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Tôi là Kim Tae Yoon, diễn giả và cũng chính là tác giả của bộ sách học tiếng Anh
Speaking Matrix - một bộ sách về giảng dạy tiếng Anh gồm 3 cấp độ là Speaking
Matrix 1 phút/ 2 phút/ 3 phút. Bộ sách được hoàn thành trên cơ sở đúc rút kinh
nghiệm giảng dạy tích luỹ trong suốt 15 năm của tôi cùng với sự giúp đỡ to lớn
từ những cộng sự khác. Năm 2014, cuốn sách được xuất bản dành cho 1500
bạn đọc thử nghiệm và chúng tôi đã nhận được rất nhiều phản hồi tích cực như:
“Cuốn sách này thần kỳ đến nỗi nó khiến tôi muốn luyện nói tiếng Anh ngay lập
tức”, “Nếu các bạn làm theo chỉ dẫn của cuốn sách thì có thể nói được tiếng Anh
liên tục trong 1 phút giống như mình đó”, “Mình thực sự khuyên những ai đang
muốn ôn thi nói TOEIC và học giao tiếp nên mua quyến sách này nhé”. Đây chính
là những món quà quý giá không gì sánh bằng đối với những người làm sách
như chúng tôi.

Bộ sách luyện nói tiếng Anh S gồm 3 cuốn sách tương ứng với 3
cấp độ người học khác nhau, trong đó “1 phút nói tiếng Anh” là cuốn sách có
trình độ sơ cấp. Chúng tôi đã nhận được góp ý từ nhiều độc giả mong muốn có
một cuốn sách cơ bản hơn nữa. Do vậy, tôi đã đặt niềm tin vào cô Hwang Seo
Yoon - người cùng với tôi nghiên cứu và viết nên bộ sách S , để
viết thêm một cuốn sách giúp những người chưa từng học tiếng Anh hoặc đã
bỏ quên tiếng Anh trong một khoảng thời gian dài có thể dễ dàng tiếp cận với
những kiến thức căn bản nhất.

Ngay sau đó, Hwang đã bắt tay vào biên soạn cuốn sách này, dựa trên nền
tảng bộ sách S . Quá trình biên soạn kéo dài hơn 1 năm với mục
đích xây dựng lộ trình nói tiếng Anh bài bản cho những người mới bắt đầu. Tôi
rất muốn gửi lời tri ân đến Hwang Seo Yoon. Chính sự hiểu biết uyên thâm
của về kỹ năng nói tiếng Anh và sự tận tâm trong việc sáng tạo nội dung đã
tạo ra thành quả xuất sắc là cuốn sách “Speaking Matrix – 30 giây nói tiếng Anh
như gió”.

Tôi rất hi vọng “Speaking Matrix – 30 giây nói tiếng Anh như gió” sẽ là cuốn sách
giúp những người mới bắt đầu phá bỏ sự ngần ngại và làm chủ khả năng nói
tiếng Anh liên tục trong thời lượng 30 giây.

Người viết

H

(người hiệu đính)



ất cả mọi người đều có thể nói tiếng Anh trong 30 giây!

“Tôi muốn nói tiếng Anh nhưng mất kiến thức cơ bản?”
“Vậy tôi có thể lấp đầy những kiến thức còn thiếu như thế nào?”

Hãy thử thay đổi những câu hỏi trên một chút. Ở đây, kiến thức cơ bản mà chúng
ta cần lấp đầy là gì? Có phải là ngữ pháp? Câu trả lời là không. Ngữ pháp không
phải là trọng tâm của tiếng Anh. Mặc dù có nhiều người tin rằng nếu muốn học
tiếng Anh thì phải học từ ngữ pháp, nhưng tôi lại cho đó là suy nghĩ sai lầm. Ngữ
pháp chỉ là quy tắc của ngôn ngữ chứ không phải là bản chất.

Bản chất của tiếng Anh không phải là một môn học mà là một ngôn ngữ.
Hãy nhớ lại cách chúng ta học tiếng mẹ đẻ từ khi còn là một đứa trẻ.

Chúng ta hãy cùng liên tưởng lại cách trẻ em tập nói. Bằng cách nghe lời nói lặp
đi lặp lại của những người thân xung quanh, trực tiếp tiếp xúc với đồ vật và tình
huống rồi quen với hội thoại một cách tự nhiên. Học tiếng Anh cũng y hệt như
vậy. Chúng ta nên học từ vựng bằng cách liên tưởng đến hình ảnh và lắng nghe
âm thanh chứ không phải qua mặt chữ. Cuốn sách này sẽ không nói về những
thuật ngữ mà sẽ tập trung vào bản chất tiếng Anh. Có thể hiểu rằng với cuốn
sách này, chúng ta sẽ học tiếng Anh bằng nhận thức tự nhiên thông qua âm
thanh và hình ảnh cũng giống như khi chúng ta lần đầu học tiếng mẹ đẻ vậy.

Lập trình ngôn ngữ -3U



Từ buổi bình minh đến buổi đêm say giấc
Những điểm cơ bản chúng ta cần biết để giao tiếp bằng tiếng Anh!

Cuốn sách này chứa đựng những tình huống giao tiếp cơ bản nhất diễn ra trong
cuộc sống thường ngày từ khi chúng ta thức giấc đến khi chìm vào giấc ngủ vào
ban đêm. Ở những tình huống đó, nguyên tắc căn bản để có thể nghe hiểu và
giao tiếp được bằng tiếng Anh là sử dụng các cách nói đơn giản nhưng hiệu quả
trong biểu đạt nội dung. Bởi lẽ, cũng giống như trong ngôn ngữ mẹ đẻ, chúng
ta không cần sử dụng quá nhiều câu phức tạp, thay vào đó chỉ cần nắm vững
những động từ chủ chốt và các cấu trúc diễn đạt cơ bản được đề cập trong cuốn
sách này. Quá trình học tiếng Anh của bạn nhờ thế cũng sẽ trở nên dễ dàng và
thú vị hơn rất nhiều.

Ai cũng có thể nói tiếng Anh một cách trôi chảy trong 30 giây!
Liệu đây có phải là lời nói dối không? Hãy tập trung vào những khái niệm cơ bản,
trật tự từ và các cách diễn đạt cơ bản trong tiếng Anh cùng với những hình ảnh
và âm thanh lặp đi lặp lại trong cuốn sách này. Rồi một ngày nào đó, bạn sẽ thấy
bản thân mình tự tin nói tiếng Anh một cách nhẹ nhàng và tự nhiên như là tiếng
mẹ đẻ vậy.

