
Học viên nào chƣa biết cách học 4 kỹ năng ở lớp này thì về email cho Cô, xin FILE GHI ÂM HƢỚNG DẪN CÁCH HOC̣. Nhớ là email, 

đừng hỏi qua yahoo messenger. 

 

Xem clips hƣớng dẫn cách hoc̣ + CÁCH THOÁT KHỎI VÒNG LẨN QUẨN ĐỂ HỌC GIỎI ANH VĂN : 

http://www.youtube.com/watch?v=dQfxJ05Y7KM&list=PLev1ZlvkJbPcoEZNPboZyvsH6tqxPPj2Z 

 

Các bạn có thể vào link này để load về những file nghe cần thiết : http://www.mediafire.com/?ci398xxvx2te3 
 

Mỗi tháng phải trả đoc̣ thuôc̣ lòng ít nhất 1 Sample Response phần Speaking. Nhƣ̃ng bài phải trả trong tháng này là: 

Xem kỹ mục Speaking – Basic 

 

HƢỚNG DẪN 1: TRẢ 3 TỪ VỰNG TRONG QUYỂN 22.000 TỪ. Học viên mới bắt đầu từ trang 28. 

Cách học: Học làm sao để khi vào lớp, viết được 3 câu ví dụ của 3 từ đó. Ví dụ phải là ví dụ trong sách, không đươc̣ tư ̣đăṭ ví du.̣ 

 

HƢỚNG DẪN 2: CÁCH HỌC LISTENING: 

1. Học viên nghe trước ở nhà. Nghe xong không hiểu (là chuyện bình thường), vẫn phải chọn đại đáp án. 

2. Mở trang đáp án ra dò. Tổng kết xem đúng bao nhiêu câu (luôn phải có bước này). 

3. Vào lớp Cô giải thích. 

4. Học viên về nhà, mở đĩa, nghe-ngắt-đọc theo mỗi ngày để tăng khả năng nghe. 

 Vào lớp, Cô thấy sách trắng tinh: chưa chọn a/b/c/d, chưa tổng kết đúng bao nhiêu trên tổng số câu, chưa điền từ vào chỗ trống, chưa tra tự 

điển => nộp phạt 1 bịt kẹo 

 Tuần học lại Listening, Cô sẽ trả bài theo kiểu ‘nghe-ngắt-đọc’ => Về nhà không nghe đĩa thường xuyên  => trả bài không được => ta chia tay 

nhau từ đây !!! 

 

HƢỚNG DẪN 3: LÝ THUYẾT SPEAKING CHƢƠNG 1: CÂU HỎI SỐ 1 của phần speaking (Chapter 1 trang 18 -> 35): 

Mô tả những gì xung quanh mình (thích nhất, đáng nhớ nhất): http://www.youtube.com/watch?v=dQfxJ05Y7KM 

Ví dụ: Describe a memorable person in your life / memorable event 

- Chuẩn bị: 15 giây 

- Nói: 45 giây 

=> Phải học thuộc những đoạn mẫu trang 220 để tăng kỹ năng phản xạ và cấu trúc câu của phần này 

1. Câu khẳng định: The person who is the most memorable in my life is___ 

2. 2 lý do: First,… Second,… 

3. Câu kết luận: It is all of these things that have made him the most memorable person in my life 

 

 

HƢỚNG DẪN 4: LÝ THUYẾT SPEAKING CHƢƠNG 6: http://www.youtube.com/watch?v=H98S9AhxMbE 

*Bước 1: nghe professor giảng về 1 đề tài nào đó và ví dụ 

*Bước 2: => Speaking: Phải tóm tắt cho được bài giảng của giáo sư : 

Suy nghĩ    : trong 20 giây 

Nói             : trong 60 giây 

 

http://www.youtube.com/watch?v=dQfxJ05Y7KM&list=PLev1ZlvkJbPcoEZNPboZyvsH6tqxPPj2Z
http://www.mediafire.com/?ci398xxvx2te3


HƢỚNG DẪN 5: CÁCH HỌC READING 

1. Đọc hết các câu hỏi của rồi mới đọc đoạn văn. Gạch dưới key words. 

