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I. Hướng dẫn sử dụng IOStudy phiên bản trên web
1. Đăng ký/đăng nhập tài khoản
Truy cập vào địa chỉ website: https://iostudy.net

+ Nếu chưa có tài khoản nhấn nút “Đăng ký” ở góc trên cùng bên phải

* Lưu ý: Xác nhận không phải là robot các bạn nhé trước khi nhấn nút “Đăng ký”
+ Nếu đã có tài khoản nhấn nút “Đăng nhập” ở góc trên cùng bên phải
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* Lưu ý: Các bạn có thể đăng nhập bằng facebook được nhé
2. Tổng quan phần mềm iostudy
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iostudy là một hệ sinh thái học tập tiếng Anh thông minh. Tại đây người học có thể
học được tất cả các kỹ năng trong việc học ngôn ngữ (tiếng Anh). Bao gồm: học từ
vựng, học ngữ pháp, luyện phát âm, luyện phản xạ giao tiếp, thách đấu, games, học
qua video, sách điện tử. Sản phẩm là sân chơi giúp cho người học vừa học vừa chơi
tích lũy kiến thức và tập phản xạ một cách tự nhiên.
3. Học từ vựng
Di chuyển trên menu hoặc lựa chọn mục “Các tính năng ưu việt”. Click vào phần
“học từ vựng”

Phần này hiển thị tất cả các bộ từ vựng đang học. Nhấn vào nút “Học tiếp” để tiếp tục
học bài học tiếp theo. Khối block bên phải bao gồm: Thông tin học tập của người học
về mức điểm và level, danh sách thứ hạng học tập của các thành viên trên hệ thống.
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Hiển thị tất cả các bộ từ vựng hiện có trên hệ thống iostudy được phân loại theo các
cấp học, chủ đề, chứng chỉ, thông dụng.
Người học muốn học bộ từ vựng nào thì sẽ click vào “Bắt đầu học” để học mới bộ từ
này hoặc click vào “Tiếp tục học” để tiếp tục học các bài học trong bộ từ.

Bắt đầu học từ vựng thì đầu tiên hệ thống sẽ kiểm tra trình độ của bạn xem có biết từ
vựng này không thông qua việc nghe từ và câu ví dụ. Nếu bạn biết thì chọn “Tôi biết”
còn nếu chưa biết “Tôi chưa biết”. Trường hợp bạn chắc chắn biết và không muốn
học từ này nữa thì chọn nút “Chắc chắn biết”.

Tiếp theo bạn phải hoàn thành các dạng câu hỏi trắc nghiệm qua hình thức nghe, viết,
lựa chọn như:
5
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4. Học ngữ pháp
Di chuyển trên menu và lựa chọn phần “Ngữ pháp”

Ở phần ngữ pháp này hệ thống phân chia theo các nhóm ngữ pháp chứa đựng toàn bộ
130 đề mục ngữ pháp phổ biến nhất hiện nay. Người học quan tâm và muốn học phần
nào ta sẽ di chuyển chuột đến phần đó và lựa chọn các chức năng muốn học

7

Chức năng đối với mỗi đề mục ngữ pháp bao gồm: học bằng mindmap, học dạng
outline, và kiểm tra quiz.
+ Học bằng mindmap

Cấu trúc ngữ pháp được chia dưới dạng bản đồ tư duy mindmap. Giúp người học tóm
lược toàn bộ cấu trúc ngữ pháp và có thể dễ dàng nhớ được. Cây cấu trúc ngữ pháp
chứa đựng hình ảnh, ví dụ tiếng Anh và bản dịch tiếng Việt
+ Học bằng outline
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Phần này hệ thống trình bày dưới dạng nội dung của cuốn sách. Người học sẽ xem
trực tiếp trên này với đầy đủ nội dung kiến thức như trong cuốn sách “Grammar in
use” nổi tiếng.
+ Kiểm tra ngữ pháp

Sử dụng các câu hỏi trắc nghiệm về kiến thức ngữ pháp theo đề mục ngữ pháp đang
học. Người học sẽ phải trả lời các câu hỏi trắc nghiệm cuối mỗi bài học ngữ pháp của
mình.
5. Luyện phát âm & phản xạ giao tiếp
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Các tính năng luyện phát âm và phản xạ giao tiếp chỉ sử dụng trên ứng dụng
smartphone. Hỗ trợ cho các nền tảng hệ điều hành Android, iOS.
6. Học tiếng Anh qua video
Di chuyển trên menu và lựa chọn phần “Video”
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Phần video được hệ thống chia ra các chủ đề như: học phát âm, ngữ pháp, hội thoại, từ
vựng, kỹ năng nói. Mỗi chủ đề là tổng hợp các tất cả các video được sưu tầm trên
internet với các giáo viên hàng đầu giảng dạy tiếng Anh và được rất nhiều độc giả yêu
thích.

