
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 

TÀI KHOẢN TRỰC TUYẾN

KHÓA TOEIC 500 và TOEIC 700



Quy định thời gian và thời lượng đào tạo

- Thời lượng đào tạo bắt buộc FL0400 và FL500 là

khóa TOEIC 500 online và TOEIC 700 Online mỗi khóa

6 tháng.

- Mỗi tuần học trung bình từ 6h-14h, mỗi ngày học từ

1h-1.5h - 2h đều đặn.

- Khóa FL0400 mỗi tuần học tối thiểu 1 Unit.

- Khóa FL0500 mỗi tuần học tối thiểu hơn 1 Unit.

- Thời gian online: 24/24 giờ.

- CHÚ Ý: Học elearning trên máy tính cá nhân có thiết

bị tai nghe



Quy định về Bài kiểm tra Online

Đối với phần kiểm tra cuối mỗi bài học:

 Để hoàn thành một bài học trong từng khóa học, các học viên phải

đạt kết quả từ 50% số điểm đúng trở lên. Kết thúc mỗi khóa học,

các học viên sẽ làm bài kiểm tra cuối khóa (Exit test) để chuyển

lên khóa mới, quy định hoàn thành bài học như sau:

 Hoàn thành các bài học thành phần với kết quả từ 50% câu đúng

trở lên. Nếu không đạt 50% câu đúng, phải học lại, không giới hạn

học lại. Để được học Unit kế tiếp trong mỗi khóa, học viên phải đạt

tối thiểu 50% câu đúng các phần của mỗi Unit.



Quy định tham gia lớp FL0400 và FL0500

1. Tham gia kiểm tra đầu vào dưới dạng thức TOEIC.

2. Tham gia đầy đủ các giờ học Online (đạt tối thiểu

50% câu đúng từng Unit và trung bình các unit) và

Chuyên cần trên lớp - offline (đạt tối thiểu 80% tham

gia trên lớp).

3. Tham gia kiểm tra giữa kỳ

4. Tham gia kiểm tra cuối kỳ dưới dạng thức TOEIC.



Quy tắc sử dụng tài khoản

Học viên chú ý:

Một tài khoản chỉ được dùng cho một học viên duy nhất.

Xin chân thành cảm ơn các Học viên đã tín nhiệm lựa 

chọn Smartcom trong việc đào tạo, hỗ trợ các Học viên

đạt mục tiêu đặt ra. Chính vì vậy Smartcom quy định các 

Học viên không được chia sẻ tài khoản học của mình 

cho người thứ hai học để đảm bảo quyền lợi và chất

lượng bài học của các Học viên.



Khóa TOEIC 500 + 700

- Vét cạn 3500 từ vựng và 13 chuyên đề toàn diện của

TOEIC qua 20 bài học.

- Sử dụng phương pháp Do Thái và công nghệ học siêu

tốc giúp Học viên thuộc tới trên 200 từ mới sau mỗi bài

học.



Khoá học TOEIC 500 tập trung vào 17 bài học

cơ bản với 9 Topic (trong 13 chuyên đề) nội dung

được hỏi nhiều nhất trong bài thi TOEIC gồm:

- In the Office

- My Working day

- Going on Business

- Meetings and Conferences

- Entertainment

- Shopping

- Environment

- In an Italian restaurant

- Salaries

Khóa TOEIC 500 + 700



Khóa TOEIC 500+ 700

16 Unit tiếp theo gồm 10 Topic nội dung còn lại được 

triển khai trong khóa TOEIC 700:

- Personnel and Recruitment

- Banking and Finance

- Transportation

- Marketing

- Correspondence

- Shipping

- Quality control

- Renting and Leasing

- Health and Pharmacy 

- Services



Khóa TOEIC 500+ 700

Quan điểm học tập của khóa học này là:

- Học sâu để học lấy từ vựng, cụm từ và cấu trúc câu thiết yếu,

cũng như cấu trúc của bài thi.

- Không tập trung vào mẹo làm bài. Mẹo làm bài chỉ giúp các

Học viên vượt qua được điểm kém, chứ không đạt được điểm

giỏi.



Truy cập vào website theo tên miền: 

http://toeic.smartcom.vn/

Ở phần HỌC VIÊN ĐĂNG NHẬP, học viên tiến hành đăng 

nhập bằng tên tài khoản và mật khẩu của mình.

