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LISTENING



Kỹ thuật từ khóa 

(keywords)



• Keyword:

- Gạch chân tối đa 3 keywords trong 1 

câu.

- Một số keyword thường sẽ được 

paraphrase.

Kỹ thuật từ khóa 

(keywords)



Kỹ thuật từ khóa 

(keywords)



• Signpost words:

- Các từ đưa ra tín 

hiệu và phân tách 

cũng như kết nối 

các đoạn.

Signpost words



- Giới thiệu/kết thúc chủ đề, đưa lời giải 

thích cho ý tưởng được nhắc đến 

trước đó, chuyển sang vấn đề/ý kiến 

khác, đưa ra ý kiến tương phản,... 

- Được dùng để làm bẫy khi hai thông 

tin được nói đến mà chỉ có một thông 

tin là đáp án: (no, sorry, mistake, 

actually…).

Signpost words



 Giới thiệu vấn đề:
- Today we are going to talk about/discuss…
- I'd like to start by... 
- Let's begin by... 
- First of all, I'll... 
- Starting with...
- I'll begin by...

Signpost words



 Giới thiệu cấu trúc bài nói
- In today’s lecture I’m going to cover three 

points.
- I’m going to divide this talk into three 

parts.
- First we’ll look at….. Then we’ll go on to … 

And finally I’ll…

Signpost words



 Sắp xếp thứ tự các ý trong bài nói:
- Firstly...secondly...thirdly...lastly...
- First of all...then...next...after 

that...finally... 
- To start/begin with...later...to finish up...

Signpost words



 Kết thúc vấn đề:
- Well, I've told you about...
- That's all I have to say about... 
- We've looked at... 
- So much for...

Signpost words



 Chuyển ý:
- Now ......
- Anyway ....
- Now we'll move on to... 
- Let me turn now to...
- Next...
- Turning to... 
- I'd like now to discuss...
- Let's look now at...

Signpost words



 Đưa ra giải thích:
- I mean ....
- Such.../That..../This.....
- Like ......
- To put it another way....
- For example/instance,...
- A good example of this is... 
- As an illustration,... 
- Take ... as an example

Signpost words



 Đưa ra hệ quả của vấn đề:
- So, .......
- For that/this reason, .....
- Because of that/this, ......
- As a result, ....

Signpost words



 Đưa ra ý kiến tương phản:
- Despite .....
- However, .....
- Although/though/even though .........
- That isn’t always so

Signpost words



- Người nói đưa ra thông tin về tên riêng như tên 

người, tên phố,...

- Đối với những tên phổ biến, người nói có thể sẽ 

không phát âm từng chữ cái.

- Có trường hợp người nói sẽ chỉ nhắc đến chữ cái 

đầu của tên người.

Ví dụ: J. K. Rowling

Kỹ thuật nghe đánh 

vần và phát âm



- Có trường hợp người 

nói sẽ chỉ nhắc đến 

chữ cái đầu của tên 

người.

Ví dụ: J. K. Rowling

Kỹ thuật nghe đánh 

vần và phát âm



- Nếu người nói có nhắc 

đến title (danh xưng), 

cần điền cả những danh 

xưng này vào đáp án.

- Dấu hiệu về điểm khác 

biệt so với cách từ đó 

thường được phát âm.

Ví dụ: My name is Katy 

Perry. You know the Katy 

with an «y in the end».

Kỹ thuật nghe đánh 

vần và phát âm



Kỹ thuật nghe đánh 

vần và phát âm

- Nắm chắc cách phát âm của các chữ cái trong 

tiếng Anh.

- Các âm dễ nhầm lẫn với nhau: A /eɪ/ – H /eɪtʃ/ 

(khác biệt ở ending sound), G – J, B – P, W –

double L...

- Ngoài ra Z có 2 cách phát âm /zi/ hoặc /zed/.



Kỹ thuật nghe đánh 

vần và phát âm

- Viết hoa chữ cái đầu đối với tên riêng.

- Biết cách phát âm/viết chính tả của tên các thành 

phố, con phố, tên người phổ biến ở Anh. 

- Một số thành phố, tên người có cách phát âm dễ 

nhầm lẫn như Leicester /ˈlɛstə/, Peterborough 

/'pitɜrbɜroʊ/, Carlisle /'kɑːrlaɪl/, 

Shaun/Shawn/Sean /ˈʃɔːn/, Charles /ʧɑːlz/, 

Michael /ˈmaɪkəl/, David /ˈdeɪvɪd/....



Listening to 
numbers



Số điện thoại

• Các số sẽ được đọc riêng lẻ

Ví dụ: 132 “one three two”

• Số 0 /əʊ/, / ˈzɪərəʊ/ và /nɪl/ 

• Khi các chữ số đứng liền nhau giống hệt nhau: double 

(2 số liền nhau), triple (3 số liền nhau), quadruple (4 

số liền nhau),...