2. Trong vài phút (theo yêu cầu của đề), phải chọn đáp án. Nếu không hiểu gì, vẫn phải chọn đại. 

3. Tra đáp án ở cuối quyển sách và tổng kết xem mình đúng bao nhiêu trên tổng số câu (dù đúng 0/5 cũng phải ghi vào) 

4. Gạch dưới những từ vựng mà mình không biết trong đoạn văn + tra từ vựng trong tự điển 

5. Vào lớp, nghe Cô giải thích. 

*  Có thể ban đầu, học viên làm sai hết, và nhìn vào đoạn văn, thấy ‘từ vựng biết mình mà mình không biết nó’ ^.^ Nhƣng quan trọng, sau 

khi đã làm 5 bước trên, học viên về nhà, làm lại và chăm chỉ học những từ vựng + cấu trúc dịch bài mà Cô đã hướng dẫn ở lớp + cách phân tích 

key words. Để làm sao, khi gặp lại từ vựng đó, cấu trúc đó ở 1 bài khác, học viên nhớ được nghĩa + cách dịch câu, thì kỹ năng của mình sẽ dần 

tăng lên từ đó. 

 

HƢỚNG DẪN 6: LÝ THUYẾT SPEAKING CHƢƠNG 2: CÂU HỎI SỐ 2 của phần speaking (Chapter 2 trang 38 -> 55): 

Đáp án bài mẫu trang 223 – 227: Personal Preference: Chọn 1 trong 2 sự lựa chọn: http://www.youtube.com/watch?v=1rH6sgF_uec 

‘Some people like to travel alone. Others like to travel with different people. Which option do you prefer?’ 

- Chuẩn bị : 15 giây 

- Nói : 45 giây 

=> Phải học thuộc những đoạn mẫu trang 223 - 227 để tăng kỹ năng phản xạ và cấu trúc câu của phần này 

Cấu trúc: 

1. Câu khẳng định: I prefer..___ 

2. 2 lý do: First,… Second,… 

3. Câu kết luận: So this is why I prefer... 

 

HƢỚNG DẪN 7: http://www.youtube.com/watch?v=z5HeOxTaEOI&list=PLev1ZlvkJbPcoEZNPboZyvsH6tqxPPj2Z&index=18 

1. Học viên mới + cũ: Trả viết thuộc lòng phần 5B – Outline (Agree + Disagree)–trang 244 - quyển Writing – Basic 

2. HỌC VIÊN MỚI CHÚ Ý: email Cô 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 mâũ của Cô, in ra => nộp 

3. Ngày 23/2 /2016 (TOEFL 2), 22/2/2016(TOEFL3): nôp̣ essay. Tháng này không bắt buộc, nên baṇ nào muốn nôp̣ để Cô chấm thì nôp̣. 
Bạn nào chưa nhận được bài đã nộp vào tháng trước thì email để nhắc Cô nhé. 

 

HƢỚNG DẪN 8: CÁCH HỌC READING IELTS http://www.youtube.com/watch?v=96pdLPOb3QE 
Học viên phải làm những bước sau đây trước khi đến lớp: 

1. Đọc lý thuyết về READING – IELTS trên www.captainbearschool.com  

2. Canh giờ và làm bài (20 phút cho 1 passage); 

3. Dò đáp án ở cuối sách. 

Học viên mới, nếu thấy khó quá, chỉ cần viết câu trả lời ở phần đáp án lên trên bài làm để vào lớp Cô giải thích.  

Đừng vào lớp với quyển sách ‘trắng tinh’, chƣa làm gì nhé. 

* CÁCH HỌC: Ôn lại  những gì Cô đã giảng, tập thói quen đọc nhanh, phân tích key words. Để khi làm lại những gì Cô đã giảng, không được 

sai quá 2 câu. Không phải học thuộc đáp án mà là phải phân tích cho ra key words, thông tin, rồi chọn đáp án. Chỉ có practice and practice thì 

mới tăng khả năng reading mà thôi 

 

http://www.youtube.com/watch?v=z5HeOxTaEOI&list=PLev1ZlvkJbPcoEZNPboZyvsH6tqxPPj2Z&index=18
http://www.youtube.com/watch?v=30Lq7ksDTmY&list=PLev1ZlvkJbPcoEZNPboZyvsH6tqxPPj2Z&index=24


HƢỚNG DẪN 9: CÁCH HỌC LISTENING IELTS http://www.youtube.com/watch?v=RtHwG1XAKmo 
LISTENING IELTS: Cô cho nghe khoảng 5 – 10 câu dạng thi IELTS. Không cần mua sách. 

