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Bài báo khảo sát tính hiệu quả của phương pháp dự đoán đáp án khi làm bài nghe điền vào 

chỗ trống, đồng thời tìm hiểu những khó khăn mà sinh viên (SV) gặp phải trong quá trình dự 

đoán, qua đó đề xuất một số hoạt động dạy và học nhằm cải thiện kĩ năng này. Dữ liệu thu 

thập từ nghiên cứu thực nghiệm và bảng câu hỏi khảo sát với sinh viên năm 2 đang theo học 

tại Khoa Anh trường Đại học Ngoại Ngữ, Đại học Đà Nẵng được phân tích định lượng và 

phân loại để trả lời nội dung nghiên cứu. Kết quả cho thấy hầu hết sinh viên nhận thức được 

chức năng của bước dự đoán trong khi làm bài nghe điền vào chỗ trống, hiệu quả của kĩ 

năng này, đồng thời nêu ra những hạn chế cần khắc phục.     

 

             Từ k ó :  Dự đ    đ     ; K ó k ă ; B      e d    đ ề        ỗ  rố  ; S         

 ăm    .              

 

Abstract 

This article attempts to investigate the effectiveness of prediction skill used in gap-filling 

listening exercises and to identify the difficulties students have faced when implementing 

this technique. Based on the discussions, a number of activities are recommended for 

teachers and learners to improve prediction skill that helps to strengthen listening skills. To 

answer the research problems, the data collected from the pilot study, the questionnaire, and 

interview with second-year students of English Department at the University of Foreign 

Language Studies - the University of Danang are analysed quantitatively. The findings 

prove that many students are aware of how effective prediction skill is when applied to gap-

filling listening exercises, and that certain challenges are facing students but can be reduced 

with practicing the suggested activities.   
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