Tổ chức Giáo 
dục IIG Việt Nam đã nghiên cứu đầu tư và chính thức triển khai nền tảng giao dịch trực tuyến với tên 
miền https://online.iigvietnam.com/ nhằm mang những công cụ ôn luyện trực tuyến tới gần hơn 
với đông đảo thí sinh trên cả nước. 

Theo đó, để chuẩn bị hành trang tốt nhất cho thí sinh với bài thi TOEFL Primary quốc tế, chỉ bằng một 
số thao tác đơn giản trên máy tính hoặc các thiết bị di động, Quý phụ huynh có thể tìm hiểu thêm thông 
tin về chương trình học tiếng Anh trực tuyến định hướng TOEFL Primary của Viện Khảo thí giáo dục 
Hoa Kỳ – English Learning Center (ELC) cùng các bộ đề thi thử online mô phỏng 100% bài thi TOEFL 
Primary quốc tế và hoàn tất nhanh chóng thủ tục mua phần mềm ôn luyện ưu việt này TẠI ĐÂY. 

6. MỘT SỐ TÀI LIỆU THAM KHẢO 

• Mẫu phiếu điểm TOEFL Primary: tại đây 
• Mô tả năng lực thí sinh dự thi TOEFL Primary: tại đây 

https://www.ets.org/s/toefl_primary/pdf/rl_step1_sample_questions.pdf
https://www.ets.org/s/toefl_primary/pdf/rl_step2_sample_questions.pdf
https://online.iigvietnam.com/
https://online.iigvietnam.com/iig/VV_sS3np_XmnITyJWfQ1Pg/elc-chuong-trinh-hoc-dinh-huong-toefl-primary-va-toefl-junior-chinh-thong-cua-ets-da-co-mat-tai-viet-nam.html
https://iigvietnam.com/wp-content/uploads/2022/07/Phieu-diem-TOEFL-Primary.pdf
https://iigvietnam.com/wp-content/uploads/2021/09/Mo-ta-nang-luc-TS-du-thi-TOEFL-primary.pdf
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