
Trường THPT chuyên ngữ sẽ tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2017 - 2018 bằng 

hình thức thi đánh giá năng lực. 

 

Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ (ĐH Ngoại ngữ - ĐHQG Hà Nội) vừa thông báo 

tuyển sinh lớp 10 vào năm học 2017 - 2018 bằng hình thức thi hình thức đánh giá 

năng lực, trắc nghiệm có kết hợp tự luận thay vì chỉ thi tự luận như trước đây. 

 

Thi trắc nghiệm kết hợp tự luận 

 

Cụ thể, thi đánh giá năng lực 3 môn: 

 

Ngoại ngữ với hình thức thi trắc nghiệm và tự luận 

Môn Toán và Khoa học tự nhiên với hình thức thi trắc nghiệm 

Môn văn và khoa học xã hội thi theo hình thức trắc nghiệm kết hợp với tự luận 

Theo đó, học sinh có nguyện vọng đăng ký tuyển sinh vào trường sẽ phải dự thi cả 

3 môn trên. Trong đó, môn đánh giá năng lực ngoại ngữ tính hệ số 2, thời gian làm 

bài là 120 phút. Hai môn còn lại là đánh giá năng lực toán và khoa học tự nhiên, 

đánh giá năng lực văn và khoa học tính hệ số 1 với thời gian làm bài 60 phút/môn. 

 

Trường THPT chuyên Ngoại ngữ - ĐHQG Hà Nội tuyển sinh vào lớp 10 năm 2017 

bằng hình thức thi đánh giá năng lực Trường THPT chuyên Ngoại ngữ - ĐHQG 

Hà Nội tuyển sinh vào lớp 10 năm 2017 bằng hình thức thi đánh giá năng lực 

 

Thi 3 môn trong cùng một ngày 

 

Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ (ĐH Ngoại ngữ - ĐHQG Hà Nội) sẽ tổ chức thi 

cả 3 môn trong cùng một ngày 03/06/2017. Cụ thể: 

 

Sáng thi môn đánh giá năng lực ngoại ngữ 

Chiều thi lần lượt 2 môn đánh giá năng lực toán và khoa học tự nhiên (từ 14 giờ -

15 giờ) và môn đánh giá năng lực văn và khoa học xã hội (từ 15 giờ 15 - 16 giờ 

15). 

Năm học 2017 - 2018, Trường THPT Chuyên ngoại ngữ tuyển sinh vào lớp 10 với 

tổng số 380 chỉ tiêu như sau: 

 

Tiếng Anh nhiều chỉ tiêu nhất là 210 

Tiếng Pháp, Đức, Trung, Nhật, mỗi tiếng 35 chỉ tiêu 

Tiếng Nga và tiếng Hàn là 15 chỉ tiêu mỗi loại. 



Đối tượng tuyển sinh là học sinh THCS trên toàn quốc, tốt nghiệp năm 2017, đảm 

bảo điều kiện dự tuyển: xếp loại hạnh kiểm, học lực cả năm của các lớp cấp THCS 

từ khá trở lên; xếp loại tốt nghiệp THCS từ khá trở lên. 

 

Kết quả thi được công bố trước ngày 22/6/2017 trên website của trường. Trường 

đại học Ngoại ngữ cũng công bố định dạng các bài thi để học sinh lớp 9 có nguyện 

vọng đăng ký dự thi vào Trường THPT chuyên ngữ năm học tới tham khảo và có 

cách thức ôn tập phù hợp. 

 

Năm 2015, lần đầu tiên ĐH quốc gia Hà Nội áp dụng hình thức thi đánh giá năng 

lực vào tuyển sinh đại học. Năm 2017 là lần đầu tiên có một trường THPT tuyển 

sinh vào lớp 10 bằng bài thi đánh giá năng lực với hình thức trắc nghiệm tương tự 

như thi THPT quốc gia. Nhà trường sẽ có dạng bài thi cụ thể để thí sinh tham khảo. 