CÁCH HỌC: 

* Tâp̣ trung nghe đươc̣ gi,̀ điền cái đó + * Không nghe đươc̣ là chuyêṇ bình thường.  + * Tổng kết đúng bao nhiêu trên tổng số câu. 

* Chỉ cần sau khi Cô giải thích (từ khóa, ý nghĩa câu hỏi..), các bạn hiểu là được. 

* Tâp̣ dần dần mới quen đươc̣ nhé. 

* Nghe không đươc̣ cũng đừng tư ̣hù mình. 

 

HƢỚNG DẪN 10: CÁCH HỌC TOEIC 1, 2 & TOEIC 5, 6, 7: 

* Ở nhà, làm bài (test nào cũng đƣơc̣) + * Dò đáp án ở cuối sách + * Tổng kết đúng bao nhiêu trên tổng số câu + * Thắc mắc email hỏi Cô. 

* Đối với Toeic 1, 2: nghe – ngắt – đoc̣ theo => thắc mắc so với đáp án => vào lớp // email hỏi Cô. 

* Đối với Toeic 5, 6, 7: phân tích vì sao mình sai => biết mình chưa nắm điểm ngữ pháp nào => vào lớp // email hỏi Cô. 

 

HƢỚNG DẪN 11: LÝ THUYẾT SPEAKING CHƢƠNG 3: CÂU HỎI SỐ 3 của phần speaking (Chapter 3 trang 60->87): 

Đáp án bài mẫu trang 227 - > 236: http://www.youtube.com/watch?v=N48wVwJUTC0 

Bước 1: Đọc 1 thông báo 

Bước 2: Nghe 2 sinh viên nói về thông báo đó (agree / disagree) 

Bước 3: - Chuẩn bị : 15 giây; - Nói : 45 giây 

=> Phải học thuộc đoạn mẫu trang 227 -> 236 để tăng kỹ năng phản xạ và cấu trúc câu của phần này 

Cấu trúc: 

1. Câu khẳng định: The woman agrees with the announcement.___ 

2. Nêu lý do: She thinks that… / She also wants… 

 

HƢỚNG DẪN 12: LÝ THUYẾT SPEAKING CHƢƠNG 4: CÂU HỎI SỐ 4 của phần speaking (Chapter 4 trang 90 -> 117): 

Đáp án bài mẫu trang 236 – 244: http://www.youtube.com/watch?v=Pgeiew2F4XM 

Bước 1: Đọc 1 định nghĩa khoa học 

Bước 2: Nghe 1 đoạn giáo sư nói về 1 ví dụ của định nghĩa này 

Bước 3: - Chuẩn bị : 30 giây; - Nói : 60 giây 

=> Phải học thuộc đoạn mẫu trang 236 – 244 để tăng kỹ năng phản xạ và cấu trúc câu của phần này 

Cấu trúc: 

1. Tóm tắt lại ví dụ.__ 

2. Lồng định nghĩa vào: this is an example of… 

 

HƢỚNG DẪN 13: LÝ THUYẾT SPEAKING CHƢƠNG 5: http://www.youtube.com/watch?v=d44R9kDwfuY 

*Bước 1: nghe 2 người nói về 1 vấn đề nào đó mà họ gặp phải + cách giải quyết vấn đề đó 

*Bước 2: => Speaking: Phải nói cho được : 

+ Vấn đề mà họ đang gặp phải: The man’s problem is that.. 

+ 2 giải pháp cho vấn đề đó: The woman tells him to.. 

+ Nêu giải pháp nào mà mình nghĩ là tốt nhất cho vấn đề đó: I agree with the woman’s solution.. 

Suy nghĩ    : trong 30 giây - Nói             : trong 60 giây 

 

HƢỚNG DẪN 14:  

Học viên tra từ vựng và dịch bài này trước ở nhà. Vào lớp sách trắng tinh => phạt 1 bịt kẹo + ra sân! 

 

http://www.youtube.com/watch?v=Pgeiew2F4XM