Tôi toàn tâm toàn ý hi vọng các quý độc giả có thể nói tiếng Anh thành công với
cuốn sách này.

Tác giả

H
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Giới thiệu về SpeakingMatrix� E S DNL 0D UL

Khimột người nước ngoài nói tiếng Anh (trong trường hợp này là người Việt nói tiếng
Anh), thông thường, trong não bộ của anh ta sẽ diễn ra một quá trình xử lý phức tạp
đượcmô tả bằng “Speaking Matrix” hay “Ma trận nói” như hình vẽ dưới đây.
Dựa trên “Ma trận nói” này, chúng tôi thiết kế nội dung cuốn sách nhằm thúc
đẩy mỗi giai đoạn trong ma trận sẽ diễn ra thuận lợi và trôi chảy.

Từ bây giờ, tôi sẽ giải thích từng giai đoạn của Ma trận nói cũng như những
phương pháp rèn luyện phù hợp, hiệu quả với từng giai đoạn.

&R HSW Suy nghĩ về những điều định nói

Tiền đề đầu tiên của quá trình nói tiếng Anh là suy nghĩ về những điều định nói.
Đó có thể là những diễn đạt ngắn hoặc những câu dài. Khi chúng ta suy nghĩ về
những điều định nói, toàn bộ các chức năng còn lại của Ma trận sẽ được kích
hoạt. Do đó, suy nghĩ về những điều định nói là giai đoạn đầu tiên của quá trình
này. Đây là một bước tất yếu nhưng lại thường bị xem nhẹ. Hãy nhớ, dù bạn có
thể nói tiếng Anh tốt đến đâu đi nữa, nhưng nếu ý tưởng ban đầu còn hạn chế
thì cũng không thể phát huy toàn bộ năng lực của mình. Những trường hợp như
không suy nghĩ, không muốn suy nghĩ hoặc không suy nghĩ kỹ càng trước khi
nói đều khiến cho ý tưởng ban đầu trở nên yếu kém, dẫn đến việc bạn cảm thấy
bí bách vì không thể nói được một từ tiếng Anh.
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WLYHV Sử dụng những ngôn ngữ quen thuộc

Actives là những lối diễn đạt, cấu trúc ngữ pháp và từ vựng được sử dụng
trong quá trình nói tiếng Anh của bạn. Khi những nội dung định nói xuất
hiện trong não bộ, chúng ta thường có xu hướng sử dụng những ngôn từ
quen thuộc với bản thân để biểu thị nội dung đó. Đây là một hành động
mang tính chất phản xạ theo thói quen giống như khi chúng ta cắm chìa vào
ổ khoá và tất yếu sẽ xoay nó theo hướng quen thuộc vậy. Là người Việt Nam,
khi định nói điều gì bằng tiếng Anh thì đương nhiên tiếng Việt sẽ là ngôn ngữ
đầu tiên bạn nghĩ đến rồi mới chuyển ngữ sang tiếng Anh và cố gắng phát
âm ra. Bản thân việc dịch ngầm trong đầu đã mất thời gian, mà việc vừa nói
vừa đồng thời phải suy nghĩ thì càng khiến cho việc nói tiếng Anh trở nên
khó khăn hơn.
Đến đây, việc chúng ta cần làm là thay đổi thói quen tư duy đó. Đừng lo lắng
rằng việc ấy sẽ khó khăn. Hãy nhớ đến khi bạn học gõ bàn phím, những lần
đầu chậm chạp và vụng về được thay thế bằng thao tác gõ chữ rất nhanh mà
không cần nhìn đến bàn phím sau một quá trình luyện tập liên tục đủ lâu.
Chỉ cần cố gắng luyện tập, tôi tin rằng ai cũng có thể thành công.

9 WLYHV Khi suy nghĩ bằng tiếng Việt đầu tiên

Trong cụm “V-Actives”, V là viết tắt cho Vietnamese (tiếng Việt), còn trong
cụm “E-Actives”, E là viết tắt cho English (tiếng Anh). Nếu như năng lực
tiếng Anh của người học còn hạn chế thì ngay lập tức họ sẽ có xu hướng suy
nghĩ trước bằng tiếng mẹ đẻ quen thuộc. Do vậy, người Việt Nam sẽ có xu
hướng suy nghĩ những từ định nói bằng tiếng Việt trước (V- Actives) rồi sau
đó quá trình suy nghĩ tương ứng bằng tiếng Anh (E- Actives) mới diễn ra. Tuy
nhiên trong quá trình chuyển đổi ngôn ngữ từ tiếng Việt sang tiếng Anh, bạn
rất dễ mắc phải những lỗi diễn đạt kém tự nhiên và thiếu chính xác.

E WLYHV Hãy suy nghĩ bằng tiếng Anh đầu tiên

Những người nói thành thạo tiếng Anh thường tư duy bằng tiếng Anh trước
rồi mới bật ra các từ tiếng Anh khi họ định nói một điều gì đó. Lúc này tiếng
mẹ đẻ sẽ ít ảnh hưởng đến quá trình nói của họ và thậm chí trong nhiều
trường hợp, ngược lại, quá trình nói tiếng mẹ đẻ đôi khi còn bị ảnh hưởng
bởi tiếng Anh.
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Những người này không chỉ giỏi trong việc sử dụng ngôn từ tiếng Anh mà
còn có khả năng làm chủ quá trình tư duy của mình bằng tiếng Anh trước
tiên. Tuy nhiên, bản thân những người này vẫn có thể quay trở lại tư duy
bằng tiếng mẹ đẻ khi họ gặp phải những tình huống giao tiếp khó hoặc mới
gặp lần đầu. Ví dụ như khi đang nói trôi chảy một đoạn hội thoại tiếng Anh,
ta đột nhiên thốt lên bằng tiếng Việt: “A! không biết từ “chán chết” trong
tiếng Anh là gì nhỉ?”.
Khi sử dụng V-Actives, sẽ có những trường hợp người nói trở nên lắp bắp,
chậm chạp hay sử dụng những cách diễn đạt không phù hợp. Khi rơi vào
tình huống này, bạn chớ hoảng loạn mà hãy quay lại với Concept A, cố gắng
sử dụng tối đa những cách diễn đạt tiếng Anh quen thuộc nhất có thể.

