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DANH MỤC
Tài liệu ôn tập phần thi ngoại ngữ (tiếng Anh)

1. Viên chức hạng III (thuộc lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường, Khoa
học và công nghệ, Nông nghiệp và PTNT, Thông tin và Truyền thông, Văn
hóa Thể thao) thi ngoại ngữ (tiếng Anh) trình độ bậc 2, tài liệu ôn như sau:

a) Phạm vi kiến thức ngữ pháp

- Cách sử dụng các thì thông dụng: hiện tại đơn, quá khứ đơn, hiện tại tiếp
diễn, hiện tại hoàn thành, tương lai đơn...

- Câu điều kiện loại 1,2.

- So sánh ngang bằng, so sánh hơn, so sánh nhất của tính từ, trạng từ.

- Đại từ, trạng từ quan hệ.

- Câu hỏi láy đuôi.

- Danh động từ và động từ nguyên thể.

- Từ nối cơ bản: And, but, so, because, although.

- Các cách thức giao tiếp đơn giản.

- Giới từ chỉ địa điểm, thời gian và cụm giới từ.

b) Phạm vi kiến thức từ vựng:

Từ vựng về gia đình, sức khỏe, nghề nghiệp, các hoạt động ngày, con người,
giải trí, các nước trên thế giới, các kỳ nghỉ, du lịch, phương tiện giao thông...

2. Viên chức hạng III (thuộc các lĩnh vực còn lại) và viên chức hạng
IV thi ngoại ngữ (tiếng Anh) trình độ bậc 1, tài tiệu ôn tập như sau:

a) Phạm vi kiến thức ngữ pháp

- Cách sử dụng các tính từ thông dụng để mô tả.

- Trạng từ chỉ mức độ thường xuyên (always, usually, often, sometimes,
seldom, rarely, never).

- Cấu trúc đơn giản: Be going to, there is/there are, V + to V, V + Ving,
I’d like...

- So sánh hơn, so sánh nhất của tính từ.

- Cách sử dụng How much, How many.

- Danh từ số ít, số nhiều; danh từ đếm được, không đếm được.
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- Các loại động từ khiếm khuyết: Can, can’t, could, could’t... để chỉ khả

năng ở hiện tại, quá khứ và chỉ sự cho phép.

- Cách sử dụng các thì thông dụng: Hiện tại đơn, quá khứ đơn, hiện tại
tiếp diễn...

- Cách sử dụng giới từ trong tiếng Anh: Giới từ về thời gian, giới từ chỉ vị trí.

- Cách sử dụng đại từ trong tiếng Anh: Đại từ làm chủ ngữ và tân ngữ, đại từ
sở hữu, đại từ chỉ định.

b) Phạm vi kiến thức từ vựng

Từ vựng về đồ vật, động vật phổ biến, các hoạt động hàng ngày, về thời
tiết, thời gian rảnh rỗi, về con người, địa điểm...




