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Introduction
(Giới thiệu chung)

Giới thiệu tổng quan về Ebook “How to Perfect Your Grammar Like A Master”

Nội dung của Ebook “How to Perfect Your Grammar Like A Master”

Ebook “How to Perfect Your Grammar Like A Master” (Bí quyết học ngữ pháp tiếng Anh hiệu quả) là tài liệu được chúng tôi (ở 
đây được hiểu là VOCA) xây dựng với mục tiêu giúp người học tiếng Anh tìm ra phương pháp hiệu quả để cải thiện cách học 
ngữ pháp của mình. Bạn sẽ tìm thấy những chỉ dẫn khách quan giúp bạn hiểu rõ những vấn đề bản thân đang gặp phải cũng 
như những phương pháp giúp bạn đạt được kết quả tốt nhất trên con đường chinh phục ngữ pháp tiếng Anh. 

Ebook “How to Perfect Your Grammar Like A Master” dành cho ai?
Nếu bạn là người học tiếng Anh, ebook này sẽ hướng dẫn bạn phương pháp học ngữ pháp hiệu quả cũng như giúp bạn định 
hướng tiếp cận kiến thức ngữ pháp tiếng theo mục đích cũng như nhu cầu sử dụng của mình.

Nếu bạn là giáo viên dạy tiếng Anh, ebook này sẽ là một tài liệu tham khảo tuyệt vời hỗ trợ bạn xây dựng giáo án cũng như 
định hướng phương pháp giảng dạy nhằm giúp học sinh của mình đạt được kết quả tốt nhất trong quá trình học ngữ pháp 
tiếng Anh.

Nếu bạn là thành viên của hệ thống VOCA, đây chắc chắn là một tài liệu không thể thiếu trên con đường chinh phục ngữ pháp 
tiếng Anh cùng Grammar.vn

Làm thế nào để sử dụng Ebook “How to Perfect Your Grammar Like A Master” hiệu quả?
Lời khuyên của chúng tôi là bạn hãy dành thời gian đọc lại phần đầu tiên của bộ sách mang tên “The Mastery of English Skills” 
(Học tiếng Anh bắt đầu từ đâu?) để giải đáp các thắc mắc căn bản về định hướng, mục tiêu cũng như lộ trình phát triển tiếng 
Anh một cách khoa học nhất.
Tiếp đó, hãy đọc kỹ ebook này, tất cả nội dung từ phần đầu giới thiệu cho tới trang cuối cùng. Hãy chắc chắn là bạn hiểu rõ 
các nội dung của ebook trước khi bắt đầu xây dựng các kế hoạch và mục tiêu học tập cho mình.
Ngoài ra, bạn có thể liên lạc với chúng tôi để nhận được các hướng dẫn cụ thể hoặc giải đáp các thắc mắc. Phần thông tin liên 
hệ các bạn có thể xem chi tiết ở trang cuối cùng của Ebook này.

Bản quyền và sở hữu trí tuệ
Ebook “How to Perfect Your Grammar Like A Master” là tài sản thuộc sở hữu trí tuệ của Fanken Ltd. Company (Đơn vị quản lý 
nền tảng học tiếng Anh trực tuyến VOCA). Toàn bộ các nội dung, hình ảnh trong quyển sách này đều đã được đăng ký bản 
quyền với Cục
Bản quyền Tác giả – Tác phẩm. Do đó, mọi hình thức sao chép, trích dẫn nội dung hay hình ảnh của quyển sách đều phải 
được sự đồng ý từ công ty Fanken. Mọi góp ý về bản quyền bạn đọc có thể gửi về địa chỉ email: copyright@voca.vn

Xin cảm ơn!

Trong ebook này chúng tôi sẽ trình bày 3 nội dung chính.
Đầu tiên, chúng tôi sẽ giúp bạn hiểu được tầm quan trọng của việc học ngữ pháp trong tiếng Anh cũng như những vấn đề 
hiện tại khiến việc học ngữ pháp của bạn gặp trở ngại.
Tiếp đến, chúng tôi sẽ giúp bạn phân tích nhằm hiểu rõ những nguyên tắc và phương pháp giúp bạn cải thiện quá trình 
học ngữ pháp của mình.
Cuối cùng, chúng tôi sẽ giới thiệu với bạn về giải pháp Grammar.vn – hay VOCA Grammar – cũng như giúp bạn định 
hướng để tối đa hóa công cụ học từ vựng này để đạt được hiệu quả cao nhất.
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Tại sao phải học ngữ pháp tiếng Anh?
PHẦN 1

Như đã đề cập ở phần trước, nguyên tắc căn bản nhất trong quá trình học tiếng Anh chính là:

VOCABULARY

GRAMMAR

PRONUNCIATION

Listening Skill

Reading Skill

INPUT

Speaking Skill

Writing Skill

OUTPUT

“Học kiến thức nền tảng trước, rèn luyện kỹ năng sau”

Nguyên tắc trên được phát triển dựa trên sự thật rằng: Tất cả mọi kỹ năng – bao gồm Nghe – Nói – Đọc – Viết – đều chỉ có thể 
được hình thành dựa trên nền tảng kiến thức cần thiết bao gồm Từ vựng – Ngữ pháp – Phát âm.

Tuy vậy, ngữ pháp luôn là một vấn đề “nhức nhối” đối với hầu hết những bạn đang theo đuổi con đường chinh phục tiếng Anh. 
Tuy vẫn có những bạn rất thích thú tìm hiểu về ngữ pháp nhưng đa phần đều cho rằng đây là một phần kiến thức khô khan và 
“khó nuốt” vô cùng. Nhưng bạn phải hiểu rằng, ngữ pháp – không chỉ riêng với tiếng Anh – bản chất là tập hợp những luật lệ 
quy định cách sử dụng một ngôn ngữ và đã là “luật pháp” thì phải có tính nhất quán và đồng bộ. Nếu mỗi người dùng tiếng 
Anh theo một kiểu thì “thiên hạ sẽ đại loạn!”

Sẽ có một số ý kiến cho rằng: “Nếu mục đích của tôi chỉ là giao tiếp thì không cần chú trọng đến ngữ pháp” (!)

Đúng là đối với quá trình giao tiếp, mục đích ưu tiên là truyền tải được thông tin tuy nhiên nếu không có một lượng cấu trúc 
ngữ pháp nhất định, bạn sẽ không có phương tiện để gắn kết những từ vựng riêng lẻ thành một chuỗi thông tin hoàn chỉnh. Và 
nguy hiểm nhất là khi bạn hình thành thói quen dùng sai ngữ pháp (mà vẫn tin rằng mình dùng đúng!) thì quá trình sửa chữa và 
học lại từ đầu sẽ rất khó khăn và tốn nhiều thời gian.

Vậy nên ngữ pháp là một thử thách không thể tránh khỏi khi học tiếng Anh. Nhưng ta nên học ngữ pháp tiếng Anh như thế nào 
cho hiệu quả? Để trả lời cho vấn đề ấy, trước hết hãy cùng VOCA tìm đáp án cho câu hỏi: Học ngữ pháp là học những gì?

I am a student

I want learn English

GRAMMAR POLICE
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Bí quyết học ngữ pháp tiếng Anh hiệu quả
PHẦN 2

Để chinh phục ngữ pháp tiếng Anh, bạn cần nắm được:

  3 loại chủ điểm ngữ pháp

  5 khía cạnh của chủ điểm ngữ pháp

  5 nguyên tắc để học tốt ngữ pháp

  2 phương pháp học ngữ pháp cốt lõi

  6 lời khuyên hữu ích

3 loại chủ điểm ngữ pháp
Học ngữ pháp là học những gì?

Khi bắt đầu học tiếng Anh, chắc hẳn nhiều bạn sẽ cảm thấy bối rối trước lượng ngữ pháp đồ sộ của tiếng Anh và không biết 
phải bắt đầu học điểm ngữ pháp nào. Vậy nên để giúp các bạn dễ hình dung và định hướng nội dung học của mình, VOCA xin 
phép được chia các chủ điểm ngữ pháp ra thành ba loại như sau:

Đây là những chủ điểm ngữ pháp giúp bạn nhận biết các thành phần để cấu tạo nên một câu văn hoàn chỉnh trong tiếng Anh và 
cũng là nhóm chủ điểm bạn nên học ngay từ lúc bắt đầu. Theo trình tự, bạn hãy làm quen từ thành phần nhỏ nhất là Từ loại, sau 
đó tiến dần lên Cụm từ, Mệnh đề và cuối cùng là các dạng Câu trong tiếng Anh.

Những chủ điểm ngữ pháp cấu tạo:

Những chủ điểm thường gặp và được xem là “hình ảnh đại diện” trong đầu các bạn học sinh, sinh viên Việt Nam khi nhắc đến 
khái niệm ngữ pháp. Bản chất của thì là những biến thể của động từ theo cách dùng. Đối với những chủ điểm này, bạn có thể 
học sau khi hoàn tất những chủ điểm ngữ pháp cấu tạo hoặc song song với điều kiện đã hoàn thành các chủ điểm về từ loại.

Những chủ điểm ngữ pháp về thì:

Từ loại

Ngữ pháp cấu tạo Ngữ pháp thì Ngữ pháp cấu trúc

Câu
Mệnh

đề

Thì 
hiện
tại

Thì 
quá 
khứ

Thì 
tương

lai

Câu 
so

sánh

Câu 
tường
thuật

Câu 
đảo
ngữ
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5 khía cạnh của chủ điểm ngữ pháp
Cần lưu ý gì ở mỗi chủ điểm ngữ pháp?

Tại trường lớp và những môi trường giảng dạy tiếng Anh tại Việt Nam, vấn đề giáo án dạy và học ngữ pháp vẫn là một vấn đề 
khi đa phần đều chỉ nhắc qua loa phần định nghĩa, cách dùng và chỉ chú trọng và bắt người học phải thuộc lòng phần cấu trúc 
một cách cứng nhắc. Tuy nhiên, cách học như vậy sẽ không đạt hiệu quả cao vì khi người học chỉ nhìn được một phần vấn đề 
thì phần còn lại vẫn là một ẩn ức (điều chưa biết) – khiến bản thân người học không tin tưởng vào điều mình đang học và khả 
năng tiếp thu cũng kém hơn. Để giải quyết vấn đề này, ta cần phải khai thác toàn diện khi đứng trước một chủ điểm ngữ pháp 
mới, có thế mới giải quyết được vấn nạn “thầy bói xem voi”. 

Vậy khi đối diện một chủ điểm ngữ pháp mới, ta cần khai thác toàn diện vấn đề qua những câu hỏi sau đây:

Tên của chủ điểm ngữ pháp này là gì?
Khái quát chức năng của chủ điểm ngữ pháp này là gì?
Chủ điểm ngữ pháp này có điểm gì nổi bật?

Nó là gì? 

Cấu trúc thường thấy của chủ điểm ngữ pháp này là gì?
Chủ điểm ngữ pháp này có tất cả bao nhiêu dạng cấu trúc?

Nó có dạng thức gì?

Chủ điểm ngữ pháp này có quy tắc gì không?
Những quy tắc (nếu có) dùng để giải quyết vấn đề gì?

Nó được dùng theo quy luật gì?