6SH NL Nói

Sau những giai đoạn trên thì chúng ta sẽ đến với giai đoạn tiếp theo là thực
hành nói. Khi đó, phát âm (pronunciation) và logic chính là hai yếu tố quyết
định trong việc truyền đạt (delivery) nội dung đến người nghe. Trong mọi
hoàn cảnh thì người nói cần cố gắng phát âm chính xác và sắp xếp nội dung
nói logic thì người nghe mới có thể hiểu được nội dung cần truyền đạt. Ở
đa số các trường hợp, người nói có thể phát âm không hoàn toàn chính xác
nhưng nếu nội dung tổng thể vẫn đảm bảo tính mạch lạc thì người nghe vẫn
có thể hiểu được phần nào. Tuy vậy, với tính logic thì lại hoàn toàn khác. Khi
nói, tính logic của nội dung giúp đối phương dễ dàng hình dung bằng hình
ảnh và hiểu rõ tường tận. Nếu câu nói không có tuần tự, nội dung trước sau
không nhất quán hoặc thiếu căn cứ thì người nghe sẽ gặp khó khăn trong
việc nghe hiểu.

&KH NL Kiểm tra độ chính xác của những câu đã nói

Sau khi nói thì chúng ta cần kiểm tra lại (checking) xem những thông tin vừa
nói có đúng với ý đồ định truyền tải không. Đây là một quá trình mang tính
chất bản năng nên thường không được người nói chú ý đến. Ở đây, “Checking”
được chia thành 2 loại: kiểm tra tính chính xác của nội dung và kiểm tra
chức năng.

Kiểm tra tính chính xác của nội dung

Việc xác minh lại nội dung nói là một hành động bản năng diễn ra gần như
tức thời sau khi nói nên hầu như không được để ý, nhưng đây lại là bước rất
quan trọng. Nếu bạn không tập trung khi nói hoặc để những suy nghĩ khác
làm gián đoạn thì lời bạn nói ra và ý đồ bạn muốn nói ban đầu sẽ có sự khác



nhau mà đôi khi chính bạn cũng không nhận ra. Tình huống này có thể xảy
ra một vài lần với bất cứ ai. Vậy nên bạn cần xác nhận lại nội dung đã nói để
những tình huống như vậy không còn tiếp diễn.

E Kiểm tra tính chính xác về chức năng/ Ngữ pháp – cách biểu hiện – từ vựng

Là quá trình bạn kiểm tra câu vừa được nói để phát hiện lỗi sai (nếu có) và
suy nghĩ xem liệu có cách biểu đạt nào tốt hơn không. Khi phát hiện lỗi sai,
bạn có thể đính chính và nói lại câu một lần nữa hoặc sử dụng những cách
biểu đạt hiệu quả hơn. Nếu quá trình điều chỉnh diễn ra tốt thì hiệu quả
truyền đạt sau này sẽ tăng lên rất nhiều.
Những người thuần thục tiếng Anh có thể tiến hành kiểm tra chức năng
cũng như kiểm tra nội dung lời nói cùng một lúc. Còn với những người chưa
thực sự thành thạo thì việc thực hiện đồng thời 2 quá trình này có thể khiến
não bộ trở nên căng thẳng và hạn chế động lực nói. Nếu bạn quá bận tâm
đến lỗi sai thì sẽ không nghĩ được nội dung cần nói, và ngược lại, nếu quá
bận tâm đến nội dung thì lỗi sai có thể xuất hiện. Nhưng tôi cho rằng chúng
ta không cần quá lo lắng, bởi đây là một quá trình tất yếu mà bất cứ người
học nào cũng phải trải qua để có thể nói tốt tiếng Anh.

&R HSW Suy nghĩ về những câu sẽ nói tiếp theo

Sau quá trình từ a phía trên, giờ đây “Concept B” - “Suy nghĩ về những

câu sẽ nói tiếp theo” sẽ diễn ra. Điều này nghe có vẻ hiển nhiên, tuy nhiên
để dòng hội thoại tiếp diễn liên tục không phải là điều dễ dàng. Có rất nhiều
trường hợp người nói bỗng nhiên tự hỏi “Mình đang nói gì thế này?”, “Mình
định nói gì bây giờ?”, “Mình không biết phải nói gì?”,... khiến cho dòng hội
thoại đột nhiên kết thúc. Điều này là do chúng ta chưa sử dụng hiệu quả quá
trình từ và cũng chưa tiếp tục quá trình số một cách tự nhiên.

Thực tế khi nói tiếng Anh, việc kiểm tra tính chính xác của nội dung quan
trọng hơn việc kiểm tra tính chính xác của chức năng. Việc sử dụng chính
xác ngữ pháp, cách biểu đạt hay từ vựng là quan trọng, nhưng trong giao
tiếp, việc truyền đạt nội dung đến người nghe mới là quan trọng hơn cả.
Do vậy, cách nâng cao khả năng giao tiếp hiệu quả chính là thay vì cố gắng
không mắc lỗi sai trong lời nói thì nên tập trung vào nội dung truyền đạt dù
có mắc phải một vài lỗi sai trong văn phạm.



Series sách học tiếngAnh SpeakingMatrix:�� V U L

Ban đầu, series sách Speaking Matrix bao gồm 3 cuốn tương ứng với 3 cấp độ
khác nhau. “1 phút nói tiếng Anh” bao gồm những cách diễn đạt ngắn, “2 phút
nói tiếng Anh” làm phong phú đoạn hội thoại với những mẩu chuyện vặt, cuối
cùng là cuốn sách “3 phút nói tiếng Anh” hướng dẫn người học đưa ra ý kiến của
bản thân dựa trên những căn cứ cụ thể nhằm gia tăng sức thuyết phục trong hội
thoại, giao tiếp. Đây chính là bộ sách giúp độc giả nâng cao khả năng nói tiếng
Anh theo 3 giai đoạn khoa học và có hệ thống.
Tuy nhiên, điều kiện tiên quyết đối với độc giả sử dụng bộ sách này là họ phải có
trình độ tiếng Anh cơ bản trở lên. Điều đó có nghĩa là bộ sách sẽ không đề cập
đến những nội dung kiến thức cơ bản dành cho đối tượng người học mới bắt đầu.
Do đó, cuốn sách “30 giây nói tiếng Anh” được bổ sung vào nhằm lấp đầy sự
thiếu hụt này, hướng tới những người mới bắt đầu học tiếng Anh. Cuốn sách sẽ
giúp đối tượng người học mới bắt đầu có những cảm nhận cơ bản về ngôn ngữ và
nắm được các quy tắc câu trong tiếng Anh.