Mỗi 1 video sẽ bao gồm phần nội dung video và phần dịch hội thoại ra tiếng Anh và
tiếng Việt. Người học có thể nghe bất kỳ đoạn hội thoại bằng cách click vào đoạn dịch
bạn muốn nghe.
7. Thách đấu tiếng Anh
Rê chuột đến mục “Giải trí” và chọn “Thách đấu”
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Phần thách đấu gồm các tính năng:
+ Đấu trường: Hiện thị các trận đấu đã và đang diễn ra trong ngày.
+ Tìm đối thủ: Hiển thị các thành viên đang online và đang chờ lời mời từ người muốn
thách đấu.
+ Phòng chat: Hiện thị nội dung phòng chat và thông báo từ hệ thống iostudy.
+ Khối block bên phải: Thông tin thành viên thách đấu, bảng xếp hạng thi đấu theo
ngày, tuần, tất cả.
Vào phần tìm đối thủ và lựa chọn đối thủ cần thi đấu. Một cửa sổ bật lên thông báo
cần lựa chọn sức mạnh thi đấu và tỷ lệ cược.

Bắt đầu thi đấu thì mỗi thành viên phải trả lời các câu hỏi trắc nghiệm theo trình độ
của 2 người tham gia đấu.
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8. Chơi games tiếng Anh
Rê chuột đến mục “Giải trí” và chọn “Games”

Phần games bao gồm 10 games kinh điển và nổi tiếng thế giới. Người chơi lựa chọn
game mình muốn tham gia.
Mỗi một game sẽ có phần chơi một mình và chơi thi đấu đối kháng bằng game.
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Nhấn nút “Luyện tập” để tự luyện tập một mình theo nội dung kiến thức game mình
chọn.
Tìm đối thủ đang online và bấm vào đối thủ để mời đi đấu game.
Mỗi một game sẽ có một giao diện thi đấu khác nhau và nội dung sẽ theo chủ đề thi
đấu.
9. Sách điện tử
Di chuyển chuột tới phần menu và lựa chọn “Sách điện tử”
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Sách điện tử được thiết kế theo nội dung kiến thức chuẩn SGK của bộ GD&ĐT. Sách
điện tử được chia theo các cấp học từ tiểu học đến trung học phổ thông.

Mỗi lớp được chia ra các bài học theo sách giáo khoa. Mỗi bài học được chia thành 05
phần học:
+ Phần video
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Tóm lược toàn bộ nội dung kiến thức bài học. Số hóa nội dung và chuyển thể thành
dạng video hoạt hình phù hợp với lứa tuổi học sinh.
+ Phần học từ vựng

Click vào hình ảnh để nghe từ và tập phát âm. Lựa chọn

để ghi âm và hệ thống

để nghe tách âm của từ. Lựa chọn

kiểm tra phát âm của bạn. Lựa chọn

để

tiếp tục học phần tiếp theo trong phần học từ vựng.
+ Phần kiểm tra và đánh giá bài học
Hoàn thiện các dạng câu hỏi trắc nghiệm về từ vựng, câu hội thoại. Sử dụng toàn bộ
các giác quan trên cơ thể ( như tai, mắt, mồm, tay) để hoàn thành bài học.
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+ Phần nghe phát âm và tập nói theo câu
17

Nhấn

để nghe toàn bộ hội thoại. Nhấn vào

thoại. Nhấn vào

để nghe 1 câu trong đoạn hội

để ghi âm câu hội thoại và nghe lại giọng của mình.

+ Phần trò chơi bổ trợ kiến thức

Sử dụng nhiều các dạng trò chơi khác nhau phù hợp theo từng bài học. Người chơi sẽ phải
hoàn thành nội dung trò chơi
10. Nâng cấp tài khoản
Di chuyển chuột tới menu và lựa chọn nút “Nâng cấp tài khoản”
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Nhấn nút “Nâng cấp” để nâng cấp tài khoản. Nếu tài khoản của bạn không đủ tiền
thì hệ thống sẽ hiển thị nội dung yêu cầu nạp tiền để nâng cấp như sau:
+ Thanh toán qua thẻ học

+ Thanh toán qua chuyển khoản
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11. Hỗ trợ từ iostudy
Di chuyển đến menu phần “Thảo luận” và lựa chọn “Hỗ trợ”

Nếu bạn có bất kỳ những thắc mắc nào ảnh hưởng đến việc học tập, vui chơi thì nhập
nội dung yêu cầu hỗ trợ như trên ảnh và nhấn nút “Gửi yêu cầu”
20

12. Tính năng cá nhân của người dùng
Di chuyển đến tên tài khoản và click vào tên tài khoản

+ Trang cá nhân

Viết các nội dung của bạn trên trang cá nhân
Xem lịch sử học tập và ôn tập lại từ vựng
Xem danh sách các bạn bè
+ Thư mục của tôi