Đây là những chủ điểm ngữ pháp sẽ cung cấp những mẫu câu giúp bạn biểu đạt những ý phức tạp như câu tường thuật, câu 
điều kiện,… Nhóm chủ điểm này cung cấp cấu trúc ở dạng đơn vị câu nên yêu cầu người học nắm vững những chủ điểm ngữ 
pháp cấu tạo và thì trước khi tiếp cận.
Do đó, lời khuyên của VOCA là bạn nên tiếp cận ngữ pháp tiếng Anh theo thứ tự các nhóm chủ điểm trên: từ những chủ điểm 
cấu tạo đến những chủ điểm về thì và cuối cùng là những chủ điểm về cấu trúc câu. Tuy nhiên, nếu bạn muốn rút ngắn thời gian 
học, bạn có thể học song những chủ điểm ngữ pháp cấu tạo với thì; sau khi đạt tối thiểu 40% khối lượng kiến thức ở hai nhóm 
trên, bạn có thể tiếp cận dần với nhóm chủ điểm cuối cùng, bắt đầu bằng những cấu trúc đơn giản như so sánh hơn, câu điều 
kiện loại 0 – 1,…

Những chủ điểm ngữ pháp cấu trúc câu:
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5 nguyên tắc để học tốt ngữ pháp
Những nguyên tắc ban đầu khi học ngữ pháp

Như đã đề cập ở những phần trước, bạn có thể tùy chọn nhiều phương pháp khác nhau để tiếp cận ngữ pháp tiếng Anh 
nhưng tựu trung tất cả người học đều cần tuân theo một số nguyên tắc để việc học đạt hiệu quả tốt hơn. Chinh phục tiếng 
Anh cũng như một chuyến đi thám hiểm, bạn có thể chọn đôi giày mình đi – phương pháp học – nhưng đều phải tuân theo 
kim chỉ Nam trên chiếc la bàn để đi đúng hướng - ở đây chính là nguyên tắc học.

Chủ điểm ngữ pháp này được dùng để làm gì?
Chủ điểm ngữ pháp này thường được sử dụng như thế nào?

Nó được dùng để làm gì?

Ta cần phải lưu ý gì khi sử dụng chủ điểm ngữ pháp này?
Có mẹo nào để học chủ điểm ngữ pháp này dễ dàng hơn không?

Cần phải lưu ý gì?

Học từ vựng trước, học ngữ pháp sau
Nghe có vẻ trái ngược với thứ tự “học ngữ pháp trước, học từ vựng sau” thường thấy nhưng đây lại là một trong những nguyên 
tắc cơ bản nhất để học ngữ pháp hiệu quả.
Nguyên lý cũng rất đơn giản:

Nguyên tắc 1: Tiên học từ vựng, hậu học ngữ pháp

Nguyên tắc 1: Tiên học từ vựng, hậu học ngữ pháp

Nguyên tắc 2: Xác định mục tiêu – lựa chọn bài học phù hợp 

Nguyên tắc 3: Nắm mấu chốt – không học thuộc 

Nguyên tắc 4: Áp dụng – thực hành

Nguyên tắc 5: Thường xuyên ôn tập – kiểm tra

Ngữ pháp (như đã đề cập) là quy tắc để kết nối những từ vựng riêng lẻ thành một câu văn hoàn chỉnh và có nghĩa; 
nhưng nếu không có từ vựng thì bạn sẽ dùng ngữ pháp để kết nối gì đây?

Ngữ pháp

Phát âm

Từ vựng
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Ngoài ra, phần lớn những chủ điểm ngữ pháp đều được tiếp thu thông qua những câu ví dụ - đồng nghĩa với số lượng từ 
vựng bạn phải tiếp xúc sẽ không nhỏ. Do đó, nếu bạn lao vào học ngữ pháp ngay từ lúc bắt đầu tiếp cận tiếng Anh ở một thời 
điểm quá sớm, bạn sẽ gặp rất nhiều khó khăn cũng như cảm giác quá tải khi thiếu hụt lượng từ vựng để áp dụng.

Vậy nên lời khuyên của VOCA là trước khi bắt đầu học ngữ pháp, bạn nên trang bị một vốn từ vựng căn bản (tối thiểu trình 
độ A2) để quá trình tiếp thu ngữ pháp trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn vì bạn không phải gánh cùng lúc hai ẩn ức về cả ngữ 
pháp lẫn từ vựng.

Một nhà nghiên cứu đã từng hóm hỉnh khuyên rằng: Hãy học ngữ pháp như cách một người lười biếng sử dụng quyển sổ 
hướng dẫn sử dụng một chiếc điện thoại. Nếu bạn đọc quyển sổ kia ngay từ đầu, bạn sẽ chẳng nhớ gì cả. Nhưng nếu bạn 
đã có thời gian làm quen với chiếc điện thoại và muốn biết chi tiết cách hoạt động cũng như những tiện ích khác, quyển sổ 
lúc này mới phát huy tác dụng của nó một cách mạnh mẽ nhất. 

Đi có đích thì mới đến nơi
Khi bạn xác định rõ mục tiêu học của mình là gì, điều đó sẽ là động lực để bạn cố gắng, quyết tâm, ngoài ra bạn sẽ biết được 
đâu là phương pháp học phù hợp để mang lại kết quả tốt. Mỗi người sẽ có một mục đích học ngữ pháp tiếng Anh khác nhau 
như muốn đạt điểm cao trong các bài thi trên lớp, để hỗ trợ trong công việc giúp sớm thăng tiến, hay chỉ vì bản thân bạn muốn 
đọc được những quyển sách, tiểu thuyết tiếng Anh mà mình yêu thích… Do đó, mỗi người cũng sẽ có nhu cầu một mức ngữ 
pháp khác nhau.

Ta cần nhớ rằng không phải mọi chủ điểm ngữ pháp đều có độ quan trọng và phổ biến như nhau. Có những chủ điểm ngữ 
pháp rất rắc rối (chẳng hạn như Đảo ngữ – Inversion) nhưng lại rất hiếm gặp và ứng dụng trong giao tiếp hàng ngày. Vậy nên 
trừ khi bạn theo đuổi con đường học thuật, việc nắm toàn bộ các cấu trúc ngữ pháp là không cần thiết (nhưng không có nghĩa 
là không nên học!) 

Vậy nên lời khuyên của VOCA là hãy tập trung vào nhưng cấu trúc, quy tắc thông dụng nhất trong tiếng Anh hoặc những kiến 
thức tùy theo nhu cầu (needs-based) của bạn.

Nguyên tắc 2: Xác định mục tiêu – lựa chọn bài học phù hợp

Học thuộc rồi sẽ quên, nhưng hiểu thì không

Đây là một vấn đề thường gặp với đa số những bạn đang học ngữ pháp. Vì cùng có điểm chung là dạng công thức của cấu 
trúc nên ngữ pháp thường bị nhiều người đánh đồng với toán học – từ đó dẫn đến hiện tượng học vẹt, học thuộc công thức 
nhưng không hiểu được mấu chốt vấn đề.

Tuy nhiên, bạn cần nhớ rằng: Công thức toán học là cố định theo tính logic nhưng ngôn ngữ thì khác! Điểm đặc trưng của ngôn 
ngữ là tính tùy biến dựa vào ngữ cảnh; đồng nghĩa với việc chỉ học thuộc công thức thì khả năng sử dụng sai ngữ pháp là rất 
cao. Để giải quyết vấn đề này, bạn không phải chỉ quan tâm đến việc “Cấu trúc này có công thức như thế nào?” đối với mỗi chủ 
điểm ngữ pháp mà câu hỏi quan trọng bạn cần đặt ra là “Tại sao cấu trúc mình đang học lại có dạng thức như thế này?”

Nguyên tắc 3: Nắm mấu chốt – không học thuộc

Học phải đi đôi với hành

Không chỉ với ngữ pháp, tất cả quá trình học đều yêu cầu một nguyên tắc: Học phải đi đôivới hành! Kiến thức bạn học sẽ chỉ 
mãi nằm trên trang giấy nhưng kiến thức bạn ứng dụng sẽ trở thành một phần tài sản của bản thân bạn. Và đồng thời ngôn 
ngữ không phải là một dạng dữ liệu kiến thức như lịch sử, địa lý,… mà là một kỹ năng! Và cách duy nhất để học một kỹ năng 
không có gì khác ngoài việc luyện tập và ứng dụng vào thực tế với hai kênh chính là Viết và Nói.

Nguyên tắc 4: Áp dụng – thực hành
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- Ứng dụng vào viết
Đây là kênh kỹ năng chính thường được ứng dụng trong việc học ngữ pháp: Viết. Hãy thực hành viết mỗi ngày nếu 
muốn cải thiện ngữ pháp tiếng Anh của mình. Việc sử dụng câu, từ và các quy luật, cấu trúc đã học để viết ra một câu 
văn, một đoạn ngắn,.. nhất định sẽ khiến bạn thấy thích thú và phấn khởi khi áp dụng những kiến thức hình học được 
vào thực tiễn. Nếu việc  viết một đoạn hay một bài viết có vẻ quá sức đối với bạn, hãy tham khảo hai cách sau đây:

- Ứng dụng vào nói

Tuy đòi hỏi một số kỹ năng nhất định nhưng nói – hay giao tiếp – cũng là một hình thức tốt để rèn luyện ngữ pháp 
tiếng Anh. Bạn hãy bắt đầu với những mẫu câu và cụm từ như “I am going to; I would like; how about”… và rồi dần 
dà tiến lên với những cấu trúc phức tạp hơn.

Ngoài ra, nói là một kênh mang tính tương tác nên hãy kiên nhẫn với bản thân mình. Nếu bạn ngại rằng minh sẽ 
mất thời gian khi phải vừa nói vừa thiết lập ngữ pháp trong đầu thì đừng lo, đây là một việc không thể nào tránh 
khỏi. Bạn chỉ cần nhớ rằng mục đích hiện tại của bạn là nói đúng, không phải nói trôi chảy.

Đối với cả hai cách trên, bạn nên lưu ý sử dụng ví dụ gần gũi và mang tính thực tiễn cao. Điều này sẽ giúp bạn dễ 
dàng ghi nhớ và liên kết tốt hơn. Ngoài ra, sau khi viết xong, bạn nên đọc lại và nhờ giáo viên, người bản ngữ hoặc 
người có kinh nghiệm sửa lỗi, từ đó mới biết được lỗi sai và khắc phục.

Làm bài tập viết câu: Thay vì những bài tập điều từ hoặc chọn đáp án thông thường, hãy tập trung vào những 
dạng bài tập yêu cầu bạn dùng cấu trúc vừa học để viết lại thành câu hoàn chỉnh. Những bài tập này sẽ buộc 
bạn phải sử dụng ngữ pháp ở dạng đơn vị câu với đa dạng các loại ngữ cảnh khác nhau, từ đó giúp bạn dễ ghi 
nhớ và hiểu sâu hơn về chủ điểm ngữ pháp mình vừa học.

Đặt câu: Một cách giúp bạn ghi nhớ tốt hơn chính là tự đặt câu ví dụ. Nguyên nhân đơn giản vì những gì do bản 
thân tạo ra lúc nào cũng sẽ dễ nhớ hơn những thứ có sẵn. Vậy nên bạn có thể tham khảo những ví dụ có trong 
bài học và phát triển những câu văn của riêng mình dựa trên chúng.

