
 

HƯỚNG DẪN 1: 

- Học từ trang 28 của quyển 22.000 từ // Hoặc học từ trang đầu tiên của quyển 1000 từ. 

- Xem clip này để rõ cách học và trả từ vựng cho đúng: 

https://www.youtube.com/watch?v=Yk5Xn5ykDuM&index=46&list=PLev1ZlvkJbPcoEZNPboZyvsH6tqxPPj2Z 

 

 

HƯỚNG DẪN 2: 

- Xem clip này để biết cách học bài và trả bài NGHE.NGẮT.ĐỌC là thế nào: 

https://www.youtube.com/watch?v=djuWgTU5sMQ&index=45&list=PLev1ZlvkJbPcoEZNPboZyvsH6tqxPPj2Z 

 

 

HƯỚNG DẪN 3: 

- Xem kỹ clip này để biết lý thuyết speaking toeflibt có mấy câu hỏi, mỗi câu có yêu cầu gì. Cô hỏi mà trả lời không được thì bị phạt 5 quyển tập: 

https://www.facebook.com/CAPTAIN.BEAR.SCHOOL/videos/10155550506639879/?fref=mentions&pnref=story 

 

- Mỗi ngày đều trả đọc thuộc lòng bài speaking mà buổi trước đã học. 

 

 

HƯỚNG DẪN 4: 

- Đọc câu hỏi trước rồi mới đọc đoạn văn. 

- Bài có 5 câu thì dành 5 phút để làm. Khi làm, không sử dụng tự điển để tra từ. 

- Hết 5 phút thì chọn đáp án. Không biết cũng chọn đại. 

- So sánh với đáp án ở cuối sách rồi vào lớp thảo luận. 

- Không làm bài trước ở nhà => phạt 15 quyển tập. 

 

 

HƯỚ    Ẫ   : http://www.youtube.com/watch?v=z5HeOxTaEOI&list=PLev1ZlvkJbPcoEZNPboZyvsH6tqxPPj2Z&index=18 

1.  ọc vi n mới   cũ: Trả viết thuộc l ng phần 1B – Outline –trang 242 - quyển Writing – Basic 

 

2.  Ọ  V             : email  ô để xin FORM MẪU để làm essay. 

+ xem kỹ clip hướng dẫn cách viết 1 bài essay TOEFLibt: 
http://www.youtube.com/watch?v=30Lq7ksDTmY&list=PLev1ZlvkJbPcoEZNPboZyvsH6tqxPPj2Z&index=24 

ĐỀ BÀI TỰ CHỌN BẮT ĐẦU TỪ TRANG 158. :1 tháng phải nộp 1 bài: đánh máy theo form mẫu của  ô, in ra => nộp 

 

 gày 12/10/2017 (TOEFL 2),13/10/2017(TOEFL3): nộp essay. Tháng này không bắt buộc  n n bạn nào muốn nộp để  ô chấm thì nộp. 
Bạn nào chưa nhận được bài đã nộp vào tháng trước thì email để nhắc Cô nhé. 
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