Vun tuyết:
Giai đoạn đánh thức cảm nhận về tiếng Anh

giây
nói tiếng anh

Quá trình học nói tiếng Anh có thể được so sánh với việc làm người tuyết. Để làm
người tuyết, trước tiên bạn cần gom những bông tuyết nhỏ lại để tạo thành một
quả cầu tuyết. Nếu “1 phút nói tiếng Anh” là quá trình tạo ra một quả cầu tuyết
chắn chắn, thì “30 giây nói tiếng Anh” là quá trình thu nhặt bông tuyết để tạo ra
quả cầu tuyết ấy. Những bông tuyết tuy rất nhỏ, nhưng nếu từng bông một được
thu nhặt thì quả cầu tuyết sẽ được tạo thành.

Các đơn vị kiến thức được trình bày trong “30 giây nói tiếng Anh” cũng rất cơ
bản, vì vậy bạn rất dễ bỏ qua chúng. Tuy nhiên, nếu khái niệm ngôn ngữ không
được nắm bắt ngay từ đầu thì cho dù có bao nhiêu cấu trúc nói được bù vào, bạn
vẫn không thể sử dụng chúng đúng cách. Để có được nền tảng cho 1 phút, 2
phút, 3 phút thể hiện đầy đủ suy nghĩ bằng tiếng Anh, bạn không thể bỏ lỡ “ 30
giây nói tiếng Anh".



Làm quả cầu tuyết nhỏ: �
Giai đoạn nắm bắt những cách diễn đạt quen thuộc

1 phút
nói tiếng anh

Đừng nghĩ rằng làm được một quả cầu tuyết thật lớn là bạn có thể mau chóng
làm xong một người tuyết. Để tạo ra người tuyết có kích thước như bạn muốn,
bạn phải làm những quả cầu tuyết đầy đặn và chắc chắn, cũng giống như các
cách biểu đạt bạn sẽ được học trong “1 phút nói tiếng Anh”. Đây là những cách
diễn đạt mà chúng ta thường sử dụng trong cuộc sống và phổ biến đối với bất
kỳ chủ đề nói nào. Trước hết, bạn phải trở nên quen thuộc với chúng, và một
khi bạn nắm được rồi, chúng sẽ trở nên cực kỳ hữu ích. Đó chính là những gì tôi
luôn tin tưởng.

Tạo ra những quả cầu tuyết lớn:
Giai đoạnmở rộng cách diễn đạt và câu chuyện theo chủ đề nói

2 phút
nói tiếng anh

Phương pháp học tiếng Anh bằng cách phân loại câu theo tình huống hoặc chức
năng có những hạn chế nhất định. Trong thực tế giao tiếp bằng tiếng Anh, các
cuộc hội thoại rất hiếm khi diễn ra giống 100% với những gì được viết trong sách
giao tiếp. Học ngữ pháp tiếng Anh và ghi nhớ các mẫu câu khác nhau có thể
hữu ích cho bạn ở một mức độ nào đó, nhưng sẽ rất khó để tạo nên những câu
chuyện theo chủ đề khác nhau.

Vì vậy, lối tắt nhanh nhất và chắc chắn nhất để khắc phục những hạn chế của
các phương pháp này là chinh phục từng câu chuyện theo chủ đề (episode).
“2 phút nói tiếng Anh” có các câu chuyện liên quan đến nhiều chủ đề khác nhau
mà chúng ta thường trải nghiệm trong cuộc sống hàng ngày. Nếu bạn vận dụng
những câu chuyện này đúng cách, việc nói tiếng Anh của bạn sẽ mang nhiều
màu sắc tự nhiên và phong phú hơn so với hiện tại.
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Hoàn thành người tuyết: :
Giai đoạn truyền đạt lại đầy đủ suy nghĩ của bản thân

3 phút
nói tiếng anh

Kể cả khi bạn rất giỏi tạo ra phần thân người tuyết, bạn cũng không thể nói đó
là người tuyết nếu không đặt lên trên phần thân đó đầu của người tuyết. Điều
này cũng tương tự như khi các bạn học nói tiếng Anh. Để mở rộng bài nói, bạn
sẽ cần phản ánh suy nghĩ của bản thân. Cho dù bạn biết nhiều cách diễn đạt và
có thể giải thích về tình huống giao tiếp thì việc nói tiếng Anh vẫn chưa thể hoàn
hảo nếu bạn không thể diễn đạt suy nghĩ của mình về một chủ đề hoặc vấn đề
nhất định.
Thực tế, khi nói tiếng Anh, bạn thường không biết phải nói gì tiếp theo. Để nói
tiếng Anh đúng cách, bạn cần đi xa hơn trong việc học diễn đạt và nắm bắt
những câu chuyện theo chủ đề nhất định. Nếu không, bạn sẽ không thể sử dụng
tối đa vốn từ vựng và cách diễn đạt bạn biết. Vì vậy, nếu bạn có thể nói được tiếng
Anh ở mức độ nào đó, bạn cần phải tự rèn luyện để diễn đạt ý kiến, suy nghĩ của
bản thân. Bạn có thể sử dụng các cách diễn đạt cơ bản đã học trong “1 phút nói
tiếng Anh”, tìm và áp dụng các ví dụ cụ thể để hỗ trợ ý kiến của mình trong các
câu chuyện khác nhau của “2 phút nói tiếng Anh”.

Các cấp độ đào tạo của series Speaking Matrix:
Giao tiếp tiếng Anh TOEIC SPEAKING

30 giây nói tiếng Anh Nhập môn - mới bắt đầu Giai đoạn chuẩn bị

1 phút nói tiếng Anh Sơ cấp trở lên Cấp 5-6
2 phút nói tiếng Anh Trung cấp Cấp 7
3 phút nói tiếng Anh Cao cấp Cấp 8
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Tất cả các nội dung được thiết kế trong bộ Speaking Matrix đều hướng đến phục
vụ 2 quá trình: “lNPUT” - “Đầu vào của quá trình nói”: cung cấp các cách diễn
đạt cơ bản và những câu chuyện (episodes) cần thiết cho quá trình “OUTPUT” -
“Đầu ra của quá trình nói”: ứng dụng input để thực hành nói.



287387 ▶Nóikếthợp
Những cấu trúc được lặp đi lặp lại giúp phản xạ nói tăng lên!