Mỗi lần ôn tập là một lần biến kiến thức thành của mình
Không chỉ riêng ngữ pháp mà với bất cứ kiến thức nào yêu cầu quá 
trình học hỏi, ôn tập luôn là yếu tố quyết định mức độ sở hữu kiến 
thức của người học. Tuy nhiên so với quá trình học từ vựng, ngữ 
pháp tương đối “dễ thở” hơn với số lượng chủ điểm có hạn và yêu 
cầu hiểu sâu hơn là ghi nhớ. Và để hiểu sâu hơn từng chủ điểm ngữ 
pháp, cách hiệu quả nhất chính là làm sai – sai càng nhiều, bạn 
càng dễ dàng nắm vững ngữ pháp.

Nghe có vẻ vô lý nhưng lại là sự thật. Kiểm tra định kỳ là một cách 
hay để rèn luyện ngữ pháp và để bạn biết những thiếu sót trong 
kiến thức của mình. Tuy nhiên, không phải cứ sai nhiều là sẽ giỏi 
ngữ pháp! Lỗi sai chỉ có giá trị khi được sửa chữa rõ ràng và bản 
thân bạn hiểu được nguyên nhân của sai sót ấy. 

Nguyên tắc 5: Thường xuyên ôn tập – kiểm tra

o

o
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Ngoài ra, qua quá trình kiểm tra, bạn 
cũng sẽ được cung cấp thông tin về 
những chủ điểm ngữ pháp bản thân 
còn hạn chế, từ đó đưa ra được 
phương án ôn tập và rèn luyện hiệu 
quả hơn.

2 phương pháp học ngữ pháp cốt lõi
Học ngữ pháp theo phương pháp nào?

Vậy câu hỏi đặt ra "Đâu là phương pháp tiếp cận và học ngữ pháp tiếng Anh hiệu quả nhất?”

Câu trả lời tùy thuộc vào nhu cầu, sở thích và cả thói quen học tập của mỗi người. Tuy nhiên, tựu trung các phương pháp học 
khác nhau đều quy về hai phương pháp chính: 

Deductive approach – hay phương pháp diễn dịch – là một trong hai phương pháp tiếp cận chính trong quá trình học ngữ pháp. 
Đây cũng là phương pháp được áp dụng trong đa phần các giáo trình, trung tâm cũng như cơ sở giáo dục và được xem là 
“phương pháp học ngữ pháp truyền thống”. Phương pháp trên lấy giáo viên, người hướng dẫn hay giáo trình làm trọng tâm và 
người học ở vai trò tiếp thu thụ động.

Deductive approach – phương pháp diễn dịch

Phương pháp diễn dịch là quá trình học mà trong đó, người học được trực tiếp tiếp thu lý thuyết từ người hướng dẫn rồi đem 
kiến thức được học vận dụng vào bài tập và áp dụng vào thực tế.

Định nghĩa

Giúp người học tiếp thu ngữ pháp một c|ch nhanh chóng và có hệ thống. Phương pháp này cung cấp cho bạn những quy luật, 
nguyên tắc ngữ pháp đã được đúc kết sẵn và phân loại một cách hợp lý và có hệ thống. Từ đó giúp bạn tiếp nhận kiến thức ngữ 
pháp một cách bài bản và không mất quá nhiều thời gian nghiên cứu. 

Mục đích

I want study English
to study

because I can found
so that find

better
a gooder job in the future.

Phương pháp diễn dịch
(Deductive approach)

Phương pháp quy nạp
(Inductive approach)

Lý thuyết Ví dụ thực tế

Vận dụng Lý thuyết

Ti
ếp

 th
u 

tr
ự

c 
tiế

p

Rú
t r

a 
m

ẫu
 s

ố 
ch

un
g
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Vậy nên khi làm bài kiểm tra, hãy 
lưu ý:
o Sửa bài cẩn thận
o Tìm hiểu nguyên nhân lỗi 
sai 



Làm bài tập               Học lý thuyết                  Ứng dụng vào thực tế

Trái ngược với phương pháp diễn dịch, phương pháp quy nạp – hay Inductive approach – được xem là “phương pháp học ngữ 
pháp tự nhiên”. Đây cũng chính là cách mà đa phần chúng ta học ngữ pháp tiếng mẹ đẻ của mình (ở đây là tiếng Việt). Phương 
pháp trên lấy chính người học làm trọng tâm và yêu cầu bản thân người học ở vai trò tiếp thu chủ động

Nếu bạn chọn đúng đáp án theo thứ tự là much và many thì đồng nghĩa với việc bạn đã nắm được quy luật chung về lượng từ 
như sau:

Như vậy, đối tượng quyết định tính hiệu quả của phương pháp này chính là mức độ tiếp xúc ngôn ngữ và mức độ tiếp thu của 
người học.

Inductive approach – phương pháp quy nạp

Học lý thuyết               Vận dụng vào bài tập             Ứng dụng vào thực tế

Ví dụ: Bạn sẽ được học quy luật:

Ví dụ: Bạn sẽ được xem những ví dụ về lượng từ số nhiều như sau:

 o Many apples o Much love

 o Many cars  o Much water

 o Many birds  o Much luck

Sau đó bạn sẽ phải trả lời những câu hỏi sau:

Chọn từ đúng điền vào chỗ trống: _____________ milk (many/much)

                ____________ glasses (many/much)

Sau đó bạn sẽ đem quy luật vừa học để vận dụng vào bài tập:

Chọn từ đúng điền vào chỗ trống: _____________ milk (many/much)

                ____________ glasses (many/much)

Như vậy, đối tượng quyết định tính hiệu quả của phương pháp này chính là người/giáo trình hướng dẫn và mức độ tiếp thu 
của người học.

Quy trình

Phương pháp quy nạp là quá trình học mà trong đó, người học được gi|n tiếp tiếp thu lý thuyết qua việc tiếp cận với những ví dụ 
khác nhau để từ đó rút ra mẫu số chung và quy luật của chúng rồi đem kiến thức được học áp dụng vào thực tế.

Định nghĩa

Giúp người học hiểu và nhận ra mẫu số chung các quy luật ngữ pháp. 
Phương pháp này yêu cầu bạn tiếp xúc với nhiều đơn vị ngôn ngữ – đơn cử là những câu ví dụ – để từ đó nhận ra được quy 
luật chung của chúng.

Mục đích

Quy trình

Many + danh từ đếm được số nhiều

Much + danh từ không đếm được

Many + danh từ đếm được số nhiều

Much + danh từ không đếm được
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Câu trả lời là: Tùy thuộc vào bạn! Đúng vậy, mỗi phương pháp đều có những ưu khuyết điểm khác nhau và phù hợp với từng 
cấp độ, nhu cầu và điều kiện khác nhau của mỗi người học.

Hãy tưởng tượng việc học ngữ pháp cũng như làm một chiếc bánh. Bạn có thể tìm một công thức và làm theo để nhanh chóng 
làm ra một chiếc bánh. Tuy nhiên, bạn sẽ trở nên phụ thuộc và buộc phải ghi nhớ công thức ấy nếu muốn làm ra một chiếc bánh 
tương tự.
Hoặc bạn cũng có thể làm ngược lại, nếm thử loại bánh ấy với nhiều biến tấu khác nhau để nghiệm ra công thức cho riêng mình. 
Việc này có thể khá mất thời gian nhưng ngược lại, bạn sẽ dần có được một khẩu vị tinh tế và dễ dàng nhận biết đa dạng các 
mùi vị.

Tương tự, phương pháp dẫn dịch sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian và nắm được toàn diện kiến thức ngữ pháp nhưng đồng thời 
sẽ khá khô khan, nặng tính lý thuyết và yêu cầu bạn phải có một cách tạo hứng thú trong quá trình học.

Ngược lại, phương pháp quy nạp sẽ yêu cầu bạn một mức độ suy luận và tiếp xúc ngôn ngữ (exposure) nhất định – đồng nghĩa 
với việc nghe và đọc nhiều – cũng như dành nhiều thời gian và công sức cho ngữ pháp. Tuy nhiên, vì bạn sẽ được đích thân 
khám phá ra quy luật chung qua những ví dụ nên kiến thức ngữ pháp sẽ không nhàm chán và có khả năng ghi nhớ dễ dàng hơn. 
Đồng thời, qua quá trình tiếp xúc ngôn ngữ, bạn sẽ hình thành được khái niệm gọi là “cảm quan ngôn ngữ” (language intuition) 
– cảm giác giúp bạn phát hiện lỗi sai ngữ pháp dựa trên kinh nghiệm.

Vậy nên nếu bạn có quỹ thời gian và khả năng Đọc – Nghe ổn, VOCA khuyên bạn nên ứng dụng phương pháp quy nạp (Inductive 
approach) để phát triển ngữ pháp một cách tự nhiên và hiệu quả nhất hoặc kết hợp với tra cứu quy tắc theo phương pháp diễn 
dịch (Deductive approach) để đạt kết quả tốt hơn nữa.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo bảng so sánh giữa hai phương pháp theo bảng dưới đây:

Vậy đâu là phương pháp tối ưu nhất?

Phương pháp Deductive Inductive

Quy trình Học quy luật rồi ứng dụng vào bài tập Làm bài tập để nhận ra quy luật

Căn cứ Dựa trên hành vi tiếp thu Dựa trên hành vi khám phá

Đối tượng trọng tâm Giáo viên, giáo trình Người học

Nơi phát sinh quy tắc Bên ngoài Nội tại

Dựa trên khả năng Nhận thức Phản xạ

Đặc điểm

Tiết kiệm thời gian Tốn nhiều thời gian và công sức

Phù hợp với quá trình tiếp thu thụ động Giúp quá trình học sinh động và tương tác 
hơn

Phù hợp với môi trường giảng dạy Phù hợp với quá trình tự học

Có khả năng gây nhàm chán Giúp người học hiểu và ghi nhớ dễ dàng hơn

Dễ dẫn đến tình trạng học vẹt, cứng nhắc Hình thành kỹ năng nhận thức ngôn ngữ

Dễ gây gánh nặng về mặt lý thuyết cho 
người học

Giúp người học cảm thấy thành tựu và có 
động lực

Kiến thức được hệ thống hóa một cách bài 
bản và đầy đủ

Người học có khả năng hiểu sai hoặc hiểu 
không toàn diện vấn đề

Yêu cầu chất lượng giáo trình và cách tiếp cận Yêu cầu chất lượng tài liệu và giáo án 

Yêu cầu khả năng tiếp thu và ghi nhớ Yêu cầu khả năng đọc hiểu và suy luận

Kiến thức được tổng hợp có hệ thống Kiến thức được tiếp nhận theo trình tự ngẫu 
nhiên

12       How to Perfect Your Grammar Like A Master
Learn By Heart

voca.vn



6 lời khuyên hữu ích
Một số lời khuyên khi học ngữ pháp

Sau khi lựa chọn được phương pháp học phù hợp, hãy tham khảo một số lời khuyên dưới đây để giúp quá trình học ngữ 
pháp của bạn được diễn ra hiệu quả hơn như sau:

1. Chọn giáo trình phù hợp

2. Tiếp xúc ngữ pháp qua Đọc – Nghe

3. Không ngại sai – học từ lỗi

4. Kiên trì theo đuổi mục tiêu

5. Học theo cụm từ thực tiễn

6. Sử dụng các công cụ hỗ trợ

Đối với mảng kiến thức nặng tính lý thuyết như ngữ pháp, việc chọn một giáo trình phù hợp với bản thân là vô cùng quan 
trọng. Cho dù bạn chọn theo đuổi phương pháp nào đi chăng nữa thì giáo trình – hay nguồn thông tin – luôn đóng một vai trò 
quyết định mức hiệu quả của quá trình học.
Do đó, hãy lưu ý chọn giáo trình học đáp ứng đầy đủ các nhu cầu của bạn từ mục đích, phương pháp cho đến cấp độ và khối 
lượng kiến thức. Bạn có thể tham khảo một số nguồn giáo trình ngữ pháp uy tín như Cambridge, Oxford, Collins, VOCA,…

Chọn giáo trình phù hợp

Ngoài lý thuyết trong sách vở, bạn còn có thể tiếp cận ngữ ngữ pháp qua hai kênh kỹ năng tiếp nhận là Đọc và Nghe. Quá 
trình tiếp nhận tiếng Anh này không chỉ giúp bạn tăng cường vốn từ vựng phong phú, biết cách sử dụng câu, từ một cách 
khoa học, chuẩn xác mà còn có thể học ngữ pháp tiếng Anh một cách hiệu quả, nhanh chóng. Ngoài ra, khi đọc hoặc nghe 
những chủ đề mà bạn quan tâm, bạn sẽ có hứng thú và tìm được thêm động lực trong quá trình học tập.

