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HỌC TỪ VỰNG TIẾNG ANH  

NHANH VÀ HIỆU QUẢ NHẤT 

Tiềm năng của não bộ là vô hạn. Theo trang Gizmodo có đưa tin, một bộ não trung bình 

có dung lượng tương đương với 100.000 Gigabyte, tức là nhiều hơn 1 triệu chiếc iphone 

Xs. Tại sao một thứ có dung lượng lớn tới như vậy nhưng lại để trôi danh sách từ vựng chỉ 

có 10 từ?  Bởi vì danh sách từ vựng lẻ đó không phải là nguyên liệu để não bộ của bạn nhớ. 

Hãy “hack” não của bạn để cách học tiếng Anh trở nên hiệu quả cao nhất nào. 

1. Học đúng trình độ 

Nếu bất kể từ mới nào bạn gặp cũng liệt 

kê vào danh sách các từ cần học thì chắc 

chắn bạn sẽ không thể nhớ vì tất cả các từ 

đó không phải bạn gặp thường xuyên. Khi 

mới bắt đầu, bạn nên học các từ vựng 

trong nhóm A1-A2 để có cảm nhận tốt 

nhất về những từ nên học, một trong 

những cách chính để học thuộc tiếng Anh 

dễ dàng. 

Đừng ép bản thân học thuộc từ mà biến từ 

vựng đó thành một cách quen thuộc và 

hiển nhiên, nhìn thấy nó mỗi ngày mà 

không cần cố gắng. Bạn có thể thu thập 

các từ vựng theo những chủ đề bạn 

thích như phim, nhạc, sách vở, báo 

chí… hoặc thu thập từ vựng từ chính các 

tín hiệu trong cuộc sống, nhu cầu sử dụng 

hằng ngày. 

Nếu từ vựng khó quá thì dán văn bản bạn 

muốn đọc vào Rewordify để có được một 

văn bản dễ thở hơn nhé! 

2. Đặt mục tiêu khi học 

Việc không ép bản thân học từ không có 

nghĩa là bạn không đặt mục tiêu khi học. 

Mục tiêu bạn học phải đủ lớn và đủ cảm 

hứng mới kích thích bạn học. 

Nếu bạn học 5 từ vựng 1 ngày, sau 1 tháng 

bạn có 150 từ. Nhưng nếu bạn đặt mục 

tiêu là 30 từ, thì sau sau 1 tháng con số là 

900 từ. Ban đầu, bạn có thể đặt mục tiêu 

số từ cần học nhỏ, nếu đã quen với các 

phương pháp ghi nhớ, bạn hoàn toàn có 

thể tăng số lượng lên. Mình đã thấy rất 

nhiều bạn đặt mục tiêu học 50 từ một 

ngày, sau 1 tháng các bạn hoàn toàn đã có 

số lượng 1500 từ. Để đạt được cách học 

thuộc nhanh tiếng Anh đó cần có lộ trình 

và phương pháp cụ thể. 

http://rewordify.com/


3. Học từ vựng gắn liền với cảm xúc 

Ngày xưa bạn học quả chanh như thế nào? 

Đó là lúc bạn được cầm 1 quả màu xanh 

xanh, vị chua ngay đầu lưỡi khi tiếp xúc 

và phản ứng tự nhiên của cơ thể là bạn 

nhăn mặt lại và nói đó là quả chanh. Lần 

sau bạn gặp lại quả đó, bạn biết ngay quả 

đó là quả chanh, hoặc chỉ cần nhắc tới 

thôi, bạn sẽ tự động nhớ lại mình đã được 

nếm chua như thế nào và tự động tiết nước 

bọt. Bạn dễ dàng nhớ từ vì có cả sợi dây 

thông tin về màu sắc, hình dáng, kích 

thước, mùi vị… đi kèm. 

Não bộ luôn nhớ tốt hơn rất nhiều với các 

thông tin có tính liên kết. Bạn nhớ 

từ helmet là mũ bảo hiểm như thế nào? 

