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HƯỚNG DẪN TỰ ÔN THI TOEIC TRÊN WWW.ELEARN.EDU.VN 

1. Nội dung và thời lượng ôn luyện TOEIC  

1.1. Nội dung: 

Nội dung trên web www.elearn.edu.vn vô cùng phong phú với tổng số bài học/bài tập 

lên đến 40.000, tập hợp của gần 100 cuốn sách TOEIC phổ biến nhất hiện nay. 

Nguồn bài học/bài tập luôn được bổ sung thường xuyên để người học cập nhật các nội 

dung mới nhất.  

Tất cả các mục (dù có những mục không thấy ở menu bên trái) được chia làm 3 cấp 

độ: TOEIC 250-450, TOEIC 450-650, TOEIC 650-900. Dựa trên kết quả bài làm trước 

của người học mà hệ thống sẽ cung cấp bài học tiếp theo dễ hơn hay khó hơn. Đây là 

tính năng ưu việt nhằm đảm bảo người học luôn được thử thách đúng với trình độ của 

mình.  

1.2. Thời lượng:  

Thông thường, với thời lượng học 01h/ngày, người học mất 02 tháng để hoàn tất mỗi 

một khóa học (trình độ). 

2. Hướng dẫn cách tự ôn luyện 

2.1. Nội dung bắt buộc: 

(i) Kiểm tra trình độ đầu vào: 

Vào mục TOEIC MODEL TEST, chọn “Mini test” (50% bài thi TOEIC thật, 60 phút) 

hoặc “Full test” (bài thi TOEIC thật, 120 phút) để kiểm tra đầu vào.  

 

 

 

 

WWW.ELEARN.EDU.VN
http://www.elearn.edu.vn/
http://www.elearn.edu.vn/
http://elearn.edu.vn/ToeicTest.aspx?examID=6&modelID=29&levelID=1&typeMenu=2
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(ii) Chọn khóa học phù hợp: 

Dựa vào kết quả bài kiểm tra, người học chọn khóa luyện TOEIC phù hợp: nếu điểm thi 

<300, bắt đầu với khóa TOEIC 250-450 (mục TOEIC COURSES); nếu điểm thi từ 300-

400, bắt đầu với khóa TOEIC 450-650; nếu điểm thi từ 500-600, bắt đầu khóa TOEIC 

650-900. 

Mục TOEIC Bridge thường dành cho học sinh phổ thông muốn làm quen với bài thi 

TOEIC. 

 

 

 

(iii) Ôn luyện từng kỹ năng (skill): 

Sau khi chọn được khóa học phù hợp, bắt đầu ôn luyện từng kỹ năng (skill) của mỗi 

Part của đề thi TOEIC, lần lượt từ Part 1 đến Part 7. Tất cả các lần làm bài đều được 

ghi lại ở mỗi skill để người học theo dõi sự tiến bộ của mình. Mỗi Part đều có chiến lược 

(theory) làm bài riêng, người học cần tham khảo các chiến lược này trước khi bắt tay 

vào ôn luyện. 
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(iv) Chốt lại từng kỹ năng: 

Trong và sau khi hoàn tất một Part ở khóa học đã chọn (mục TOEIC COURSES), người 

học chọn Part tương ứng ở “Skill test” (TOEIC MODEL TEST) để đánh giá lại toàn bộ 

quá trình ôn luyện các skill của Part đó. Bài skill test được thiết kế dưới dạng một Part 

hoàn chỉnh trong đề thi TOEIC thật, có tính thời gian.   

 

 

(v) Định kỳ đánh giá tiến bộ: 

Hàng tuần, người học cần chọn “Mini test” hoặc “Full test”, làm bài kiểm tra TOEIC 

để đánh giá sự tiến bộ của mình.  

 

 

2.2. Nội dung khuyến khích: 

(i) TOEIC Vocabulary: 

TOEIC Vocabulary cung cấp cho người học 600 từ vựng TOEIC thường gặp, chia 

thành 60 bài học (lesson) với 10 chủ đề trong kinh doanh quốc tế.   

http://elearn.edu.vn/ToeicTest.aspx?examID=6&categoryID=24&levelID=1&typeMenu=2
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Để nâng cao khả năng sử dụng từ ngữ, người học cần học từng bài học từ lý thuyết 

(Word to learn) đến thực hành (Word to practice). 

 

 

(ii) TOEIC with explanation: 

TOEIC WITH EXPLANATION gồm hàng ngàn bài tập có giải thích tại sao ĐÚNG – 

SAI cho từng lựa chọn. Đây là chuyên mục đặc biệt, như một người THẦY/CÔ, giúp 

người học hiểu rõ từng nội dung.  

 

Chúc bạn học tốt! 

http://www.elearn.edu.vn/

