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사용자 매뉴얼 순서대로 진행하시기 바랍니다.

Vui lòng tiến hành theo thứ tự hướng dẫn sử dụng về phương pháp thi TOEIC Speaking Test dành thí sinh thi.
Please proceed in the order of the user manual on how to take the TOEIC SPEAKING TEST for individual applicants.

[응시 참가자 혜택]
- 개별 시험 분석(취약 평가항목 분석)표 제공
- 원어민 전화 상담 진행(분석 채점자와 10분, 1대1 상담 진행)

- 스타벅스 커피·음료 무료 제공(응시완료자)

[Những Ưu đãi dành cho người dự thi Đối với thí sinh] 
- Hệ thống sẽ  Phân tích bài kiểm tra sau khi hành thành bài thi (bảng phân tích yếu kém)
- Có thẻ Tiến hành tư vấn điện thoại với người bản địa (thời gian: 10 phút, tư vấn 1:1)
- Cung cấp miễn phí 1 coupon cà phê Starbucks (đối với người hoàn thành bài thi)

[Benefits for Participants] 
- Analyze individual results after taking the test (weak analysis table for evaluation items)
- Proceed with native speaker phone counseling (10 minutes one-on-one analysis scorers)
- Offer Starbucks coffee drink coupon (test completioners)

응시자에게 제공되는
평가 분석표

응시자에게 제공되는
평가 분석표

Level Test Report
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로그인 Đăng nhập tài khoản / Log-in Account 
_____________________________________________________________

ID: 학생 휴대폰 번호(010-123-4567) 
PW: 1111(공통)
_____________________________________________________________

● 회원 가입 및 설문조사 후 시험 응시화면에 접속

∙ Sdt của bạn
  - Nhập mật khẩu là 1111 sau đó kiểm tra thông tin của bạn và bắt đầu 

thi là được

∙ ID: Your Mobile Number (010-123-4567)
∙ PW: 1111 
After logging in and survey, 
connect and proceed with the examination.  
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● 설문조사 항목 체크 후 ‘개인정보 활용’에 동의 합니다 

∙ Check các hạng mục cần khảo sát và check vào mục cho phép sử dụng 
thông tin cá nhân.

∙ Click the agree to use personal information after checking the survey items. 



1. 토익스피킹 테스트 시작
Bắt đầu test thử
Starting the TOEIC Speaking Test

● 테스트 시작 시 가장 먼저 나타나는 화면입니다.  
TEST START 버튼을 클릭하여 다음 화면으로 이동합니다. 

∙ Khi bắt đầu thì màn hình sẽ hiện ra như thế này.
Ấn vào nút TEST START thì màn hình sẽ chuyển sang trang sau.

∙ This is the first screen that appears when the test starts. 
Click the TEST START button to move  to the next screen.

● ActiveX 설치 후 테스트 진행

∙ Sau khi cài đặt ActiveX thì tiến hành thử. 
∙ Test after installing ActiveX. 
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2. 녹음 및 볼륨 테스트 
Kiểm tra âm lượng và ghi âm
Recording and volume testing

● 테스트를 시작하기 전 음성과 녹음이 잘되는지 확인합니다.
TEST START 버튼을 클릭하여 다음 화면으로 이동합니다. 

∙ Trước khi bắt đầu thi thì phải kiểm tra xem hệ thống âm thanh và.
∙ Mic ghi âm có hoạt động bình thường không?
∙ Before starting the test, make sure that the audio and recording are good.

1) Volume Test 버튼을 클릭하여 볼륨을 듣습니다.

∙ Nhấn vào nút Volume Test để bắt đầu nghe âm lượng âm thanh.
∙ Click the Volume Test button to listen to the volume. 

2) Play 버튼을 클릭하여 자신이 녹음한 음성을 듣습니다.

∙ Nhất nút RECORD để ghi âm.
∙ Click the Play button to record your own voice.

3) 녹음한 음성이 문제가 없다면 CONTINUE 버튼을 클릭하여 
다음 단계로 넘어갑니다.

∙ Nhấn vào nút PLAY để nghe lại bản ghi âm đã ghi.
∙ If there's no problem with the recorded voice, press CONTINUE.  

Click to move on to the next step.

4) RECORD 버튼을 클릭합니다.

∙ Nếu như không có vấn đề gì thì ấn nút CONTINUE để chuyển sang 
bước tiếp theo.

∙ Click on the RECORD button.
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3. 시험 정보 확인  
Tiến hành thi và kiểm tra các thông tin bài thi 
Conduct the test and check the test information

시험 정보 확인 후 ‘CONTINUE’ 버튼 클릭 후 테스트를 시작합니다.

∙ Sau khi kiểm tra thông tin bài thi thì ấn nút CONTINUE 
để bắt đầu thi chính thức.

∙ After checking the test information, click CONTINUE and start the test.

1) 시험 정보 안내를 확인합니다.

∙ Kiểm tra các thông tin liên quan đến đề thi.
∙ Check the test information guidelines.

2) CONTINUE 버튼을 클릭합니다.

∙ Ấn nút CONTINUE
∙ Click on CONTINUE. 

3) 테스트 시작 페이지로 넘어갑니다.

∙ Chuyển qua trang tiếp theo để để bắt đầu thi .
∙ Go to the start page of the test start page.

4) 제시된 문제를 보고 시험을 진행합니다.

