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GIỚI THIỆU TOEIC ONLINE - WWW.ELEARN.EDU.VN  

Chương trình ôn luyện TOEIC online trên www.elearn.edu.vn gồm các chuyên mục sau:  

1. TOEIC COURSES 

TOEIC COURSES là tập hợp các bài tập ôn TOEIC được chia theo 4 trình độ khác nhau:  

- TOEIC Bridge: thường dành cho học sinh phổ thông bắt đầu học TOEIC 

- TOEIC 250-450: dành cho những bạn hướng đến mục tiêu 450 điểm TOEIC 

- TOEIC 450-650: dành cho những bạn hướng đến mục tiêu 650 điểm TOEIC 

- TOEIC 650-900: dành cho những bạn hướng đến mục tiêu 900 điểm TOEIC 

TOEIC COURSES giúp người học từng bước nâng cao kĩ năng ứng dụng ngôn ngữ trong bài thi 

TOEIC thông qua ôn tập từng kỹ năng (skill) tương ứng với cấu trúc bài thi TOEIC.   

Để lựa chọn đúng trình độ học tập phù hợp, người học cần xác định trình độ bằng cách chọn 

“Mini test” (đề thi thử với 100 câu) hoặc “Full test” (đề thi thật) ở mục “TOEIC MODEL 

TEST”.   

 

 

2. TOEIC with EXPLANATION 

TOEIC with EXPLANATION là chuyên mục đặc biệt, cung cấp lời giải thích ĐÚNG – SAI cho từng 

lựa chọn. Điều này giúp người học được giải đáp ngay với từng bài học trong quá trình tự ôn 

luyện. 

Nội dung mục TOEIC with EXPLANATION 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.   
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3. TOEIC MODEL TEST 

TOEIC  MODEL TEST là những bài thi có tính thời gian với answer sheet riêng như một bài thi 

thật trên giấy và được thiết kế với nhiều hình thức kiểm tra khác nhau: 

(i) Skill test: gồm hàng ngàn bài kiểm tra theo từng phần (Part), tương ứng với nội dung và 

thời gian thực của một Part trong đề thi TOEIC. Mục “Skill test” giúp người học tập trung 

chuyên sâu vào những phần (Part) còn yếu để hoàn thiện các kỹ năng làm bài trước khi tham 

gia kỳ thi thật.   

(ii) Mini test: tập hợp hàng trăm đề thi TOEIC đã được rút gọn (50%) với thời gian tương ứng 

là 60 phút. Mục “Mini test” được thiết kế dành cho người học muốn đánh giá năng lực ngôn 

ngữ trong điều kiện hạn chế về thời gian mà vẫn có thể biết số điểm TOEIC một cách tương đối 

chính xác. 

(iii) Full test: tập hợp hơn 200 đề thi TOEIC mô phỏng đề thi TOEIC thật trên giấy. Mục “Full 

test” cung cấp kết quả chính xác điểm TOEIC ngay lập tức cho người học theo đúng thang 

điểm của Viện Khảo thí giáo dục Hoa Kỳ (ETS).  
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4. TOEIC VOCABULARY 

TOEIC VOCABULARY  là chuyên mục giúp người học nâng cao khả năng sử dụng từ vựng, cấu 

trúc từ vựng trong các bài hội thoại, bài đọc dựa trên các chủ đề (topic) thường xuất hiện trong 

các bài thi TOEIC. Các ngữ cảnh và chủ đề chính bao gồm: 

• Kinh doanh chung: hợp đồng, thương lượng, sáp nhập, tiếp thị, bán hàng, bảo hành, lập kế 

hoạch kinh doanh, hội nghị, công đoàn; 

• Văn phòng: các cuộc họp ban lãnh đạo, ủy ban, thư từ, biên bản ghi nhớ, điện thoại, fax và 

email, trang thiết bị văn phòng, các thủ tục hành chính; 

• Nguồn nhân lực: tuyển dụng, thuê mướn, nghỉ hưu, lương bổng, đề bạt, xin việc, quảng 

cáo việc làm, hưu trí, thưởng;  

• Mua sắm: mua hàng, đặt hàng, chuyển hàng, hóa đơn;  

• Tài chính và Ngân sách: ngân hàng, đầu tư, thuế, kế toán, hóa đơn;  

• Lãnh đạo và quản lý: quản lý tài sản, quản lý chất lượng, họp, nghiên cứu, phát triển sản 

phẩm;  

• Nhà hàng và sự kiện: ăn trưa thông thường hoặc với đối tác kinh doanh, tiệc chiêu đãi, đặt 

chỗ tại nhà hàng; 

• Du lịch, đi công tác: tàu hỏa, máy bay, taxi, xe buýt, tàu thủy, phà, vé, lịch trình, các thông 

báo ở ga tàu và sân bay, thuê xe, khách sạn, đặt phòng, chậm chuyến và hủy chuyến. 

• Giải trí: xem phim, xem kịch, âm nhạc, nghệ thuật, triển lãm, bảo tàng, truyền thông;  

• Y tế: bảo hiểm y tế, đi khám bệnh, nha khoa, phòng khám, bệnh viện; 

• Vocabulary test: gồm hàng ngàn các câu hỏi kiểm tra từ vựng với mục tiêu giúp người học 

nâng cao vốn từ vựng thường dùng trong các tình huống của bài thi TOEIC và giao tiếp thương 

mại, kinh tế quốc tế. 
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