Trong cuốn “30 giây nói tiếng Anh”, bạn đọc sẽ học cách sử dụng các cấu trúc
ngữ pháp và cách diễn đạt được cung cấp trong phần INPUT. Tiếp đến trong
cuốn “1 phút nói tiếng Anh”, họ sẽ luyện tập đặt câu dài hơn bằng cách kết hợp
nhiều cấu trúc khác nhau. Trong cuốn "2 phút nói tiếng Anh", bạn đọc sẽ kết
hợp các câu chuyện đã học theo chủ đề và luyện tập chúng trong cuộc sống
hàng ngày. Kết hợp nói (MIX) là một cách ứng dụng tuyệt vời có thể giúp lặp lại
có hiệu quả những gì bạn đã học tại INPUT.
Speaking Matrix là tập hợp các cấu trúc được lặp đi lặp lại có hệ thống. Đầu
tiên, cách diễn đạt và các câu trong cuốn "30 giây nói tiếng Anh" sẽ được lặp
lại và mở rộng hơn nữa trong cuốn "1 phút nói tiếng Anh". Các cấu trúc cơ bản
trong cuốn “1 phút nói tiếng Anh” một lần nữa được trình bày trong cuốn “2
phút nói tiếng Anh” (hình thành các câu chuyện) và “3 phút nói tiếng Anh” (hình
thành câu chuyện và thể hiện ý kiến cá nhân).
Dù lặp lại cùngmột cấu trúc, cùngmột cách biểu đạt nhưng khi được đặt trong
bối cảnh cụ thể với các tình huống giao tiếp được thêm vào, chúng trở nên liên
kết và cuối cùng bạn sẽ xây dựng được các kỹ năng cần thiết để chuẩn bị cho
việc thực hành nói. Điều này đem lại hiệu quả vượt bậc so với việc ghi nhớ đơn
giản. Do đó, OUTPUT của "3 phút nói tiếng Anh" trở thành bài học toàn diện
cuối cùng.

1387▶Nền tảngcủaquá trìnhnói tiếngAnh
Phản ánh quá trình học tập thực tế

Nội dung tài liệu học tiếng Anh tuy quan trọng, nhưng quan trọng hơn
phải là cấu trúc của tài liệu đó để học sinh có thể dễ dàng nắm bắt những
nội dung giao tiếp thực tế. Cấu trúc bài học trong bộ sách Speaking Matrix
được đúc rút từ quá trình giảng dạy thực tế của tác giả với học sinh của
mình. Mỗi bài học đều có mục đích và vai trò riêng, vì vậy nếu bạn theo dõi
tuần tự, bạn sẽ cảm thấy lối diễn đạt và những câu chuyện trong mỗi bài
học được ghi nhớ một cách tự nhiên và kỹ năng nói của bạn được cải thiện
đáng kể. Nếu bạn không thể luyện tập bằng cách nói lớn, hãy luyện nói
thầm. Bạn sẽ nhận thấy rằng kỹ năng nói của bạn đang tốt lên từng ngày.
Trong “30 giây nói tiếng Anh”, bạn sẽ học các quy tắc và cấu trúc ngữ pháp
tối thiểu cần nắm được để tạo câu và giao tiếp bằng tiếng Anh trong cuộc
sống hàng ngày. Người mới bắt đầu học tiếng Anh sẽ có thể chuyển sang
cấp độ tiếp theo sau khi nắm chắc những kiến thức cơ bản ban đầu.



Mục lục

1 Trật tư cơ bản của Tiếng Anh Miêu tả hành động của bản thân 39

1 Ngôi nhân xưng thứ 3 He/She/It 43

1 Thì quá khứ  Nói về những việc đã xảy ra 47

1 Câu phủ định với  “No!” 51

1 Câu nghi vấn “Có ~ không?”, “Đã ~ chưa?” 55

Luyện tập NGÀY 01-05 59

1 Liên từ chỉ thời gian “When” 61

1 Trạng từ chỉ tuần suất  biểu hiện mức độ thường xuyên làm gì 65

1 Liên từ Nối câu 69

1 There is/are ~ để miêu tả vị trí 73

1 I feel ~ / I am ~ để miêu tả cảm xúc của bản thân 77

Luyện tập NGÀY 06 ~ 10 83

1 10 cấu trúc sử dụng hàng ngày - Những việc làm vào buổi sáng 87

1 10 cấu trúc sử dụng hàng ngày - Đi xe buýt 93

1 10 cấu trúc sử dụng hàng ngày - Đi tàu điện ngầm 99
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1 10 cấu trúc sử dụng hàng ngày - Nấu ăn 131

1 10 cấu trúc sử dụng hàng ngày - Rút tiền mặt 137

1 10 cấu trúc sử dụng hàng ngày - Tại nhà hàng bán đồ ăn nhanh 143

Luyện tập NGÀY 16 ~ 20 149
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cơ bản
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Giới thiệu tổng quan

P Kiến thức trọng tâm: Đây là quá trình giúp các bạn ghi nhớ từ vựng bằng hình ảnh và khái niệm.

30 giây nói tiếng Anh - INPUT
Trong phần INPUT, chúng tôi sẽ cung cấp cho người học những
kiến thức cần thiết để có thể nói các câu tiếng Anh liên tục trong
30 giây. Tổng cộng phần INPUT gồm 20 bài học tương ứng với 20
ngày (10 bài cơ bản và 10 bài giới thiệu các cách diễn đạt trọng
tâm). Sau đó, các bạn hãy tự kiểm tra những nội dung đã học trong
mỗi 5 ngày đã qua.

Kiến thức nền tảng (DAY 01~10) Những cách diễn đạt trọng tâm (DAY 11~20)

BƯỚC Khi học từ vựng, thay vì mặt chữ, hãy ghi nhớ hình ảnh
trước tiên.

Khi bạn nói tiếng Anh, đầu tiên, hình ảnh tương ứng sẽ xuất
hiện trong não bộ của bạn rồi mới đến các khái niệm. Vì vậy,
hãy kết hợp nghe �le mp3 và tập trung ghi nhớ từ vựng thông
qua hình ảnh.

BƯỚC Đối chiếu tiếngAnhvà tiếngViệt
Hãy cố gắng để hiểu rõ tiếng Anh như là tiếng mẹ đẻ của
chúng ta vậy.



P Luyện nói

Sử dụng các cách diễn đạt đã học để phát
triển câu.

Luyện tập

Kiểm tra lại những kiến thức đã học trong 5
ngày (tương ứng với 5 bài) thêm một lần nữa
ở phần luyện tập.

BƯỚC Liên tưởng đến hình ảnh
Nhìn tranh và nhớ lại những cách diễn đạt
tương ứng trong tiếng Anh

BƯỚC Nghe từng câu

Hãy chú ý đến thứ tự của các từ trong câu
tiếng Anh thông qua sự minh hoạ bằng
tiếng Việt.

BƯỚC Nghe
Mở �le mp3 và nghe đi nghe lại 3 lần mỗi
câu. Các cách diễn đạt sẽ ăn sâu vào trí
nhớ của bạn.