Ví dụ: 77 đọc là “double seven” hay 111 đọc là “triple 

one”.



Số điện thoại



Ngày, tháng, năm

• Câu hỏi yêu cầu ghi ngày tháng cụ thể:

• Ví dụ: Ngày 20 tháng 11 có thể được điền bằng các 

cách như sau:

- the 20th of  November 

- 20 November/ 20th November/ November 

20/November 20th 



Ngày, tháng, năm

• Đọc kỹ yêu cầu của đề bài để năm được số lượng từ 

giới hạn mà bạn có thể điền. 

• Các số thứ tự có đuôi “ieth” được phát âm là  /ɪəθ/. 
Ví dụ: 20th được phát âm là /ˈtwen.tɪ.əθ/

• Khi nói về một thập kỷ, cần chú ý điền “the” ở phía 

trước và đuôi «s” ở sau số năm. 

Ví dụ: The 1990s



Ngày, tháng, năm
1. first

2. second

3. third

4. fourth

5. fifth

6. sixth

7. seventh

8. eighth

9. ninth

10.tenth

11.eleventh

12.twelfth

13.thirteenth

1st

2nd

3rd

4th

5th

6th

7th

8th

9th

10th

11th

12th

13th

1. fourteenth

2. fifteenth

3. sixteenth

4. seventeenth

5. eighteenth

6. nineteenth

7. twentieth

8. twenty-first

9. twenty-second

10.twenty-third

11.twenty-fourth

12.twenty-fifth

13.twenty-sixth

14th

15th

16th

17th

18th

19th

20th

21st

22nd

23rd

24th

25th

26th

1. twenty-seventh

2. twenty-eighth

3. twenty-ninth

4. thirtieth

5. fortieth

6. fiftieth

7. sixtieth

8. seventieth

9. eightieth

10.ninetieth

11.one hundredth

12.one thousandth

27th

28th

29th

30th

40th

50th

60th

70th

80th

90th

100th

1000th



Số lươ ̣ng

• Phát âm thành một số chứ không phát âm các chữ số 

như đối với số điện thoại.

Ví dụ: 22 là twenty two chứ không phải double two hay 

two two

• Các đơn vị hundred, thousand, million, billion sẽ 

không thêm “s” ở phía cuối. 

Ví dụ: 2,000 là two thousand chứ không phải 2 

thousands.



Số lươ ̣ng

• Khi nhấn mạnh số lượng tương đối hàng chục, hàng 

trăm, hàng ngàn, hàng triệu, hàng tỉ, cần thêm “s” ở 

phía cuối các từ đó. 

Ví dụ: 

thousands of people (hàng trăm người) 

thousand of people

tens of millions of citizens (hàng chục triệu công dân) 

ten of million of citizens



Số lươ ̣ng

• Với những số có giá trị lớn như từ hàng ngàn trở lên, 

số 1 sẽ được đọc là “a” thay vì “one”.

Ví dụ: 1,000 đọc là a thousand thay vì one thousand.

• Cách điền “,” và “.”:

- Dấu “,” là để ngăn cách hàng nghìn 

- Dấu  “.” là để ngăn cách thập phân.

Ví dụ: 

- 2,000 là “two thousand” 

- 2.002 là “two point double zero two”.



Lưu ý khác

• Các đơn vị tiền có thể được viết bằng ký hiệu hoặc 

chữ.

• Có nhiều mức giá được đưa ra, viết note vào giấy thi



Lưu ý khác

• Các đuôi “ty” và “teen”

- "ty”: /ti/ và trọng âm của từ rơi vào âm tiết thứ nhất.

- “teen”: /tiːn/ và trọng âm của từ rơi vào âm tiết thứ 

hai.
Ví dụ: thirteen /θɜːˈtiːn/ còn thirty /ˈθɜː.ti/.

• Các câu hỏi yêu cầu điền cả chữ số và chữ cái như 

reference number, postcode…: phân biệt cách phát 

âm của A /ei/ , H /eɪtʃ / và 8 /eit/.



Lưu ý khác

• Số thập phân lớn hơn 1 sẽ có “s” ở sau đơn vị còn 

các số nhỏ hơn 1 sẽ không có đuôi “s”.

Ví dụ:

- 1.75 kilograms - 1.75 kilogram

- 0.75 kilogram - 0.75 kilograms

• Đối với các số thập phân nhỏ hơn 1, số 0 có thể được 

lược bỏ.

Ví dụ: 0.75 - .75 – point seventy five



Lưu ý khác

• Đối với tỷ lệ, khi phần tử số lớn hơn 1, cần thêm “s” ở 

phần mẫu số.

Ví dụ: 2/3 - two thirds - two third.

• Đối với tỷ lệ phần trăm, không có dạng số nhiều.

Ví dụ: 2 percent - 2 percents