+ Thống kê kết quả học
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Xem kết quả học tập của người học sách điện tử
+ Cấu hình tài khoản

Cập nhật thông tin thay đổi về tài khoản người dùng
+ Đăng xuất

22

II. Hướng dẫn sử dụng IOStudy phiên bản di động (Smartphone)

1. Tải ứng dụng iostudy
Truy cập vào CH-Play (Android) hoặc Appstore (IOS). Nhập từ khóa tìm kiếm là
“iostudy” và nhấn nút “Tìm kiếm”

Nhấn vào biểu tưởng ứng dụng iostudy rồi nhấn nút “Cài đặt”
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2. Đăng ký, Đăng nhập
Sau khi ứng dụng đã được cài đặt. Nhấn vào biểu tượng ứng dụng có tên “iostudy”
trên điện thoại. Ứng dụng hiển thị như hình dưới:

Nhấn vào nút “Đăng ký” phía trên bên phải ứng dụng để đăng ký

24

Nhập lần lượt thông tin: họ và tên, email, mật khẩu, xác nhận mật khẩu và nhấn
nút “Đăng ký”
Nếu bạn đã có tài khoản nhấn nút “Đăng nhập”.

Nhập thông tin địa chỉ email và mật khẩu rồi nhấn nút “Đăng nhập”. Bạn có thể
đăng nhập bằng tài khoản Facebook của mình.
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3. Học từ vựng
Bấm vào biểu tượng “Học từ vựng”

Tại phần học từ vựng ứng dụng thể hiện tất cả các bộ từ vựng bao gồm: Bộ từ
vựng thông dụng, bộ từ vựng tiểu học, bộ từ vựng THCS, bộ từ vựng THPT, bộ từ
vựng chứng chỉ, bộ từ vựng chuyên ngành.
Mỗi bộ từ vựng sẽ có các bài học như sau:
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Nhiệm vụ người học sẽ phải hoàn thành tuần tự các bài học trong bộ từ vựng mình
đã chọn. Mỗi bài học sẽ gồm rất nhiều các dạng câu hỏi, người học sẽ phải trả lời
từng câu hỏi. Hệ thống sẽ căn cứ vào kết quả học để đánh giá học tập của bạn và
đưa ra các dạng câu hỏi phù hợp hơn.
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4. Học ngữ pháp
Lựa chọn biểu tượng
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Phần ngữ pháp được chia theo các nhóm ngữ pháp bao gồm 130 đề mục ngữ pháp.
Người dùng sẽ lựa chọn đề mục ngữ pháp mình quan tâm. Nhấn vào tên đề mục

Mỗi 1 đề mục ngữ pháp sẽ có 3 phần lần lượt là: Mindmap, Outline, Quiz.
+ Mindmap
Nhấn vào nút “MindMap”. Cửa sổ mindmap sẽ hiển thị ra
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Thực hiện di chuyển và thu nhỏ các nút trên sơ đồ. Mỗi nội dung mindmap chứa
đựng cấu trúc ngữ pháp, ví dụ tiếng Anh, phụ đề tiếng Việt và hình ảnh
+ Outline:

Hiển thị nội dung đầy đủ ngữ pháp trong cuốn sách “Grammar in use”. Bạn có thể
xem dưới dạng sách.
+ Quiz:
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Sau khi học xong mỗi đề mục ngữ pháp. Người học sẽ tiến hành kiểm tra ngữ pháp
mà mình đã học. Tất cả các câu hỏi đều liên quan đến nội dung ngữ pháp đã học.
Nhiệm vụ người học sẽ hoàn thành bài kiểm tra dưới dạng trắc nghiệm
5. Học phát âm phương pháp tách âm
Lựa chọn biểu tượng:

Để học phần phát âm sử dụng phương pháp tách âm. Đầu tiên người học sẽ học
luyện 44 âm tiết trong tiếng Anh. Sau đó sẽ chuyển sang phần luyện phát âm từ
vựng. Hệ thống có 3000 từ vựng thông dụng để có thể luyện sử dụng phương pháp
tách âm
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Nhấn vào biểu tượng

để hệ thống tự chạy phát âm. Nhấn vào biểu tượng

để chuyển sang từ vựng tiếp theo. Nhấn vào biểu tượng
vựng trước đấy. Nhấn vào biểu tượng
Nhấn vào biểu tượng

để chuyển sang từ

để thêm từ vựng vào thư mục từ vựng.

để ghi âm từ vựng và kiểm tra từ. Nhấn vào biểu tượng

để nhập từ khóa cần tìm. Nhấn vào biểu tượng
của ứng dụng
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để tùy chỉnh các tiện ích

Biểu tượng

để luyện 44 âm tiết trong tiếng Anh,

số chạy trên ứng dụng,

để cấu hình các thông

để tạo thư mục từ vựng trong phần này.