Hướng dẫn sử dụng tài khoản

http://toeic.smartcom.vn/


Sau khi đăng nhập thành công, tài khoản của Học viên sẽ 

tự động trỏ trực tiếp đến khóa học của mà không cần phải 

mất thêm thao tác nào khác.

Giao diện khóa học sẽ hiện ra như sau:

Hướng dẫn sử dụng tài khoản



Khóa TOEIC 500 + 700



Khóa TOEIC 500 + 700



Warm-ups and Grammar Review

Học viên sẽ bắt đầu với một bài giảng về chuyên đề mà

chúng ta chuẩn bị nghiên cứu.



Warm-ups and Grammar Review

Sau đó Học viên sẽ khởi động với một bài tập tương tự

như phần V (Incomplete sentences) trong đề thi TOEIC, và 

xem bài giảng về chủ đề ngữ pháp.



Vocabulary

Tiếp theo Học viên chuyển sang bài học về từ vựng với công

nghệ học siêu tốc.



Reading Coach

Sau phần khởi động, Học viên sẽ thực hành với một bài đọc tương

tự như phần VII, Reading Comprehension. Chỉ phải học lại phần 

này nếuchưa hiểu, vì phần Listening and Reading Exercises cần

rèn luyện làm nhiều và tính điểm.



Reading Coach

Sau khi thực hành bài đọc, Học viên sẽ được giải thích và tổng kết 

tất cả cụm từ và câu cần học thuộc, tất cả dạng thức của bài 

làm cũng như các kỹ thuật làm bài.



Listening Coach

Sau phần thực hành đọc, Học viên sẽ chuyển sang phần nghe

với 2 bài nghe được trích trong phần Short talk (phần IV) 

của đề thi TOEIC.



Listening Coach

Sau khi hoàn thành bài nghe, Học viên sẽ được giảng lại kỹ 

lưỡng về nghĩa, cách làm bài, tổng kết từ vựng, cụm từ và 

cấu trúc câu cần nhớ.



Listening Coach

Học viên cần làm chủ mọi nội dung thông tin của bài nghe bằng 

cách áp dụng kỹ thuật hỏi đáp tích cực (Intensive Questions 

and Responses).



Vocabulary and Expression Review 1

Sau phần luyện nghe, chúng ta chuyển sang phần chép chính 

tả. Ở đây Học viên sử dụng công cụ chép chính tả, nghe rồi 

viết liên tục theo hướng dẫn để làm chủ từ vựng của toàn bộ

bài giảng. Phần này học được 30-60 từ và cụm từ.



Vocabulary and Expression Review 2, 3

Sau khi thực hành các bài tập trong phần bài tập tính điểm,

Học viên tiếp tục sử dụng công cụ chép chính tả để thực hành

từ vựng và cụm từ. Số lượng từ và cụm từ học từ 2 phần này

từ 30-70.



Phần bài tập tính điểm

Bài tập được thiết kế tương tự như 7 phần thi TOEIC, bao 

gồm các bài tập Reading và Listening.



Phần Bài tập tính điểm

Sau khi hoàn thành bài tập, Học viên phải chú ý nhấn nút : 

NỘP  BÀI VÀ KẾT THÚC hệ thống mới lưu lại điểm. Không 

chọn nút “Tiếp theo”, vì như thế sẽ chuyển hẳn sang phần 

khác và không được tính điểm.



Phần Bài tập tính điểm

Sau đó nhấn nút: OK



Phần Bài tập tính điểm

Và sẽ xem được kết quả bài làm.



Phần Bài tập tính điểm

Kéo xuống dưới để xem phân tích phản hồi đáp án đúng/ 

sai. Chọn “Finish review” để quay lại và chuyển sang bài tập 

tiếp theo. Không chọn nút “Tiếp theo” vì sẽ sang phần khác.



Phần Bài tập tính điểm

Ấn nút kết thúc kiểm tra điểm, chúng ta có thể thực hiện lại 

đề thi hoặc quay trở lại mục “Cấu trúc khoá học”, và kéo 

xuống Unit đang học, kiểm tra điểm ở mục “Listening 

exercises” và “Reading exercises”.



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!

KÍNH CHÚC QUÝ HỌC VIÊN THÀNH CÔNG!