Tuy nhiên, quá trình này yêu cầu ở bạn một vốn từ vựng nhất định cũng như khả năng phân tích và tập trung. Đồng nghĩa với 
việc bạn phải luôn trong tư thế sẵn sàng học hỏi và phần tích những cấu trúc câu, ngữ pháp mà người viết/người nói sử dụng 
với những câu hỏi như:

Câu này sử dụng cấu trúc gì?

Tại sao lại sử dụng cấu trúc này trong câu?

Tại sao động từ ở cấu trúc này lại có dạng V-ing?

Việc tự hỏi và trả lời này sẽ giúp bạn phải suy nghĩ, tư duy, giúp bạn nhớ lâu, và học được nhiều ngữ pháp mới trong quá trình 
đọc. Bên cạnh đó, bạn còn có thể lưu lại những thắc mắc của mình vào một cuốn sổ tay để tham khảo cùng bạn bè, thầy cô 
hoặc giáo trình để nắm chắc điểm ngữ pháp mình đang tìm hiểu.

Tiếp xúc ngữ pháp qua Đọc – Nghe

How
 to
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Làm bài            Kiểm tra đáp án        Ghi nhận lỗi sai         Tìm hiểu nguyên nhân lỗi sai      

Ôn lại phần kiến thức tương ứng            Sửa lại thành đáp án đúng

Nhưng đã đề cập ở trên, một trong những cách học ngữ pháp phổ biến và hiệu quả nhất là học qua lỗi sai. Mỗi lần bạn thất 
bại hoặc có lỗi sai thì bạn mới ghi nhận và nhớ sâu sai sót ấy để rút kinh nghiệm cho lần sau. Tuy nhiên, lỗi sai chỉ có giá trị khi 
bạn hiểu được mình sai ở đâu và tại sao mình sai. Do đó, với mỗi lần làm bài tập hoặc kiểm tra, bạn cần tuân thủ theo quy 
trình sau:

Chỉ khi đảm bảo quy trình trên, những lỗi sai của bạn mới có thể phát huy tác dụng giúp bạn rút kinh nghiệm và từ đó, giúp bạn 
nhanh hiểu và nhớ ngữ pháp Tiếng Anh hơn.

Không ngại sai – học từ lỗi

Kiên trì là yếu tố khá quan trọng không chỉ trong việc học ngữ pháp tiếng Anh mà bất cứ công việc gì. Nếu muốn đạt được 
thành công, bạn bắt buộc cần có lòng quyết tâm, kiên trì và một thái độ học nghiêm túc. Nên nhớ rằng học ngữ pháp – cũng 
như từ vựng – là một quá trình dài hạn với trình độ thông thạo tỉ lệ thuận với thời gian luyện tập. Do đó,
một trong những yếu tố quyết định sự thành bại của việc học là việc bạn dành ra bao nhiêu thời gian mỗi ngày cho ngữ pháp 
và kiên trì tuân thủ thời gian biểu ấy.

Tuy nhiên nếu bạn đang trong khoảng thời gian chạy nước rút chuẩn bị cho một kỳ thi như TOEIC hay TOEFL, hãy tập trung 
vào mảng ngữ pháp căn bản (các thì, mạo từ, tính từ, trạng từ,…) trước khi bước bắt đầu bước sang những chủ điểm ngữ 
pháp khác.

Nói tóm lại, thời gian học ngữ pháp tùy thuộc vào rất nhiều yếu tố như mục đích học, khối lượng bài, thời gian và thời gian biểu 
của bạn. Tuy vậy, bạn nên định kỳ đặt ra cho mình những câu hỏi để đảm bảo rằng mình vẫn đang đi đúng hướng:

o Mình có đang dần phạm ít lỗi hơn không?

o Mình có cảm thấy tự tin khi sử dụng ngữ pháp để nói và viết chưa?

o Mình đã bớt ngập ngừng khi nói chưa?

o Mình đã viết nhanh và trôi chảy hơn trước chưa?

o Bài viết của mình có sử dụng đa dạng các cấu trúc hơn trước không?

Kiên trì theo đuổi mục tiêu

Tương tự với quá trình học từ vựng, việc ghi nhớ những cụm từ hoặc mẫu câu cố định sẽ giúp ích cho bạn khi bước đầu tiếp 
cận với ngữ pháp tiếng Anh. Thay vì những công thức nhàm chán và khó nhớ, bạn có thể học một cụm từ ứng dụng thực tiễn 
của chủ điểm ngữ pháp đó và dùng nó làm chiếc khung để đối chiếu khi sử dụng cấu trúc ấy.

Ví dụ, thay vì phải nhớ trật tự tính từ theo quy tắc OpSACOMP như sau: 

Opinion – Shape/Size – Age – Colour – Origin – Material – Purpose

thì bạn chỉ cần ghi nhớ một cụm danh từ: a pretty long brown hair là đã có thể nắm được trật tự 3 loại tính từ thường gặp nhất 
là Opinion – Size – Colour qua một ví dụ cực kỳ dễ nhớ rồi! 

Học theo cụm từ thực tiễn

pretty    long    brown     hair

Opinion Size Colour
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Ngoài giáo trình học, bạn còn có thể sử dụng đồng thời một số các công cụ khác để hỗ trợ bạn tiếp thu kiến thức ngữ pháp 
dễ dàng hơn trong quá trình học. Hiện tại có rất nhiều công cụ với đa dạng các hình thức học ngữ pháp như sơ đồ mindmap, 
flashcard, game học ngữ pháp,… Ngoài ra còn có những website có thể giúp bạn học ngữ pháp đồng thời phát triển các kỹ 
năng tiếng Anh đáng tham khảo như Duolingo, Learn English by British Council,… Ngoài ra, bạn cũng có thể tham khảo 
Grammar.vn – giải pháp học ngữ pháp tiếng Anh của VOCA – sẽ được đề cập ở phần tiếp theo.

Sử dụng các công cụ hỗ trợ
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Hiểu ba nhóm chủ điểm ngữ pháp chính thường gặp, bao gồm:

 Những chủ điểm ngữ pháp cấu tạo

 Những chủ điểm ngữ pháp về thì

 Những chủ điểm ngữ pháp cấu trúc câu

Phân tích toàn diện mỗi chủ điểm ngữ pháp với năm câu hỏi:

 Nó là gì?

 Nó có dạng thức gì?

 Nó được dùng theo quy luật gì?

 Nó được dùng để làm gì?

 Cần phải lưu ý gì?

Nắm được năm nguyên tắc căn bản khi học ngữ pháp tiếng Anh:

 Nguyên tắc 1: Tiên học từ vựng, hậu học ngữ pháp

 Nguyên tắc 2: Xác định mục tiêu – lựa chọn bài học phù hợp

 Nguyên tắc 3: Nắm mấu chốt – không học thuộc

 Nguyên tắc 4: Áp dụng – thực hành

 Nguyên tắc 5: Thường xuyên ôn tập – kiểm tra

Lựa chọn phương pháp học phù hợp dựa trên hai phương pháp chính:

 Deductive approach – phương pháp diễn dịch

 Inductive approach – phương pháp quy nạp

 
Tham khảo một số lời khuyên khi học ngữ pháp:

 Chọn giáo trình phù hợp

 Tiếp xúc ngữ pháp qua Đọc – Nghe

 Không ngại sai – học từ lỗi

 Kiên trì theo đuổi mục tiêu

 Học theo cụm từ thực tiễn

 Sử dụng các công cụ hỗ trợ

 

Tổng kết lại,

Để học ngữ pháp tiếng Anh một cách hiệu quả, bạn cần
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Ứng dụng VOCA grammar trong việc học ngữ pháp tiếng Anh
PHẦN 3

Grammar.vn – hay VOCA Grammar – là hệ thống học ngữ pháp tiếng Anh trực thuộc hệ sinh thái của dự án ngôn ngữ VOCA 
được xây dựng nhằm giúp các bạn xóa bỏ rào cản Anh ngữ. Với mục đích giúp người học tiếp cận và học ngữ pháp tiếng 
Anh một cách dễ dàng và hiệu quả nhất, Grammar.vn được xây dựng với các đặc tính hữu ích về:

Về VOCA Grammar

Phương pháp học

Mỗi bài học gồm phần chính: Lý thuyết – Thực hành – Kiểm tra giúp củng cố và khắc sâu kiến thức ngay lập tức 
trước khi chuyển sang tiếp nạp những kiến thức tiếp theo.

Lý thuyết được tổng hợp và chọn lọc từ các nguồn lớn và uy tín như Cambridge, British Council, Oxford với đầy đủ 
và đa dạng tất cả các chủ điểm ngữ pháp, giúp người học có cái nhìn bao quát và đa chiều hơn về ngữ pháp tiếng 
Anh.

Cấu trúc trình bày rõ ràng và hệ thống với đầy đủ các khía cạnh Khái niệm, Cách dùng, Cấu trúc, Quy tắc và Mẹo, 
giúp người dùng dễ dàng xác định, thống kê và ôn lại kiến thức đã học. Ngoài ra, bài giảng còn được trình bày song 
ngữ nhằm đáp ứng nhu cầu nâng cao cấp độ của người học.

Lý thuyết được trình bày kèm với hình ảnh minh họa và âm thanh sinh động với đa dạng các câu ví dụ mang tính 
thực tiễn và thông dụng.

Bài tập đa dạng với tính thực tiễn cao kèm theo giải thích rõ ràng và cụ thể. Đồng thời, các kiến thức ngữ pháp sẽ 
được truyền tải kết hợp cùng các kỹ năng Nghe và Đọc giúp người học rèn luyện kĩ năng đọc hiểu, đồng thời không 
gây bỡ ngỡ khi tham gia vào các kì thi quốc tế.

Phương pháp ôn tập

Cùng với hệ thống Học từ vựng VOCA, VOCA Grammar đồng thời sử dụng hệ thống Ôn tập được triển khai dựa trên 
Nguyên tắc nhắc nhở đúng thời điểm và phương pháp của Tony Buzan – nhà nghiên cứu về phương pháp học và 
cũng là cha đẻ của kỹ thuật  Mindmap. Tính năng nhắc nhở ôn tập này giúp khắc phục được hệ quả của đường cong 
Trí nhớ, từ đó giúp bạn ghi nhớ từ vựng dễ dàng và có hệ thống hơn.