6. Học phát âm qua câu đàm thoại
Lựa chọn biểu tượng:

Ở phần này hệ thống đã nhóm các câu đàm thoại theo các chủ đề phổ biến. Người
học sẽ lựa chọn chủ đề muốn học bằng cách bấm vào tên chủ đề đó.
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Mỗi chủ đề sẽ có 2 phần học.
+ Nghe hội thoại
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Bạn sẽ nghe tuần tự tất cả các câu đàm thoại trong chủ đề. Sử dụng các nút tác vụ
để di chuyển hoặc chạy và tạm dừng
+ Luyện tập

Nhiệm vụ người học sẽ phải phát âm cả câu trong hội thoại. Hệ thống sẽ kiểm tra
câu bạn phát âm có chính xác không, sai các từ nào trong câu. Ta có thể luyện lại
cả câu hoặc từng từ.
7. Học phản xạ giao tiếp
Lựa chọn biểu tượng:
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Hệ thống hiển thị danh sách toàn bộ các câu chuyện kinh điển của thế giới. Người
học sẽ phải nghe nội dung các câu chuyện, hiểu được nội dung và trả lời các câu
hỏi từ hệ thống.
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Mỗi 1 câu chuyện sẽ gồm có 3 phần:
+ Học tập:

Nghe lần lượt các câu để hiểu nội dung. Bạn có thể thao tác bằng cách kéo hoặc
chạy, tạm dừng các nút công cụ trên hệ thống.
+ Nghe hội thoại:

Nghe các câu hội thoại trong câu chuyện trước khi chuyển sang phần luyện tập
+ Luyện tập
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Trả lời câu hỏi từ hệ thống. Hệ thống sẽ kiểm tra bạn nói có đúng nội dung trong
bài học không.
8. Thách đấu
Lựa chọn biểu tượng
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Phần thách đấu sẽ gồm 3 phần:
+ Tìm đối thủ
Hệ thống hiển thị danh sách tất cả các thành viên online và có thể thách đấu với
mình. Người chơi sẽ nhấn vào biểu tượng của đối thủ để mời thách đấu. Tiếp theo
người chơi sẽ phải chọn mức cược và tỷ lệ cược.
+ Trò chuyện
Người chơi sẽ nhập nội dung của mình và trả lời các câu hỏi tiếng Anh từ hệ thống
để có thể nhận được sức mạnh

+ Trang cá nhân
Xem thông tin cá nhân của mình. Bạn có thể nạp sức mạnh vào tài khoản của mình
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9. Sách điện tử
Lựa chọn biểu tượng:

Sách điện tử được phân chia theo các cấp học bao gồm: cấp Tiểu học, cấp THCS,
cấp THPT.
Mỗi sách sẽ gồm các bài học:
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Mỗi bài học sẽ bao gồm 5 phần học:
+ Video tổng quan bài học
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Xem video hoạt hình giới thiệu về toàn bộ nội dung bài học.
+ Học từ vựng

Nhấn vào các ảnh từ vựng để nghe và thấy từ vựng của ảnh.
của từ vựng.
vào

để phát âm từ vựng và kiểm tra.
để tiến hành kiểm tra từ vựng.
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để nghe tách âm

để nghe lại từ vựng. Nhấn

+ Luyện và kiểm tra bài học
Ở phần này bạn sẽ phải hoàn thành tất cả các câu hỏi với các dạng câu hỏi trắc
nghiệm khác nhau. Trả lời tuần tự các câu hỏi. Hệ thống sẽ đánh giá kết quả học
tập của bạn

+ Luyện nghe và phát âm hội thoại
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Nghe lần lượt các câu hội thoại trong bài học. Bạn có thể bấm vào bất kỳ từ nào
trong câu để nghe chi tiết từ đó.

để thu âm và nghe lại.

+ Chơi trò chơi
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Nghe câu hỏi từ hệ thống và người chơi sẽ phải lựa chọn ảnh phù hợp với câu hỏi.
Bấm vào ảnh. Nếu ảnh đúng sẽ được hiển thi trên khung trên
10. Thông tin tài khoản
Nhấn vào biểu tượng

+ Nâng cấp tài khoản:
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+ Nạp tiền vào tài khoản:

Nạp tiền tài khoản có 3 hình thức:
-

Nạp tiền bằng mua thẻ iostudy

-

Nạp tiền bằng thanh toán chuyển khoản

-

Nạp tiền bằng thanh toán qua cửa hàng của Google, Apple
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+ Thống kê kết quả học:
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+ Thư mục của tôi:

+ Cấu hình tài khoản:

+ Đăng xuất
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