BƯỚC Nói tiếng Anh

Hãy nhìn ý nghĩa tiếng Việt và nói lại cụm
từ tương ứng bằng tiếng Anh.

P Luyện tập tăng cường: Quá trình làm quen với những quy tắc, cấu trúc tiếng Anh một cách bài bản qua 4 bước.

Chỉ cần nghe thường xuyên, các bạn có thể học thuộc
từ và câu một cách tự động.
Hãy tải file nghe mp3 hoàn toàn miễn
phí bằng mã QR.

Tất cả những ví dụ trong cuốn sách này
đều được chuyển sang dạng mp3 và có
thể tải về dễ dàng với mã QR ở bìa sau
cuốn sách.
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Từ bây giờ, cácbạn có thể nói tiếngAnh
haynhưngười bảnxứ.
30 giâynói tiếngAnh�OUTPUT

Ở phần OUTPUTnày, chúng tôi sẽ giúp các bạn vận dụng những
kiến thức đã học trong phần INPUT để nói tiếng Anh trong vòng
30 giây.Đầu tiên, hãy bắtđầu bằng từng câu đơn lẻ, saukhi thành
thạo, các bạn hãy kết nối nhiều câu với nhau để tạo ra bài nói dài
hơnnhé!

30 giâynói tiếngAnh

STEP 1

01

02

03

04

05

06

07

STEP 2

I  my   7 a.m.

This morning,  didn’t go .

I  in.

I woke  at 8.

I  panicked.

I brushed   and skipped the .

I wore  same  as .

INPUT Day 1 + Day 3 + Day 4 + Day 11 MP3 30sec Out 21

STEP 3 STEP 4

I  my   7 a.m.  

, it didn’t  off. I slept .  

I  up  8. I felt . I  

my teeth and  the shower. I  the 

 clothes  yesterday. I  I 

smell.

30

BƯỚC Đọc câu Tiếng Việt kết hợp với nghe
câu tiếngAnh tươngứng

Bước đầu tiên, chúng ta sẽ khởi động bằng cách
nghe câu tiếng Anh kết hợp với đọc câu tiếng Việt
tươngứng.

BƯỚC Nghe và đọc theo

Hãy nghe �le mp3 và đọc theo. Sau khi điền tất
cả những chỗ trống trong bài, hãy xác định lại nội
dung củabài viết.

BƯỚC Luyện nói tiếngAnh trong vòng 30 giây

Hãy nhìn nội dungđược viết bằng tiếng Việt và luyện nói bằng
tiếngAnh tươngứng.Thậmchí, cácbạn nên viết lại đểnhớ từ
lâuhơn.

BƯỚC Nói từngcâu�

Lần này hãy thửnói từng câu bằng tiếng Anh. Sau
khi nghe quen với file mp3, chỉ cần nhìn những
câu tiếng Việt được viết ở BƯỚC 1, các bạn có thể
nói ngaycâu tiếngAnh tươngứng rồi.



Nắm bắt
khái niệm

Luyện tập
bài bản

Luyện tập
nói

Kiểm tra
cuối cùng

Cáchsửdụng200%filenghemp3

INPUT 1 phút - Kiến thức trọng tâm (Tên �le: In 01-1.mp3 ~ In 20-1.mp3)

Cố gắng hạn chế cách ghi nhớ từ vựng bằng mặt chữmà sử dụng cách ghi nhớ bằng hình ảnh.

INPUT 3 phút – Luyện tập tăng cường (Tên �le: In 01-2.mp3 ~ In 20-2.mp3)

Luyện tập 7 lần với mỗi cách diễn đạt, các bạn sẽ biến chúng thành của riêng mình.

�INPUT 2 phút - Luyện nói (Tên �le: In 01-3.mp3 ~ In 20-3.mp3)

Chương trình luyện tập kết thúc khi các bạn có thể phát âm tự nhiênmỗi cách diễn đạt chỉ trong 1 giây.

OUTPUT 30 giây nói tiếng Anh (Tên �le: Out 21.mp3 ~ Out 30.mp3)

Hãy luyện tập cho đến khi các bạn có thể nói tiếng Anh trôi chảy trong thời gian 30 giây.



 경고 

이책은진지합니다.

어쩌면조금힘들지도모릅니다.

하지만확실한실력향상을약속합니다.

영어를할때꼭말하게되는표현들을

머릿속에확실히탑재시켜주고

문장을섞어서자유자재로요리하게하며

앞뒤로붙여길게말할수있는

놀라운능력을갖게해줍니다.

그래서여러분은단 개월이면

지금아는쉬운표현들을가지고

초동안네이티브처럼

하고싶은말을마음껏할수있게됩니다.

평소 기초가 약하다고 생각하는 분들, 매번 작심삼일로 끝나는 분들도 절대부작용 없이

사용하실수있습니다.

6SH NL 0 WUL
30 giây nói tiếng Anh như gió�

Chúng ta ai cũng mong muốn nói giỏi tiếng Anh, thậm chí là sử
dụng thành thạo tiếng Anh giống như người bản xứ. Chỉ cần tưởng
tượng đến dáng vẻ khi mình tự tin nói tiếng Anh không chút sợ sệt
dù gặp phải chủ đề và tình huống nào đi chăng nữa cũng cảm thấy
thật tuyệt vời. Nhưng hiện thực thì dường như trái ngược khi bạn
luôn cảm thấy e ngại mỗi khi phải mở miệng nói tiếng Anh phải
không? Các bạn đừng quá lo lắng. Tên của cuốn sách này là “30
giây nói tiếng Anh như gió”. Thông thường, chỉ những người giỏi
tiếng Anh mới có thể tự tin nói tiếng Anh liên tục trong 30 giây.
Nhưng hãy tin rằng tất cả mọi người đều có thể nói lên những suy
nghĩ của mình bằng tiếng Anh thật chính xác và trôi chảy trong
hơn 30 giây chỉ với những bài học được thiết kế trong 30 ngày của
quyển sách này.
Tất cả các bài học trong cuốn sách này đều dựa trên Chương
trình Speaking Matrix, được phát triển bởi chuyên gia có 15 năm
kinh nghiệm trong lĩnh vực giảng dạy tiếng Anh và đã được chứng
minh là có hiệu quả đối với sinh viên đại học, người đi làm trong
và ngoài nước.
Cũng giống như trẻ em học nói lần đầu tiên, cuốn sách này tập
trung vào hình ảnh và âm thanh, xây dựng những tình huống
chúng ta gặp phải thường xuyên trong cuộc sống hàng ngày từ khi
chúng ta thức dậy vào buổi sáng cho đến khi ngủ. Vì vậy, chỉ với 30
ngày, chúng tôi cam kết sẽ cải thiện kỹ năng nói tiếng Anh của bạn
nhiều hơn so với thời gian bạn đến trường trong một hoặc hai năm.
Trong thời gian vừa qua, bạn có gặp nhiều trở ngại trong việc nói
tiếng Anh hay không? Nếu như vậy, hãy bắt đầu một cách nhẹ
nhàng với "Speaking Matrix: 30 giây nói tiếng Anh”.