Cụ thể, hệ thống sẽ nhắc nhở người học ôn tập lại bài cũ ở các mốc:

 Sau một bài học

 Trước khi học bài mới

 Sau mỗi 7 bài học

 Sau mỗi 30 bài học

Tense Articles

Verb

Present

Adverbs
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1. Xác định mục tiêu

2. Lựa chọn giáo trình

3. Xây dựng kế hoạch học tập 

Với bất kỳ kế hoạch học tập nào, đặt mục tiêu luôn là việc đầu tiên và quan trọng nhất khi đóng vai trò định hướng cho cả một 
quá trình học. Khi xác định mục tiêu cho bản thân, bạn cần lưu ý đến ba yếu tố cấp độ – khối lượng bài học – quỹ thời gian.

Bạn cần phải hiểu rõ mức từ vựng cũng như năng lực bạn mong muốn đạt được sau một khóa học của mình sẽ 
như thế nào. Để biết được mục tiêu ngưỡng ngữ pháp của mình, bạn có thể tham khảo lại khung quy chuẩn CEFR 
trong ebook “The Mastery of English Skills” (Học tiếng Anh bắt đầu từ đâu?). Mỗi cấp độ trong khung quy chuẩn 
sẽ quy định những kiến thức giúp bạn đạt được khả năng sử dụng tiếng Anh tại cấp độ tương ứng với đặc điểm 
chung như sau:

Cấp độ A (A1 – A2): Người học có khả năng hình thành câu văn hoàn chỉnh ở mức độ đơn giản và truyền tải đúng ý 
nghĩa.

Cấp độ B (B1 – B2): Người học có khả năng hình thành câu văn hoàn chỉnh với những cấu trúc thông dụng đồng 
thời liên kết các câu lại thành một chuỗi thông tin chính xác và mạch lạc.

Cấp độ C (C1 – C2): Người học có khả năng sử dụng đa dạng các cấu trúc câu từ đơn giản đến phức tạp để diễn 
tả ý của mình đồng thời liên kết các câu thành những đoạn, bài viết/nói rõ ràng, mạch lạc và có văn phong phù hợp 
với mục đích sử dụng.

Như vậy, để có thể sử dụng tiếng Anh ở mức độ thông dụng và cần thiết, bạn sẽ phải đạt mức ngữ pháp cấp độ B 
và nâng cao lên cấp độ C nếu mục tiêu của bạn là sử dụng tiếng Anh linh hoạt ở trình độ Cao cấp. Để đạt được hai 
mục tiêu nêu trên, bạn có thể tham khảo lộ trình học tổng quan đã được VOCA trình bày ở phần 1 (The Mastery of 
English Skills – Học tiếng Anh bắt đầu từ đâu?) theo bảng dưới đây: 

Xác định mục tiêu

Giai
đoạn

1 2828 60Ngữ pháp A1 
61 ngày

(Tổng 3 tháng)

Thời gian Thời lượng học
(giờ)

Bài học Thời gian học

Số bài Tương đương Phút/bài

o Xác định mục tiêu ngữ pháp

Để bắt đầu học ngữ pháp với VOCA Grammar, bạn cần định hướng và lập kế hoạch thật cụ thể, từ đó xây dựng cho bản thân 
một phương pháp học đúng đắn nhằm mang lại hiệu quả tốt nhất. Quy trình ấy có thể tóm gọn như dưới đây:

2 2534 45Ngữ pháp A2 
88 ngày
(3 tháng)

3 3074 45Ngữ pháp B2 
177 ngày
(6 tháng)

4 1138 45Ngữ pháp C2 
176 ngày
(6 tháng)

Bạn nên bắt đầu từ đầu trên VOCA Grammar?
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Như đã nói trên, việc lựa chọn giáo trình học ngữ pháp phù hợp với bản thân bạn sẽ phần nào quyết định kết quả của bạn sau 
một khóa học. Hiện tại, thư viện VOCA Grammar đã có gần 20 khóa học ngữ pháp với đa dạng các mục đích và cấp độ nhằm
đáp ứng nhu cầu khác nhau của người học. Với đa dạng các bộ chủ điểm ngữ pháp nói trên, không ít bạn sẽ cảm thấy bối rối 
không biết bắt đầu từ đâu.

Hiểu được điều ấy, VOCA xin gợi ý cho các bạn một bản lộ trình học ngữ pháp mang tính chất tham khảo sau đây. Bạn hãy 
xem xét, chọn ra cho mình những khóa học phù hợp và  phải đảm bảo tuân thủ thời khóa biểu học tập của mình để đạt được 
hiệu quả tốt nhất nhé!

Lựa chọn giáo trình

Theo bảng lộ trình trên, mỗi giai đoạn sẽ yêu cầu bạn một mức ngữ pháp tương ứng với một số lượng bài học trên 
hệ thống. Bạn hãy phân bố tổng số bài bạn cần học vào thời gian biểu một cách hợp lý. Tương tự với việc học từ 
vựng, học ngữ pháp cũng là một quá trình phát triển dài kỳ song song với các kỹ năng của bạn (tuy nhiên, bạn vẫn 
có thể đẩy nhanh quá trình học vì số lượng chủ điểm ngữ pháp có giới hạn). Lời khuyên của VOCA là: Luôn cố gắng 
dành thời gian ôn tập song song với quá trình học ngữ pháp!

Như vậy áp dụng theo lộ trình, ở giai đoạn học kiến thức nền, bạn nên bắt đầu với mỗi 2 ngày 1 bài ngữ pháp ở 12 
tháng đầu và mỗi 4 ngày 1 bài ngữ pháp ở 3 tháng cuối.
Tuy nhiên, bạn có thể tăng tần suất học nếu muốn sớm hoàn thành kiến thức để dành thời gian cho các phần kiến 
thức nền – kỹ năng khác.

Đồng thời, bạn vẫn phải dành một khoảng thời gian trong ngày để thực hiện ôn tập định kỳ những bài học/chủ điểm 
ngữ pháp đã học để đảm bảo kiến thức đã học được lưu trữ một cách hiệu quả nhất.

o Xác định khối lượng bài học định kỳ

Việc xác định mục tiêu thời gian sẽ giúp bạn định hướng được lịch học của mình và sắp xếp quỹ thời gian dành cho 
việc học một cách hiệu quả. Tuy nhiên, quỹ thời gian và thời khóa biểu học sẽ thay đổi tùy vào tính chất công việc và 
sinh hoạt của mỗi người. Do đó, bạn cần phải cân nhắc quỹ thời gian mình sẽ dành ra mỗi ngày cho việc học tiếng 
Anh để phân bố lượng bài học cũng như thời gian học một cách hợp lý.

Lời khuyên của VOCA: Hãy luôn dành khoảng thời gian từ 45 – 60 phút (ở giai đoạn đầu) và 30 – 45 phút (ở 
những giai đoạn còn lại) cho mỗi bài học trên VOCA Grammar để đảm bảo quá trình học ngữ pháp đạt được hiệu 
quả tốt nhất. 

o Xác định quỹ thời gian

Việc xác định mục tiêu thời gian sẽ giúp bạn định hướng được lịch học của mình và sắp xếp quỹ thời gian dành cho 
việc học một cách hiệu quả. Tuy nhiên, quỹ thời gian và thời khóa biểu học sẽ thay đổi tùy vào tính chất công việc và 
sinh hoạt của mỗi người. Do đó, bạn cần phải cân nhắc quỹ thời gian mình sẽ dành ra mỗi ngày cho việc học tiếng 
Anh để phân bố lượng bài học cũng như thời gian học một cách hợp lý.

Lời khuyên của VOCA: Hãy luôn dành khoảng thời gian từ 45 – 60 phút (ở giai đoạn đầu) và 30 – 45 phút (ở 
những giai đoạn còn lại) cho mỗi bài học trên VOCA Grammar để đảm bảo quá trình học ngữ pháp đạt được hiệu 
quả tốt nhất. 

- Xác định quỹ thời gian
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Những bộ ngữ pháp hiện tại đang có trên Grammar.vn bao gồm: 

Phương pháp

Muốn tiếp cận toàn bộ ngữ pháp tiếng Anh theo trình tự các chủ điểm cấu tạo – các chủ điểm về thì – các chủ điểm cấu 
trúc một cách bài bản

Hãy chọn…

Ngữ pháp tiếng Anh toàn tập

Nếu bạn…

Bao gồm tất cả các chủ điểm ngữ pháp tiếng 
Anh được phân bố theo ba cấp độ căn bản

Basic Grammar (Ngữ pháp căn bản)

Grammar for 10th Grade (Ngữ pháp chương trình lớp 10)

Grammar for 11th Grade (Ngữ pháp chương trình lớp 11)

Grammar for 12th Grade (Ngữ pháp chương trình lớp 12)

Grammar for National Exam (Ngữ pháp chuẩn bị cho kỳ thi Quốc Gia)

Intermediate Grammar (Ngữ pháp trung cấp)

Advanced Grammar (Ngữ pháp nâng cao)

Là học sinh THPT và muốn học ngữ pháp theo chương trình học của mình cũng như chuẩn bị cho kỳ thi Quốc Gia trong 
tương lai

Hãy chọn…

Nếu bạn…

Hãy chọn…

Ngữ pháp tiếng Anh trong kỳ thi Chứng chỉ Quốc tế

Nếu bạn…

Hãy chọn…

Ngữ pháp tiếng Anh theo chuẩn châu Âu

Muốn tiếp cận các chủ điểm ngữ pháp tiếng Anh tương ứng với một trong sáu trình độ theo thang đo CEFR – Khung 
tham chiếu trình độ ngoại ngữ châu Âu

Muốn tiếp cận các chủ điểm ngữ pháp tiếng Anh cần thiết để chuẩn bị cho kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ quốc tế 
như TOEIC, IELTS hay TOEFL

Ngữ pháp tiếng Anh phổ thông

Bao gồm những bộ chủ điểm ngữ pháp được 
biên soạn theo quy chuẩn và giáo án chính 
thức bộ sách giáo khoa tiếng Anh THPT của 
Bộ Giáo dục và Đào tạo kèm theo bộ chủ điểm 
dành riêng chuẩn bị cho các bạn sắp bước 
vào kỳ thi THPT Quốc gia cũng như kỳ thi Đại 
học. 

Grammar for TOEIC Test (Ngữ pháp dành cho kỳ thi TOEIC)

Grammar for IELTS Test (Ngữ pháp dành cho kỳ thi IELTS)

Grammar for TOEFL Test (Ngữ pháp dành cho kỳ thi TOEFL)

Bao gồm những bộ chủ điểm ngữ pháp đáp 
ứng nhu cầu chuẩn bị cho các kỳ thi quốc tế 
phổ biến nhất hiện nay là TOEIC, IELTS và 
TOEFL. 
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Để tham khảo đầy đủ các bộ ngữ phá, bạn có thể truy cập vào Thư viện của VOCA Grammar theo địa chỉ dưới đây: 
https://www.grammar.vn/course

Sau khi xác định được mục tiêu và giáo trình học phù hợp với bản thân, bạn hãy tiến hành lập thời khóa biểu học tập. Lưu ý 
rằng thời khóa biểu càng cụ thể, khả năng thành công của bạn sẽ càng cao. Bạn có thể tham khảo thời khóa biểu được VOCA 
gợi ý dưới đây.