∙ Nhìn câu hỏi thi trên màn hình và bắt đầu thi.
∙ Examine the questions presented and proceed with the test.

www.mocktest.co.kr



PART 1. 
Q.1/2: Read a text aloud
문장 읽기

●Phần 1 có 2 câu hỏi: 
Chỉ cần nhìn vào nội dung phần chữ và đọc to lên là được 

●Question 1~2: Read a text aloud 

Question 1~2: 지문 읽기
- 평가영역: 발음, 억양, 강세

∙ Đọc to đoạn văn
- Đánh giá: phát âm, ngữ điệu, cường điệu

∙ Read a text aloud
- Evaluation criteria: pronunciation, intonation, stress
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PART 2. 
Q.3: Describe a picture
사진 묘사

●Câu hỏi 3 là miêu tả bức tranh
●Question 3: Describe a picture

Question 3: 사진 묘사
- 평가영역: 발음, 억양, 강세, 문법, 어휘, 일관성

∙ Miêu tả tranh
- Đánh giá: phát âm, ngữ điệu, sức mạnh, ngữ pháp, từ vựng, tính nhất quán

∙ Describe a picture
- Evaluation criteria: pronunciation, intonation, stress, grammar, vocabulary, 

cohesion
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PART 3. 
Q.4/5/6: Respond to questions
듣고 질문에 답하기

●Câu 4-6: có 3 câu hỏi nội dung là trả lời câu hỏi.
●Question 4~6: Respond to question

Question 4~6: 듣고 질문에 답하기
- 평가영역: 발음, 억양, 강세, 문법, 어휘, 일관성

∙ Trả lời câu hỏi
- Đánh giá: phát âm, ngữ điệu, sức mạnh, ngữ pháp, từ vựng, tính nhất quán

∙ Respond to questions
- Evaluation criteria: pronunciation, intonation, stress, grammar, vocabulary, 

cohesion
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PART 4. 
Q.7/8/9: Respond to questions using 
information provided
제공된 정보를 사용하여 질문에 답하기

●Câu 7-9 là dựa vào các thông tin đã cho sau đó trả lời câu hỏi
●Question 7~9: Respond to questions using information provided

Question 7~9: 주어진 정보를 이용하여 질문에 답하기
- 평가영역: 발음, 억양, 강세, 문법, 어휘, 일관성, 관련성, 완성도

∙ dựa vào các thông tin đã có sẵn để trả lời câu hỏi trong tình huống
- Đánh giá: phát âm, ngữ điệu, sức mạnh, ngữ pháp, từ vựng, tính nhất quán, 

tính liên quan, độ hoàn thiện
∙ Respond to questions using information provided
- Evaluation criteria: pronunciation, intonation, stress, grammar, vocabulary, 

cohesion, Relevance, Completeness
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PART 5. 
Q.10: Propose a solution
해결책 제안하기

●Câu 10: đưa ra giải pháp phù hợp với câu hỏi
●Question 10: Propose a solution

Question 10: 해결책 제시하기
- 평가영역: 발음, 억양, 강세, 문법, 어휘, 일관성, 관련성, 완성도

∙ Đưa ra giải pháp sử dụng thông tin được đưa ra
- Đánh giá: phát âm, ngữ điệu, sức mạnh, ngữ pháp, từ vựng, tính nhất quán, 

tính liên quan, độ hoàn thiện
∙ Propose a solution
- Evaluation criteria: pronunciation, intonation, stress, grammar, vocabulary, 

cohesion, Relevance, Completeness
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PART 6. 
Q.11: Express an opinion
의견 제시하기

●Câu 11: đưa ra ý kiến và suy nghĩ của bản thân về 1 vấn đề  
●Question 11: Express an opinion

Question 11: 의견 제시하기
- 평가영역: 발음, 억양, 강세, 문법, 어휘, 일관성, 관련성, 완성도

∙ Đưa ra ý kiến của bản thân 
- Đánh giá: phát âm, ngữ điệu, sức mạnh, ngữ pháp, từ vựng, tính nhất quán, 

tính liên quan, độ hoàn thiện
∙ Express an opinion
- Evaluation criteria: pronunciation, intonation, stress, grammar, vocabulary, 

cohesion, Relevance, Completeness
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4. TEST 완료 
Hoàn thành 
Test completed

마지막으로 자신의 녹음 파일이 정상적으로 녹음되었는지 확인합니다.

∙ Sau khi hoàn thành bài thi phải kiểm tra lại xem các file ghi âm của bạn 
có lỗi gì không và ấn nộp là xong.

∙ Finally, make sure that your recording is successful.

1) 문제 당 녹음 파일 확인

∙ Kiểm tra các thông tin liên quan đến đề thi.
∙ Checking Recorded Files Per Question

2) 이상 없을 시 응시 완료 확인

∙ Nếu không có vẫn đề gì thì ấn nút kết thúc thi 
∙ Confirmation of completion of examination if there is no abnormality. 

3) ‘응시 완료’ 버튼을 누르지 않으면 음원 업로드가 안됩니다.

∙ ‘응시 완료(Thi xong rồi)’ nếu bạn không tấn công nút, thử nghiệm của 
bạn sẽ không được cập nhật trên hệ thống.

∙ If you don't press ‘응시 완료’, the Voice note won't be uploaded. 

4) 시험을 종료합니다.

∙ Kết thúc thi.
∙ End the test and exit.
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수고하셨습니다.

Xin Cảm ơn
Well done