GIỚI THIỆU
30 GIÂY NÓI TIẾNG ANH



Hãy bắt đầu từ những ý nghĩa cơ bản nhất của tiếng Anh!

Nếu bạn muốn nói tiếng Anh tốt, bạn phải hiểu những ý
nghĩa cơ bản nhất của ngôn ngữ này. Bây giờ, chúng ta
sẽ tập trung vào 6 động từ tiếng Anh được sử dụng rất
thường xuyên trong cuộc sống hàng ngày. Nên nhớ, hãy
chú ý vào hình ảnh và âm thanh nhiều hơn là mặt chữ.

Đợimột chút!
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ÝnghĩacơbảncủatiếngAnh:GIỚITHIỆU

. 83

Trong tiếng Anh, “wake” còn có nghĩa là “đường rẽ sóng phía sau một con
tàu đang chạy”. Hãy nghĩ về những đợt sóng đột ngột dâng lên trên biển lặng,
cũng giống như những gì xảy ra khi bạn phá vỡ sự im lặng của màn đêm và
bật dậy vào buổi sáng. Chúng ta có động từ “wake up” với ý nghĩa “thức dậy”.

NH
thức

NH XS
Thức dậy

XS
dậy
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Như vậy, “vào buổi sáng” được chuyển thành “in the morning” trong tiếng
Anh.

63 . 1 0 75

NH XS
thức dậy

L P U L
vào buổi sáng

L
ở trong (đồ vật)
vào (thời gian)

P U L
buổi sáng

L P U L
Vào buổi sáng
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Khi muốn chỉ mốc thời điểm chính xác như “vào lúc 7 giờ”, chúng ta đặt “at”
trước chữ số chỉ thời gian. “Vào lúc 7 giờ” trong tiếng Anh chính là “at seven”.

W
vào lúc... 7 giờ

NH XS
thức dậy

D
vào lúc 7 giờ

D
Vào lúc 7 giờ
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2

Động từ thứ hai mà chúng ta sẽ làm quen là “go”, có nghĩa là “đi”. Khi bạn
tra từ điển tiếng Anh sẽ thấy “go” có rất nhiều ý nghĩa nhưng nét nghĩa phổ
biến nhất là chỉ hành động bước đi. Sau khi thức dậy vào buổi sáng (wake up
in the morning), chúng ta sẽ đi vào phòng tắm để rửa mặt. Vậy cụm từ “đi
đến phòng tắm” được nói như thế nào trong tiếng Anh?

Trong tiếng Anh, động từ luôn ở trước tân ngữ. Nếu muốn nói hành động
"đi/ di chuyển" đến một vị trí nào đó, chúng ta đặt động từ trước danh từ chỉ
địa điểm. Vậy ta có, “go to a place” (đi đến nơi nào). Sử dụng “to” để miêu tả
hướng hành động từ đâu đến đâu.

R
đi đến

(S D )
nơi nào

R
Đi
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Tiếng Anh là ngôn ngữ định hướng kết luận. “Đi đến phòng tắm” trong tiếng
Anh là “go to the bathroom”. Động từ “đi” (go) mang tính định hướng đứng
trước và theo sau là nội dung cụ thể hơn “đến phòng tắm” (to the bathroom).

Cấu trúc này cũng được sử dụng khi chúng ta muốn nói hành động “đi đến
trường”. Thứ tự câu như sau: đi (go) => địa điểm (school).

R
đi đến

ED U P
phòng tắm

R
đi đến

V
trường học
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6

Động từ tiếp theo chúng ta sẽ học là “wash”, có nghĩa là “rửa/ gội”. Vào mỗi
buổi sáng, sau khi thức dậy, chúng ta thường vào phòng tắm để rửa mặt và
gội đầu. Khi đó, động từ tiếng Anh biểu thị nghĩa “rửa/ gội” chính là “wash”.

Vậy trong tiếng Anh thì “rửa mặt” được nói như thế nào? Như đã đề cập từ
bên trên, chúng ta sẽ đặt động từ tiếng Anh trước tân ngữ. Ta có “rửa” (hành
động) => (đối tượng bị tác động) “mặt của tôi”. Đối tượng bị tác động ở đây
không phải là mặt của người nào khác mà chính là của bản thân mình, do vậy
ta sử dụng tính từ sở hữu “my” (của tôi) đằng trước danh từ (mặt).

VK
rửa

P
của tôi

ID
mặt

VK
Rửa
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Hãy thử luyện tập thêm một lần nữa nhé, lần này không phải là mặt mà là
tay. “Rửa tay” trong tiếng Anh được nói như thế nào? Ta có “rửa” (hành động)
=> (đối tượng bị tác động) “tay của tôi”.

Vậy thì “gội đầu” trong tiếng Anh được nói như thế nào? Hãy nhớ rằng tiếng
Anh có cách biểu hiện rất cụ thể. Trong tiếng Việt, chúng ta có cách biểu
hiện là “gội đầu”, nhưng trong tiếng Anh thì đối tượng cụ thể của hành động
không phải là “đầu” mà là “tóc”. Ta có thể sử dụng “wash” với ý nghĩa “gội”
tương tự như những trường hợp trên. Như vậy, “gội” (hành động) => “tóc của
tôi” (đối tượng bị tác động).

VK
rửa

P
của tôi

D V
tay

VK
gội

P
của tôi

DLU
tóc
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Các bạn đã quen dần chưa? Lần này chúng ta hãy học một động từ mới, đó là
“eat” với ý nghĩa “ăn”.

Vậy cụm từ “ăn táo” sẽ được nói thế nào trong tiếng Anh. Quay lại với trình tự
câu trong tiếng Anh, ta thấy “ăn” (hành động) => “quả táo” (đối tượng bị tác
động). Vậy thì nói “eat apple” có chính xác không? Trong tiếng Anh, nếu đối
tượng bị tác động là danh từ đếm được thì nhất định phải có số đếm đi kèm.
“Táo” là danh từ đếm được, nên thay vì nói “eat apple”, chúng ta nói “eat an
apple” (ăn một quả táo).