Lập thời khóa biểu

Thời khoá biểu

Tuần___ Thứ Hai

Thời gian

Thời gian

Thời gian

Thời gian

Thời gian

Thời gian

Thời gian

Thời gian

Thời gian

Thời gian

Thời gian

Thời gian

Thời gian

Thời gian

Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy Chủ Nhật

Mục tiêu: .................................................................

 (VD: Ngữ pháp đạt mức độ Căn bản

         Nắm được ngữ pháp của chương trình lớp 11

         Ngữ pháp giúp đạt 750 TOEIC

         Ngữ pháp đạt mức B1 theo khung CEFR)

Số lượng bài học: ....................

Thời hạn: ..........ngày

Số lượng bài/ngày: ..........bài/ngày

Khóa học/Bộ ngữ pháp: ....................

Grammar for CEFR – Level A1 (Ngữ pháp cấp độ A1 CEFR)

Grammar for CEFR – Level A2 (Ngữ pháp cấp độ A2 CEFR)

Grammar for CEFR – Level B1 (Ngữ pháp cấp độ B1 CEFR)

Grammar for CEFR – Level B2 (Ngữ pháp cấp độ B2 CEFR)

Grammar for CEFR – Level C1 (Ngữ pháp cấp độ C1 CEFR)

Grammar for CEFR – Level C2 (Ngữ pháp cấp độ C2 CEFR)

Bao gồm những bộ chủ điểm ngữ pháp tương 
ứng với một trình độ trên thang đo CEFR – 
Khung tham chiếu trình độ ngoại ngữ châu Âu.
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Thời khoá biểu
(Giai đoạn 1: Học kiến thức nền)

Ví dụ 1:

Mục tiêu: Ngữ pháp đạt trình độ A1 CEFR
 

Số lượng bài học: 28 bài

Thời hạn: 61 ngày (2 tháng)

Số lượng bài/ngày: 0,5 bài/ngày (mỗi 2 ngày - 1 bài)

Khóa học/Bộ ngữ pháp: Grammar for CEFR – Level A1 (Ngữ pháp cấp độ A1 CEFR)

Tuần 1

Hoặc

Thứ Hai

8:00 – 8:35

11:00 – 11:35

Từ vựng Ngữ pháp Từ vựng Ngữ pháp Từ vựng Ngữ pháp Từ vựng

Phát âm Phát âm Phát âm Phát âm Phát âm Phát âm Phát âm

Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy Chủ Nhật

19:00 – 19:35

Từ vựng Ngữ pháp Từ vựng Ngữ pháp Từ vựng Ngữ pháp Từ vựng

Tuần 2 Thứ Hai

8:00 – 8:35

11:00 – 11:35

Từ vựng Từ vựng Từ vựng Từ vựng Từ vựng Từ vựng Từ vựng

Phát âm Phát âm Phát âm Phát âm Phát âm Phát âm Phát âm

Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy Chủ Nhật

19:00 – 19:35

Ngữ pháp Ngữ pháp Ngữ pháp Ngữ pháp Ngữ pháp Ngữ pháp Ngữ pháp

Hoặc

Tuần 3 Thứ Hai

8:00 – 8:35

11:00 – 11:35

Từ vựng Phát âm Từ vựng Phát âm Từ vựng Phát âm Từ vựng

Phát âm Phát âm Phát âm Phát âm

Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy Chủ Nhật

19:00 – 19:3519:00 – 19:35 19:00 – 20:00 19:00 – 19:3519:00 – 20:00 19:00 – 19:3519:00 – 20:00

Từ vựng Ngữ pháp Từ vựng Ngữ pháp Từ vựng Ngữ pháp Từ vựng
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Những câu hỏi thường gặp

Không giống với từ vựng, số lượng chủ điểm ngữ pháp tiếng Anh có hạn với số lượng hiện tại là 174 bài học trên hệ 
thống VOCA Grammar. Đồng thời, các bộ ngữ pháp cũng được khai thác dựa trên số lượng chủ điểm cố định ấy 
theo các hướng khác nhau nhằm phục vụ nhu cầu và mục đích học của mỗi người. Do đó, việc học cùng lúc nhiều 
bộ ngữ pháp có thể gây ra hiện tượng trùng lặp và mâu thuẫn logic sắp xếp bài học ở mỗi bộ.

Lời khuyên của VOCA là bạn nên xem xét, cân nhắc cẩn thận và chọn cho mình một bộ ngữ pháp làm kim chỉ Nam 
của mình. Với những bạn học theo trình tự thông thường, hãy sử dụng hai bộ bao gồm Bộ ngữ pháp tổng quát 
(Basic – Intermediate – Advanced) và Bộ ngữ pháp CEFR (A1 – C2). Còn đối với những bạn cần ngữ pháp trong quá 
trình học trên trường lớp hoặc luyện thi, bạn có thể học trước những bộ ngữ pháp giản lược và quay lại bổ sung các 
điểm ngữ pháp khác nếu muốn học nâng cao về sau.

o Có thể học cùng lúc nhiều bộ ngữ pháp không?

Tất nhiên rồi! Với một bài ngữ pháp, bạn cần dành thời gian từ 45 – 60 phút cho mỗi bài học nên nếu quỹ thời gian 
bạn chỉ giới hạn ở mức 20 – 30 phút/ngày, bạn hoàn toàn có thể chia quá trình học thành hai phần: Học lý thuyết và 
Thực hành – Kiểm tra. Tuy nhiên, VOCA vẫn khuyên bạn dành thời gian để học trọn vẹn hoặc cố gắng hoàn thành 
một bài học trong ngày để đảm bảo quá trình tiếp thu kiến thức được liền mạch và đạt hiệu quả cao.

o Có thể học tách bài không?

Theo nghiên cứu, buổi sáng là thời gian hiệu quả nhất để học tập nói chung. Theo đó, việc học ngoại ngữ cũng sẽ 
đạt hiệu quả tốt vào thời điểm này. Tuy nhiên những thời điểm khác trong ngày cũng cho hiệu quả tương tự nên bạn 
có thể cân nhắc và sắp xếp theo những gợi ý sau:

Từ 5 đên 8 giờ: Lúc đầu óc của bạn trở nên minh mẫn, sẵn sàng tiếp nhận thông tin mới.

Từ 12 đến 13 giờ: Lúc đầu óc nghỉ xả hơi, khả năng tiếp nhận thả lỏng.

Từ 19 đến 21 giờ: Thời điểm mà bộ óc tư duy hoạt động rất hiệu quả.

o Thời điểm nào trong ngày tốt nhất để học tiếng Anh?

Như đã nói ở trên, mỗi người có một thời khóa biểu sinh hoạt khác nhau, tương ứng với quỹ thời gian khác nhau 
dành cho việc học. Vậy nên bạn có thể luân phiên số lượng bài học mỗi ngày nhưng vẫn phải đảm bảo tuân theo kế 
hoạch bạn đề ra.

o Có bắt buộc lượng bài học mỗi ngày phải như nhau không?
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Quy trình học ngữ pháp trên VOCA Grammar như thế nào?
Đến với VOCA Grammar, bạn sẽ được học ngữ pháp theo ba bước cơ bản như sau:

Giúp bạn nắm vững các lý thuyết về chủ điểm ngữ pháp đang học.

Bạn lần lượt sẽ được tiếp xúc với tất cả các khía cạnh của một chủ điểm ngữ pháp bao gồm: Khái niệm – Cấu 
trúc – Quy tắc – Cách sử dụng – Mẹo.

Hãy đọc thật cẩn thận các điểm lý thuyết và kết hợp các tính năng dưới đây để hỗ trợ bạn trong quá trình tiếp 
thu ngữ pháp:

1. Ví dụ: Ở mỗi điểm lý thuyết đều có những câu ví dụ minh họa cho phần thông tin tương ứng. Ví dụ sẽ 
bao gồm phần câu tiếng Anh và phần dịch nghĩa tiếng Việt dễ dàng cho bạn đọc hiểu và đối chiếu. Nếu 
còn thắc mắc về câu ví dụ, bạn có thể nhấn vào nút Xem thêm thông tin (tức nút ⓘ) để xem giải thích. 
Ngoài ra, bạn còn có thể kích hoạt nút Ví dụ khác để xem thêm những câu văn minh họa cho điểm ngữ 
pháp tương ứng.

2. Song ngữ: Tính năng này giúp bạn học ngữ pháp bằng cả tiếng Việt song song với tiếng Anh nhằm phát 
triển kỹ năng đọc hiểu và thói quen tư duy tiếng Anh của bạn.
Bạn chỉ cần di chuyển chuột đến phần thông tin cần đọc, hệ thống sẽ cung cấp cho bạn phần thông tin 
bằng tiếng Anh (nếu bạn đang học bằng tiếng Việt) hoặc bản dịch bằng tiếng Việt (nếu bạn đang học 
bằng tiếng Anh). Đồng thời, bạn có thể thay đổi ngôn ngữ mặc định bằng cách thiết lập trong mục Cài đặt 
bên dưới.

3. Âm thanh: Tính năng âm thanh giúp bạn tiếp cận các ví dụ một cách trực quan hơn bên cạnh các hình 
ảnh minh họa. Hiện tại, âm thanh trên hệ thống được cập nhật với cả phát âm Anh – Anh và Anh – Mỹ 
đồng thời có thể tùy chỉnh bằng cách thiết lập trong mục Cài đặt bên cạnh ngôn ngữ mặc định.

Sau khi hoàn thành bước học, bạn sẽ trải qua một bài kiểm tra với yêu cầu kết quả tối thiểu đạt 80%. Nội 
dung của bài kiểm tra sẽ bao gồm các điểm lý thuyết vừa học nhằm đảm bảo bạn đã nắm vững các 
nguyên tắc cần nhớ trước khi đến với phần Thực hành.

Học lý thuyết

Phần thực hành sẽ giúp bạn ứng dụng những lý thuyết được học vào từng câu hỏi thực tế đồng thời qua cả 
hai kỹ năng: Đọc – hiểu và Nghe. Để tối ưu hóa hiệu quả của quá trình học ngữ pháp, VOCA khuyến nghị các 
bạn thực hành với cả hai hình thức sau đây:

 1. Hình thức Đọc – hiểu (Reading)

Ở hình thức này, VOCA cung cấp cho bạn bốn lựa chọn với ba thể loại bài tập khác nhau bao gồm: Trắc 
nghiệm – Viết – Sắp xếp và Ngẫu nhiên (tổng hợp ba thể loại nêu trên).
Đây cũng là những dạng bài tập quen thuộc thường xuất hiện trong giáo trình và bài thi/ bài kiểm tra.

Bạn có thể học lần lượt hoặc chọn một thể loại phù hợp nhất với bản thân mình. Lời khuyên của VOCA là bạn 
nên chọn hình thức học Ngẫu nhiên để có thể tiếp cận và thực hành chủ điểm ngữ pháp với đa dạng cả ba 
thể loại bài tập, từ đó giúp bạn phát triển đồng thời cả kỹ năng Đọc – hiểu và một phần kỹ năng Viết.

