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CẤU TRÚC ĐỀ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC, ĐÁNH GIÁ TƯ DUY 2023 

Tổng hợp cấu trúc đề thi ĐGNL các trường ĐHQGHN, ĐHQG-HCM, Đại học Bách khoa Hà Nội. 

ĐGNL HN ĐGNL HCM ĐGTD Bách khoa 

Bố cục 3 phần - Thời gian làm 

bài thi: 195 phút - 150 câu hỏi 

trắc nghiệm - Tổng 150 điểm 

P1: Tư duy định lượng (Toán 

học): 50 câu - 50đ 

P2: Tư duy định tính (Văn học 

- Ngôn ngữ): 50 câu - 50đ 

P3: Khoa học (Tự nhiên - Xã 

hội: Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa): 50 

câu - 50đ 

 

(Thi online trên máy tính, làm 

lần lượt từng phần, kết thúc bài 

thi được biết điểm luôn) 

Bố cục 3 phần - Thời gian làm 

bài thi: 150 phút - 120 câu hỏi 

trắc nghiệm - Tổng 1200 điểm 

P1: Sử dụng ngôn ngữ (TV + 

TA) 40 câu - mỗi phần 20 câu 

P2: Toán học, tư duy logic, 

phân tích số liệu 30 câu, mỗi 

phần 10 câu 

P3: Giải quyết vấn đề (Lý, Hóa, 

Sinh, Sử, Địa) 40 câu 

 

(Thi trên giấy dưới dạng câu hỏi 

trắc nghiệm) 

Bố cục 3 phần: Thời gian làm 

bài thi là 150 phút 

P1: Tư duy Toán học (Thời 

gian 60 phút, tối đa 40 điểm) 

P2: Tư duy đọc hiểu (Thời 

gian 30 phút, điểm tối đa 20) 

P3: Tư duy Khoa học/Giải 

quyết vấn đề (Thời gian 60 

phút, điểm tối đa 40) 

 

 

(Thi trắc nghiệm) 

Cấu trúc bài thi năng lực các đơn vị khác: 

STT KỲ THI 

ĐGNL 

CẤU TRÚC 

1 Đại học Sư 

phạm 

TPHCM 

(TN và tự 

luận trên 

máy) 

Cấu trúc các bài thi đánh giá năng lực Toán học, Vật lý học, Hóa học, Sinh 

học: 

- Thời gian làm bài: 90 phút. 

- Bài thi sẽ gồm 50 câu hỏi, trong đó: 

+ 35 câu hỏi trắc nghiệm khách quan có 4 lựa chọn, trong đó có một đáp án đúng 

duy nhất; 

+ 15 câu hỏi ở dạng trả lời ngắn, thí sinh tính toán và điền kết quả vào phần trả lời 

trên hệ thống. 

Cấu trúc bài thi đánh giá năng lực Ngữ văn: 

- Thời gian làm bài: 90 phút. 
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- Bài thi sẽ gồm: 

+ 20 câu hỏi trắc nghiệm khách quan có 4 lựa chọn, trong đó có một đáp án đúng 

duy nhất; 

+ 01 bài viết luận chủ đề nghị luận xã hội. Đề bài được đặt ra theo định hướng mở 

với yêu cầu viết trong khoảng 600 từ, thí sinh làm bài trực tiếp trên hệ thống. 

Cấu trúc bài thi đánh giá năng lực Tiếng Anh: 

- Thời gian làm bài: 180 phút. 

- Bài thi sử dụng dạng thức đánh giá năng lực tiếng Anh từ bậc 3 đến bậc 5 theo 

Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. 

- Bài thi có 4 phần, tương ứng với đủ cả 4 kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết. 

2 Đại học Sư 

phạm Hà 

Nội 

(TN và tự 

luận trên 

giấy) 

8 bài thi tương ứng với 8 môn: 

- Toán, Ngữ văn (90p) 

- Ngoại ngữ, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lí (60p) 

Bài thi đánh giá năng lực Toán học có thời gian làm bài 90 phút, bao gồm 31 câu 

hỏi, trong đó có 28 câu trắc nghiệm và 3 câu tự luận. 

Đối với các bài thi Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa Lý có thời gian làm bài 

60 phút, gồm 29 - 30 câu hỏi, trong đó có 28 câu trắc nghiệm, còn lại là tự luận. 

Bài thi đánh giá năng lực Ngữ văn diễn ra trong 90 phút, gồm 15 câu hỏi trắc 

nghiệm và 2 câu liên quan đến bài văn nghị luận xã hội, nghị luận văn học. 

3 Bộ Công an 

(TN và tự 

luận trên 

giấy) 

2 phần: 

- Trắc nghiệm: gồm KHTN (gồm 25 câu, mỗi câu 1 điểm, tương ứng với 25 điểm), 

KHXH (gồm 25 câu, mỗi câu 1 điểm, tương ứng với 25 điểm), Ngôn ngữ (thí sinh 

được lựa chọn một trong hai ngôn ngữ là tiếng Anh hoặc tiếng Trung Quốc theo 

nguyện vọng thí sinh đăng ký khi sơ tuyển, gồm 20 câu, mỗi câu 0,5 điểm, tương 

ứng với 10 điểm) 

- Tự luận: lựa chọn một trong hai lĩnh vực là Toán học hoặc Ngữ văn (Môn Toán 

học có từ 3 - 5 câu với 40 điểm, Môn Ngữ văn gồm 2 câu với 40 điểm) 

 

BẢN QUYỀN THUỘC VỀ: TUYENSINH247.COM 


