
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

TÀI KHOẢN TRỰC TUYẾN

Khóa ELEMENTARY

(SPEAKING GRAMMAR 1)



Sau khi đăng nhập thành công, tài khoản sẽ tự động

trỏ trực tiếp đến khóa học mà không cần phải mất

thêm thao tác nào khác.

Giao diện khoá học sẽ hiện ra như sau:

CHÚ Ý: Học elearning trên máy tính cá nhân có 

thiết bị tai nghe
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Tổng là 10 bài học với các chủ đê ̀ khác nhau, mỗi bài học

bao gồm 5 hoạt động.

1. Vocabulary: Tổng hợp từ vựng đa ̃ học.

2. Daily Practice: Các hoạt động trong phần này là các nội dung học được 

tính điểm vẫn gồm các mục: Conversation, Grammar, Listening, Reading,

Writing và Speaking. Là phần tính điểm kết quả học.

3. Speaking Practice: Là các bài tập ghi âm giọng nói (các câu ghi âm 

là các câu được tổng hợp từ các bài tập của Daily Practice). Mục đích của

các bài tập này là giúp học viên củng cố âm và ngữ điệu trong tiếng Anh 

thông qua việc đọc to các câu và ghi âm giọng nói của mình.

4. Dictation: Là các bài chép chính tả ở đơn vị từ/ cụm từ và câu. Học 

viên nghe và đánh lại từ/ cụm từ hay câu đã gặp và học trong bài học và

chép lại từ hay câu nghe thấy. Mục đích của phần này là giúp học viên ghi 

nhớ cách viết và qua đó thuộc từ và câu trong bài học.
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5. Jewish Approach: Là các bài luyện tập Do Thái, gồm có 5 mục nhỏ: 

Reading, Vocabulary, Translation, Memorizing và Jewish Approach Practice.

Cụ thể, phần Reading (đọc và làm bài tập), Vocabulary (học các từ và cụm

từ cần nhớ trong bài đọc), Translation (Hiểu bài đọc qua phần dịch tiếng 

Việt, có bản tiếng Anh đối chiếu), Memorizing (Nghe và chép chính tả các 

từ, cụm từ và cấu trúc cần nhớ trong bài), Jewish Approach Practice (Đọc 

bài đọc và chuyển các cụm từ tiếng Việt sang tiếng Anh bằng cách đánh 

cụm từ đó vào ô trống). Mục đích của phần luyện Do Thái này là giúp học 

viên nhớ sâu hơn các cụm từ/ cấu trúc trong bài đọc.

6. Pimsleur Lecture: Bài tập speaking
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VOCABULARY

Mỗi phần từ vựng bao gồm: Âm thanh, phiên âm, nghĩa

tiếng Việt, và ví dụ minh hoạ.



VOCABULARY



Daily Practice

Đây là phần tính và ghi điểm vào hệ thống của khóa học. 

Tuy nhiên cần có một vài lưu ý khi làm bài:

Click vào nút “Select” và chọn tiếp theo, sau đó

Ấn nút “Nộp bài” sau khi đã chọn phương án trả lời.



Daily Practice



Daily Practice

Điểm số chỉ ghi lên hệ thống khi đã hoàn thành bài tập 

và số điểm của bạn sẽ hiện lên.



Daily Practice

Phần Đáp án chỉ hiện lên những bài tập mà bạn đã 

hoàn thành.



Speaking Practice 

- Xem hướng dẫn làm bài ở mỗi phần.

- Lưu ý sử dụng trình duyệt Google Chrome.



Dictation

- Nghe và chép chính tả ở mục Write a word.

- Từ chép đúng sẽ hiển thị ở mục bên phải.

- Có thể ấn Gợi ý nếu không viết được từ.



Jewish Approach

- Danh mục từ vựng



Jewish ApproachJewish Approach

- Phần dịch



Jewish Approach

- Phần Memorizing: Nghe và chép chỉnh tả từ và cụm 

từ sẽ xuất hiện trong phần huấn luyện Do Thái.



Jewish Approach

- Phần huấn luyện theo phương pháp Do Thái nhằm 

giúp học viên nhớ sâu hơn các cụm từ/ cấu trúc trong 

bài đọc.



Pimsleur Lecture

- Phần luyện nói



Thông tin liên hệ

CTCP Smartcom Việt Nam

Trụ sở chính: số 34 Hoàng Cầu Mới, Đống Đa, Hà Nội

Hotline chăm sóc khách hàng: 1900 9085

Email: hust@smartcom.vn

Thời gian trực hỗ trợ:

Sáng: 8h-12h.

Chiều: 13h30-17h30.

Tối: 17h30-21h30.

Tất cả các ngày trong tuần, trừ chủ nhật và ngày lễ.



XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN!

CHÚC QUÝ HỌC VIÊN THÀNH CÔNG TRONG 

PHƯƠNG PHÁP HỌC MỚI!