Trong quá trình thực hành, sau khi đưa ra câu trả lời đúng, VOCA sẽ cung cấp cho bạn đáp án chính xác cùng 
hình ảnh, âm thanh và câu ví dụ song ngữ với cả tiếng Anh và tiếng Việt để bạn xem lại và đối chiếu kết quả. 
Đồng thời, bên dưới cũng sẽ kèm theo chức năng Xem giải thích giúp bạn hiểu rõ hơn và củng cố lại kiến 
thức lý thuyết đã học ở phần trước.

 

Thực hành
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Đây là bước giúp bạn xác định được hiệu quả của quá trình học của bản thân. Tại đây, VOCA yêu cầu bạn 
nghiêm túc tuân thủ ba bước ở quá trình học nêu trên trước khi bước vào bài kiểm tra.
Cấu trúc bài kiểm tra của VOCA Grammar được chia đều với ba hình thức lần lượt là Trắc nghiệm – Sắp xếp 
– Viết đồng thời kết hợp cả hai hình thức bài tập Đọc – hiểu và Nghe để đảm bảo kết quả đầu ra được khách 
quan và chính xác nhất.
Sau mỗi bài kiểm tra, VOCA sẽ cung cấp cho bạn kết quả theo bao gồm các chỉ số: Số điểm – Số câu làm 
đúng – Số câu làm sai – Thời gian làm bài cũng như Biểu đồ tiến độ của bạn qua các lần kiểm tra. Bạn có 
thể dựa vào những chỉ số này để đề ra kế hoạch ôn tập và cải thiện kết quả của mình.

Kiểm tra

 2. Hình thức Nghe (Listening)
Tương tự với hình thức trên, VOCA cũng sẽ cung cấp cho bạn bốn lựa chọn với ba thể loại bài tập khác nhau 
bao gồm: Trắc nghiệm – Viết – Sắp xếp và Ngẫu nhiên (tổng hợp ba thể loại nêu trên). Tuy nhiên ở hình thức 
này, bạn sẽ được thực hình kiến thức ngữ pháp dựa trên kỹ năng Nghe với các dạng tiêu biểu:

 Nghe và chọn từ đúng

 Nghe và điền từ vào chỗ trống

 Nghe và sắp xếp thành câu hoàn chỉnh

Tương tự, bạn có thể học lần lượt, chọn một thể loại phù hợp nhất với bản thân mình hoặc chọn hình thức 
học Ngẫu nhiên để có thể tiếp cận và thực hành chủ điểm ngữ pháp với đa dạng cả ba thể loại bài tập. Lựa 
chọn này sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian và rèn luyện tốt hơn ở kỹ năng Nghe và một phần kỹ năng Đọc – viết.

Sau khi đưa ra câu trả lời đúng, VOCA cũng sẽ cung cấp cho bạn đáp án chính xác cùng hình ảnh, âm thanh 
và câu ví dụ song ngữ với cả tiếng Anh và tiếng Việt để bạn xem lại và đối chiếu kết quả. Đồng thời, bên dưới 
cũng sẽ kèm theo chức năng Xem giải thích giúp bạn hiểu rõ hơn và củng cố lại kiến thức lý thuyết đã học ở 
phần trước.
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VOCA

Tổng kết
Với những gợi ý và hướng dẫn trên, VOCA hy vọng bạn sẽ lựa chọn được định hướng và phương pháp học phù hợp với khả 
năng cũng như mục đích học tập của bản thân bạn.

Trong quá trình học, hãy nghiêm khắc với bản thân và cố gắng tuân thủ kế hoạch mình đề ra. Ngoài ra, hãy cố gắng ứng dụng 
những nguyên tắc và phương pháp đã được gợi ý ở trên, VOCA tin chắc rằng bạn nhất định sẽ đạt được kết quả như mình mong 
muốn. 

Cảm ơn bạn đã dành thời gian đọc ebook, chúng tôi rất vui nếu được là bạn 
đồng hành với bạn trên con đường chinh phục Anh ngữ. Chúc bạn sớm có 

được những kết quả đột phá trong việc học Anh ngữ của mình. 

Trân trọng,
Đội ngũ phát triển VOCA

Bạn cần hỗ trợ & tư vấn?

Hãy liên hệ với VOCA, chúng tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ bạn:  
Email: support@voca.vn

Hotline: 082 990 5858
Facebook: @www.voca.vn 

Website: www.voca.vn 
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QUÀ TẶNGQUÀ TẶNG

3 KHÓA HỌC TIẾNG ANH CAO CẤP MIỄN PHÍ TRÊN VOCA.VN 

 1   LET'S GO: 

Let’s Go là khoá học từ vựng tiếng Anh miễn phí của VOCA với 140 từ vựng tiếng Anh quen thuộc được chia đều 
trong 7 chủ đề bài học (Love, Job, Hobbies, Places around town), mỗi bài học bao gồm 20 từ vựng. 

Mỗi bài học bao gồm 3 bước học: Sàng lọc, học, kiểm tra, giúp người học trải nghiệm đầy đủ các tính năng và 
phương pháp học từ vựng tiếng Anh của VOCA. Ngoài ra, cuối khoá sẽ có một bài kiểm tra tổng kết giúp người 
học đánh giá chính xác mức độ ghi nhớ các từ vựng đã học.

LINK KHÓA HỌC: https://www.voca.vn/hoc-tu-vung-tieng-anh-mien-phi 

 2   ENGLISH GRAMMAR (For STARTER)

Là khoá học ngữ pháp tiếng Anh miễn phí trên hệ thống VOCA GRAMMAR (hệ thống học ngữ pháp tiếng Anh), 
khoá học bao gồm 6 chủ đề bài học ứng với 6 chủ điểm ngữ pháp tiếng Anh quen thuộc (Thì, câu điều kiện, câu 
so sánh, câu mệnh lệnh, câu sai khiến)

Mỗi bài học sẽ gồm 2 phần học chính: Lý thuyết, Thực hành. Mỗi phần học luôn có bài tập, ví dụ và giải tích cụ 
thể đi kèm với hình ảnh sinh động.

LINK KHÓA HỌC: https://natural.voca.vn/natural-english-starter-2019  

 
 3   NATURAL ENGLISH (For STARTER) 

Là khoá học tiếng Anh giao tiếp miễn phí trên hệ thống Natural English của VOCA, khoá học bao gồm 6 chủ đề bài 
học theo cấp độ từ A1, A2, B1, B2, C1, C2 (dựa theo thang trình độ ngôn ngữ Châu Âu CEFR)

Mỗi bài học bao gồm 3 phần học chính: Từ vựng, Question & Answer, Pronunciation giúp người học trải nghiệm 
trọn vẹn phương pháp học giao tiếp của VOCA.  

LINK KHÓA HỌC: https://natural.voca.vn/natural-english-starter-2019 

CÁC BÀI HỌC TIẾNG ANH MIỄN PHÍ KHÁC: 

- I Do (911 band): https://music.voca.vn/song/i-do-307

- Remmember when (Alan): https://music.voca.vn/song/Remember-When-87 

- Beautiful in white (Westlife): https://music.voca.vn/song/Beautiful-in-White-308 

- You belong with me (Taylor Swift): https://music.voca.vn/song/You-belong-with-me-136 

- Consulnant /i/ (nguyên âm /i/): https://pronunciation.voca.vn/the-short-vowel-i 

- Consonant /i:/(nguyên âm dài /i:/): https://pronunciation.voca.vn/the-long-vowel-i 

- Between /i/ and /i:/(phân biệt âm /i/ và /i:/): https://pronunciation.voca.vn/minimal-pair-i-and-i 
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QUÀ TẶNGQUÀ TẶNG

3 KHÓA HỌC TIẾNG ANH CAO CẤP MIỄN PHÍ TRÊN VOCA.VN 

 1   LET'S GO: 

Let’s Go là khoá học từ vựng tiếng Anh miễn phí của VOCA với 140 từ vựng tiếng Anh quen thuộc được chia đều 
trong 7 chủ đề bài học (Love, Job, Hobbies, Places around town), mỗi bài học bao gồm 20 từ vựng. 

Mỗi bài học bao gồm 3 bước học: Sàng lọc, học, kiểm tra, giúp người học trải nghiệm đầy đủ các tính năng và 
phương pháp học từ vựng tiếng Anh của VOCA. Ngoài ra, cuối khoá sẽ có một bài kiểm tra tổng kết giúp người 
học đánh giá chính xác mức độ ghi nhớ các từ vựng đã học.

LINK KHÓA HỌC: https://www.voca.vn/hoc-tu-vung-tieng-anh-mien-phi 

 2   ENGLISH GRAMMAR (For STARTER)

Là khoá học ngữ pháp tiếng Anh miễn phí trên hệ thống VOCA GRAMMAR (hệ thống học ngữ pháp tiếng Anh), 
khoá học bao gồm 6 chủ đề bài học ứng với 6 chủ điểm ngữ pháp tiếng Anh quen thuộc (Thì, câu điều kiện, câu 
so sánh, câu mệnh lệnh, câu sai khiến)

Mỗi bài học sẽ gồm 2 phần học chính: Lý thuyết, Thực hành. Mỗi phần học luôn có bài tập, ví dụ và giải tích cụ 
thể đi kèm với hình ảnh sinh động.

LINK KHÓA HỌC: https://natural.voca.vn/natural-english-starter-2019  

 
 3   NATURAL ENGLISH (For STARTER) 

Là khoá học tiếng Anh giao tiếp miễn phí trên hệ thống Natural English của VOCA, khoá học bao gồm 6 chủ đề bài 
học theo cấp độ từ A1, A2, B1, B2, C1, C2 (dựa theo thang trình độ ngôn ngữ Châu Âu CEFR)

Mỗi bài học bao gồm 3 phần học chính: Từ vựng, Question & Answer, Pronunciation giúp người học trải nghiệm 
trọn vẹn phương pháp học giao tiếp của VOCA.  

LINK KHÓA HỌC: https://natural.voca.vn/natural-english-starter-2019 

CÁC BÀI HỌC TIẾNG ANH MIỄN PHÍ KHÁC: 

- I Do (911 band): https://music.voca.vn/song/i-do-307

- Remmember when (Alan): https://music.voca.vn/song/Remember-When-87 

- Beautiful in white (Westlife): https://music.voca.vn/song/Beautiful-in-White-308 

- You belong with me (Taylor Swift): https://music.voca.vn/song/You-belong-with-me-136 

- Consulnant /i/ (nguyên âm /i/): https://pronunciation.voca.vn/the-short-vowel-i 

- Consonant /i:/(nguyên âm dài /i:/): https://pronunciation.voca.vn/the-long-vowel-i 

- Between /i/ and /i:/(phân biệt âm /i/ và /i:/): https://pronunciation.voca.vn/minimal-pair-i-and-i 
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QUÀ TẶNGQUÀ TẶNG

3 KHÓA HỌC TIẾNG ANH CAO CẤP MIỄN PHÍ TRÊN VOCA.VN 

 1   LET'S GO: 

Let’s Go là khoá học từ vựng tiếng Anh miễn phí của VOCA với 140 từ vựng tiếng Anh quen thuộc được chia đều 
trong 7 chủ đề bài học (Love, Job, Hobbies, Places around town), mỗi bài học bao gồm 20 từ vựng. 

Mỗi bài học bao gồm 3 bước học: Sàng lọc, học, kiểm tra, giúp người học trải nghiệm đầy đủ các tính năng và 
phương pháp học từ vựng tiếng Anh của VOCA. Ngoài ra, cuối khoá sẽ có một bài kiểm tra tổng kết giúp người 
học đánh giá chính xác mức độ ghi nhớ các từ vựng đã học.

