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Abstract: 
 

This study investigates the validity of one English Reading achievement test of an IELTS 
Reading preparation course in terms of content validity and concurrent validity. The data is 
collected from the English Reading achievement test scores of 95 third-year students of 
English, a questionnaire to 25 EFL lecturers judging the test, and interviews of the test design 
procedure. The results indicate that the validity of the achievement test is rather high in 
content, but low in concurrency. This could be because the test design process is not strictly 
followed. The study provides some implications for English language teachers and teacher 
education.                    
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Tóm tắt: 
 
 
Nghiên cứu này điều tra độ giá trị của một bài kiểm tra cuối khóa môn Đọc hiểu trong một 
chương trình đào tạo ở một trường đại học khu vực Đồng bằng sông Cửu Long từ 2 góc độ: 
giá trị nội dung, giá trị đồng thời (hay còn gọi là giá trị đồng quy). Số liệu bao gồm điểm bài 
kiểm tra cuối khóa và bài kiểm tra IELTS kỹ năng đọc của 95 sinh viên năm thứ 3 chuyên 
ngành tiếng Anh, phiếu khảo sát 25 giảng viên tiếng Anh về mức độ tương thích giữa bài kiểm 
tra và nội dung của khóa học, và phỏng vấn về quy trình ra đề kiểm tra cuối khóa của giáo 
viên. Kết quả cho thấy giá trị của bài kiểm tra này khá cao về mặt nội dung, nhưng khá thấp về 
mặt đồng thời. Kết quả này có thể là do quy trình ra đề kiểm tra của giảng viên tiếng Anh chưa 
được tuân thủ chặt chẽ. Kết quả cho thấy một số điều cần lưu ý về công tác kiểm tra đánh giá 
trong dạy học tiếng Anh và đào tạo giáo viên.  
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