H W
ăn

D
một

DSS
quả táo

H W
Ăn
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Lần này, hãy thử nói cụm từ “ăn bữa sáng” bằng tiếng Anh. Đứng đằng
trước là động từ “eat” (ăn). Vậy “bữa sáng” trong tiếng Anh là gì? Đó là
“breakfast”.

H W
ăn

EU DNIDV
bữa sáng
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387 21

Sau khi kết thúc bữa ăn sáng, thông thường chúng ta sẽ chuẩn bị ra ngoài
bằng cách mặc quần áo và xỏ giày. Động từ thứ năm chúng ta sẽ học là “put
on” với nghĩa là “mặc, xỏ” (giày). “Put on” còn được sử dụng khi chúng ta
đặt vật gì vào nơi nào đó. Có thể hiểu đơn giản “put” có nghĩa là “đặt”, “on”
là “bên trên”.
Chúng ta sử dụng “put on” cho hành động mặc quần áo, đeo kính, đội mũ,
xỏ giày, tất,..

Hãy liên tưởng đến khi xỏ giày, giày sẽ nằm trên chân (put on). Vì khi đi
giày chúng ta luôn xỏ 2 chiếc giày nên thay vì “my shoe” (số ít), chúng ta
phải sử dụng “my shoes” (số nhiều).

SXW R
xỏ

P
của tôi

V V
giày

SXW R
Mặc (quần áo), xỏ (giày), đặt lên,...
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9

Động từ cuối cùng là “leave” (rời khỏi). Khi muốn miêu tả bản thân rời khỏi
một nơi chốn, địa điểm nào đó, ta dùng động từ “leave”. Cũng giống như
cảm giác luyến tiếc khi phải rời đi, khi phát âm, ta kéo dài nguyên âm ở giữa
một chút.

Trong cụm từ “đi đến trường”, ta có thể dùng “go to school” hoặc sử dụng
động từ “leave” với nghĩa “rời nhà đến trường”. Tuy nhiên, với động từ “leave,
để biểu hiện hướng đi của hành động, chúng ta cần sử dụng giới từ “for”
đứng trước danh từ chỉ địa điểm, nơi chốn. Hãy thử luyện tập cách diễn đạt
này nhé.

OH YH
Rời khỏi

I U
hướng đến

V
trường học

OH YH
Rời khỏi
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Các bạn thấy thế nào? Không khó như suy nghĩ ban
đầu đúng không?
Vậy thì bây giờ, hãy chính thức bước vào những bài
học bài bản với “30 giây nói tiếng Anh như gió” nhé!



3 7
30 giây nói tiếng Anh



Đợimột chút!

Hãy bắt đầu từ những ý nghĩa cơ bản nhất của
tiếng Anh.

Ở phần này, chúng tôi đã sắp xếp và liệt kê đầy đủ những
cấu trúc ngữ pháp và cách diễn đạt cơ bản mà các bạn
cần phải nắm được để nói tiếng Anh. Một số người sẽ nghĩ
rằng “dễ quá, cái này mình biết thừa rồi”. Tuy nhiên, nếu
không thể hoàn thành câu trong 1 giây thì những cấu trúc
đó vẫn chỉ là kiến thức ngữ pháp nằm trong đầu bạn mà
không được sử dụng tối ưu. Đây đều là những kiến thức
căn bản, là nền tảng cho việc nói tiếng Anh liên tục trong
vòng 1 phút, 2 phút và 3 phút nên các bạn đừng nên bỏ
lỡ bất kỳ nội dung nào nhé. Hãy học theo những cấu trúc
ngữ pháp và cách diễn đạt ở phần INPUT trong 20 ngày
thôi, tôi hứa rằng nó sẽ mở ra một cánh cửa hoàn toàn
mới trong việc nói tiếng Anh của bạn.
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KIẾN THỨC 
CƠ BẢN 

30 giây nói tiếng Anh
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Trật tự cơ bản của câu trong tiếng Anh

MIÊU TẢ HÀNH ĐỘNG
CỦA BẢN THÂN

1*�<

13

I wake up. I eat.

I go. I put on.

I wash. I leave.

Cũng giống như tiếng Việt, câu trong tiếng Anh nhất định cần có chủ ngữ (chủ thể của hành
động).

thức dậy

đi

rửa

ăn

mặc/ xỏ

rời đi

Kiến thức trọng tâm: Trật tự cơ bản của câu trong tiếng Anh (chủ ngữ + hành động)  S

03 VH 01-1
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BƯỚC 1 Liên tưởng hình ảnh BƯỚC 2 Lắng nghe từng từ

Tôi�(chủ thể)

thức dậy�(hành động)

� vào lúc 7 giờ.�(phầnbổsung)

Tôi
� ăn
� một quả táo.

Tôi
đi

� đến trường.

Tôi
� xỏ
� giày (của tôi).

Tôi
rửa

� tay (của tôi).

Tôi
rời (nhà)

� đi làm.

Luyện tập tăng cường:�Nhìn tranh, lắng nghe và tạo thành câu.



41

BƯỚC 1 Nghe và đọc theo BƯỚC 2 Nói tiếng Anh

� 1 lần đọc theo
3 lần nghe đi nghe lại Tôi thức dậy lúc 7 giờ.

� 1 lần đọc theo
� 3 lần nghe đi nghe lại Tôi ăn một quả táo.

� 1 lần đọc theo
3 lần nghe đi nghe lại Tôi đến trường.

� 1 lần đọc theo
3 lần nghe đi nghe lại Tôi xỏ giày.

� 1 lần đọc theo
3 lần nghe đi nghe lại Tôi rửa tay.

� 1 lần đọc theo
3 lần nghe đi nghe lại Tôi đi làm.

03 VH 01-2

• Xemđáp án ở trang 152.
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BƯỚC 1 Nghe và đồng thời �
nhìn các câu dưới đây BƯỚC 2 Hãy nói trong vòng 5 giây

Tôi thức dậy.

Tôi đến trường.

Tôi rửa tay.

Tôi ăn táo.

Tôi ăn sáng.

Tôi thức dậy lúc 7 giờ.

Tôi gội đầu.

Tôi xỏ giày.

Tôi rời (nhà) đi làm.

Tôi rời (nhà) đến trường.

03 VH 01-3

• Xemđáp án ở trang 152.

Luyện nói:�Bây giờ, các bạn hãy luyện nói các câu sau bằng tiếng Anh.