LINK KHÓA HỌC: https://www.voca.vn/hoc-tu-vung-tieng-anh-mien-phi 

 2   ENGLISH GRAMMAR (For STARTER)

Là khoá học ngữ pháp tiếng Anh miễn phí trên hệ thống VOCA GRAMMAR (hệ thống học ngữ pháp tiếng Anh), 
khoá học bao gồm 6 chủ đề bài học ứng với 6 chủ điểm ngữ pháp tiếng Anh quen thuộc (Thì, câu điều kiện, câu 
so sánh, câu mệnh lệnh, câu sai khiến)

Mỗi bài học sẽ gồm 2 phần học chính: Lý thuyết, Thực hành. Mỗi phần học luôn có bài tập, ví dụ và giải tích cụ 
thể đi kèm với hình ảnh sinh động.

LINK KHÓA HỌC: https://natural.voca.vn/natural-english-starter-2019  

 
 3   NATURAL ENGLISH (For STARTER) 

Là khoá học tiếng Anh giao tiếp miễn phí trên hệ thống Natural English của VOCA, khoá học bao gồm 6 chủ đề bài 
học theo cấp độ từ A1, A2, B1, B2, C1, C2 (dựa theo thang trình độ ngôn ngữ Châu Âu CEFR)

Mỗi bài học bao gồm 3 phần học chính: Từ vựng, Question & Answer, Pronunciation giúp người học trải nghiệm 
trọn vẹn phương pháp học giao tiếp của VOCA.  

LINK KHÓA HỌC: https://natural.voca.vn/natural-english-starter-2019 

CÁC BÀI HỌC TIẾNG ANH MIỄN PHÍ KHÁC: 

- I Do (911 band): https://music.voca.vn/song/i-do-307

- Remmember when (Alan): https://music.voca.vn/song/Remember-When-87 

- Beautiful in white (Westlife): https://music.voca.vn/song/Beautiful-in-White-308 

- You belong with me (Taylor Swift): https://music.voca.vn/song/You-belong-with-me-136 

- Consulnant /i/ (nguyên âm /i/): https://pronunciation.voca.vn/the-short-vowel-i 

- Consonant /i:/(nguyên âm dài /i:/): https://pronunciation.voca.vn/the-long-vowel-i 

- Between /i/ and /i:/(phân biệt âm /i/ và /i:/): https://pronunciation.voca.vn/minimal-pair-i-and-i 

SPECIAL GIFT 
PHẦN 4
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3 KHÓA HỌC TIẾNG ANH CAO CẤP MIỄN PHÍ TRÊN VOCA.VN 

 1   LET'S GO: 

Let’s Go là khoá học từ vựng tiếng Anh miễn phí của VOCA với 140 từ vựng tiếng Anh quen thuộc được chia đều 
trong 7 chủ đề bài học (Love, Job, Hobbies, Places around town), mỗi bài học bao gồm 20 từ vựng. 

Mỗi bài học bao gồm 3 bước học: Sàng lọc, học, kiểm tra, giúp người học trải nghiệm đầy đủ các tính năng và 
phương pháp học từ vựng tiếng Anh của VOCA. Ngoài ra, cuối khoá sẽ có một bài kiểm tra tổng kết giúp người 
học đánh giá chính xác mức độ ghi nhớ các từ vựng đã học.

LINK KHÓA HỌC: https://www.voca.vn/hoc-tu-vung-tieng-anh-mien-phi 

 2   ENGLISH GRAMMAR (For STARTER)

Là khoá học ngữ pháp tiếng Anh miễn phí trên hệ thống VOCA GRAMMAR (hệ thống học ngữ pháp tiếng Anh), 
khoá học bao gồm 6 chủ đề bài học ứng với 6 chủ điểm ngữ pháp tiếng Anh quen thuộc (Thì, câu điều kiện, câu 
so sánh, câu mệnh lệnh, câu sai khiến)

Mỗi bài học sẽ gồm 2 phần học chính: Lý thuyết, Thực hành. Mỗi phần học luôn có bài tập, ví dụ và giải tích cụ 
thể đi kèm với hình ảnh sinh động.

LINK KHÓA HỌC:  https://www.grammar.vn/product-detail/english-grammar-for-starter 

 
 3   NATURAL ENGLISH (For STARTER) 

Là khoá học tiếng Anh giao tiếp miễn phí trên hệ thống Natural English của VOCA, khoá học bao gồm 6 chủ đề bài 
học theo cấp độ từ A1, A2, B1, B2, C1, C2 (dựa theo thang trình độ ngôn ngữ Châu Âu CEFR)

Mỗi bài học bao gồm 3 phần học chính: Từ vựng, Question & Answer, Pronunciation giúp người học trải nghiệm 
trọn vẹn phương pháp học giao tiếp của VOCA.  

LINK KHÓA HỌC: https://natural.voca.vn/natural-english-starter-2019 

CÁC BÀI HỌC TIẾNG ANH MIỄN PHÍ KHÁC: 

- I Do (911 band): https://music.voca.vn/song/i-do-307

- Remmember when (Alan): https://music.voca.vn/song/Remember-When-87 

- Beautiful in white (Westlife): https://music.voca.vn/song/Beautiful-in-White-308 

- You belong with me (Taylor Swift): https://music.voca.vn/song/You-belong-with-me-136 

- Consulnant /i/ (nguyên âm /i/): https://pronunciation.voca.vn/the-short-vowel-i 

- Consonant /i:/(nguyên âm dài /i:/): https://pronunciation.voca.vn/the-long-vowel-i 

- Between /i/ and /i:/(phân biệt âm /i/ và /i:/): https://pronunciation.voca.vn/minimal-pair-i-and-i 

QUÀ TẶNGQUÀ TẶNG



VOCA LÀ GÌ?
VOCA là dự án ngôn ngữ trực tuyến được xây dựng và phát 
triển từ năm 2013 bởi các chuyên gia về ngôn ngữ, công 
nghệ, và các bạn trẻ giàu nhiệt huyết tại Việt Nam. VOCA 
được quản lý bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Fanken, đơn 
vị tiên phong trong các dự án giáo dục dành cho cộng đồng.

Sứ mệnh của VOCA: Giúp học sinh, sinh viên Việt Nam xóa 
bỏ rào cản Anh ngữ.

Tầm nhìn VOCA: Trở thành nền tảng hỗ trợ giáo dục ngôn 
ngữ trực tuyến dành cho học sinh, sinh viên, giáo viên và 
các tổ chức dạy ngôn ngữ. 

Giá trị cốt lõi: Là cầu nối để học sinh, sinh viên Việt Nam 
vươn ra thế giới. 

VOCA GIÚP BẠN GIỎI TIẾNG ANH
BẰNG CÁCH NÀO?
Trải qua hành trình 6 năm phát triển (từ năm 2013), VOCA đã 
xây dựng 5 hệ thống ngôn ngữ giúp người học có thể phát 
triển toàn diện cả 4 kĩ năng tiếng Anh: Nghe – Nói – Đọc – Viết. 
Cụ thể:

Hệ thống học tiếng Anh qua bài hát giúp bạn cải thiện 
khả năng Nghe, và tăng vốn từ vựng nhanh chóng.

music.voca.vn

NGHE VOCA MUSIC

Hệ thống học tiếng Anh giao tiếp dựa trên phương pháp 
Natural Approach (Tiếp cận tự nhiên).

natural.voca.vn

NATURAL ENGLISH

Hệ thống học phát âm tiếng Anh theo phương pháp tiếp 
cận hoàn toàn mới.

pronunciation.voca.vn

VOCA PRONUNCIATION

Hệ thống học từ vựng tiếng Anh thông minh, giúp bạn 
ghi nhớ từ vựng một cách dễ dàng và sâu sắc.

voca.vn

ĐỌC VOCA.VN

Hệ thống học ngữ pháp tiếng Anh trực tuyến, giúp bạn 
học văn phạm dễ dàng, hiệu quả và thông minh hơn.

grammar.vn

VOCA GRAMMAR

PHƯƠNG PHÁP HỌC TIẾNG ANH

MỚI & KHÁC BIỆT
   Triết lý sản phẩm khác biệt. Triết lý của VOCA là mỗi 
kỹ năng ngôn ngữ (Nghe – Nói – Đọc – Viết) cần được 
giảng dạy theo những phương pháp đặc trưng riêng, 
chính vì thế mỗi sản phẩm VOCA xây dựng sẽ tập trung 
vào một mục tiêu nhất định nhằm tối ưu hóa hiệu quả 
học tập cho người học. 

   Sản phẩm sáng tạo và tiên phong. Mỗi sản phẩm 
tiếng Anh của VOCA đều là những sản phẩm đi đầu về sự 
sáng tạo (sự sáng tạo ở cả phương pháp cũng như nội 
dung giảng dạy). Khi học tiếng Anh trên VOCA người học 
sẽ được trải nghiệm những phương pháp học hoàn toàn 
mới so với cách học truyền thống trên trường lớp, cách 
tiếp cận ngôn ngữ mới mẻ và khoa học này sẽ giúp 
người học có được kết quả học tập nhanh chóng và hiệu 
quả hơn. 

    VOCA là dự án ngôn ngữ cộng đồng. Từ những ngày 
thành lập, đội ngũ những người phát triển dự án luôn đặt 
vai trò của VOCA với xã hội, với cộng đồng lên đầu tiên. 
Trải qua 5 năm phát triển, VOCA đã đồng hành với hơn 1 
triệu bạn học, đưa ra các chương trình học bổng dành 

cho các đối tượng như học sinh và sinh viên. Cùng với đó 
là các chương trình thiện nguyện hướng đến cộng 

đồng.   

    VOCA hiểu rõ người học của mình. Trong lĩnh vực giáo 
dục, bên cạnh các yếu tố về phương pháp giảng dạy thì 
việc thầy cô hiểu rõ tâm lý học sinh là điều rất quan 
trọng. Chính vì thế, hệ thống VOCA luôn phân tích và 
đánh giá thường xuyên các thông tin để hiểu rõ người 
học của mình hơn, đưa ra những lời khuyên, lời nhắc nhở, 
và trao thưởng cho những học viên có thành tích học tập 
tốt để động viên và khích lệ, tạo tâm lý thư giãn và thoải 
mái để học viên có thể tiếp thu kiến thức một cách tốt 
nhất. 



HOW TO PERFECT YOUR GRAMMAR LIKE A MASTER

Ebook “How to Perfect Your Grammar Like A Master” (Bí quyết học ngữ pháp tiếng Anh hiệu quả) là tài liệu được 
chúng tôi (ở đây được hiểu là VOCA) xây dựng với mục tiêu giúp người học tiếng Anh tìm ra phương pháp hiệu quả 
để cải thiện cách học ngữ pháp của mình. Bạn sẽ tìm thấy những chỉ dẫn khách quan giúp bạn hiểu rõ những vấn đề 
bản thân đang gặp phải cũng như những phương pháp giúp bạn đạt được kết quả tốt nhất trên con đường chinh 
phục ngữ pháp tiếng Anh. 

VOCA.VN : THE SMART ENGLISH LEARNING SYSTEM

(082) 990 5858
https://www.voca.vn 

NP Building, 232/17 Vo Thi Sau Street, Ward 17, District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam

Learn By Heart

“VOCA cam kết cùng bạn xoá bỏ
rào cản Anh ngữ”