Nhưng hãy tưởng tượng bạn đang chở 

con heo mệt đi khám nhưng không đội 

mũ bảo hiểm và bị công an kiểm tra dọc 

đường thì dễ nhớ hơn đúng không? 

4. Dùng từ ngay lập tức 

Không cần sử dụng bất kỳ một kỹ năng 

cao siêu nào cả, đây là cách học từ vựng 

tiếng Anh cho người mất gốc hoàn toàn 

cơ bản, dễ sử dụng và hiệu quả vô cùng. 

Với bất cứ từ vựng nào mới học hãy sử 

dụng cả nghe, nói, đọc viết ngay lập tức. 

Bạn có thể dùng cho việc đăng bài lên 

facebook, nhắn tin với gấu…Bạn sẽ thấy 

bất ngờ rằng làm chủ các từ vựng đó rất 

dễ dàng. 

5. Lặp lại từ nhiều lần 

Việc lặp lại sẽ giúp bạn ghi nhớ từ vựng 

nhanh và giúp bạn nhớ lâu hơn từ vựng 

đó. Với 1 từ, bạn gặp từ đó khoảng 10-20 

lần là nhớ từ vĩnh viễn. Việc bạn không 

nhớ từ là do bạn chưa chịu ôn tập đủ và 

gặp từ đủ số lần mà thôi. 

4. Cần phải học bao nhiêu từ vựng để 

giỏi tiếng Anh? 

Global Language Monitor – một chuyên 

trang nghiên cứu về các xu hướng ngôn 

ngữ cho rằng tiếng Anh có 

khoảng 1.025.109.8 đơn vị từ tính đến 

ngày 01/01/2014. Google và một nghiên 

cứu của đại học Havard cũng laị cho rằng 

Tiếng Anh có 1.022.000 từ. Khung tham 

chiếu trình độ ngôn ngữ chung châu Âu 

CEFR không quy định số lượng cho từng 

mức độ, một số diễn đàn thì số lượng từ 

vựng tương ứng với các mức từ A1- C2 

như sau: 

 A1 = 500 

 A2 = 1,000 

 B1 = 2,000 

 B2 = 4,000 

 C1 = 8,000 

 C2 = 16,000 



Bạn có nhất thiết phải có 16.000 từ hay 

hơn 1.000.000 từ mới giỏi không? Câu trả 

lời là KHÔNG. 

 

Trong bài phát biểu tranh cử của tổng thống Mỹ Donald Trump thì trên 90% số lượng từ 

vựng ông ấy sử dụng đều thuộc danh sách các từ cơ bản. Bạn có thể đọc đoạn văn bên dưới 

được trích từ bài phát biểu tranh cử tháng 6/2015 của ông: 

Our country is in serious trouble. We don’t have victories anymore. We used to have 

victories, but we don’t have them. When was the last time anybody saw us beating, 

let’s say, China in a trade deal? They kill us. I beat China all the time. All the time. 

When did we beat Japan at anything? They send their cars over by the millions, and 

what do we do? When was the last time you saw a Chevrolet in Tokyo? It doesn’t 

exist, folks. They beat us all the time.When do we beat Mexico at the border? They’re 

laughing at us, at our stupidity. And now they are beating us economically. They 

are not our friend, believe me. But they’re killing us economically. 

Đoạn trên chỉ có 4 từ: 

 Victories 

 Deal 

 Stupidity 

 Economically 

Được Cambridge xếp vào nhóm các từ vựng nâng cao (B2, C1, C2), tất cả các từ vựng còn 

lại là từ cơ bản. 

Như vậy: Với 1200-1500 từ là bạn hoàn toàn có thể hiểu được tổng thống Mỹ nói gì, 

cũng là mức bạn có thể giao tiếp trôi chảy và làm chủ tiếng Anh trong tầm tay. 

Nguồn: https://stepup.edu.vn/blog/cach-hoc-tu-vung-tieng-anh-hieu-qua-khong-

bao-gio-quen/  

https://stepup.edu.vn/blog/cach-hoc-tu-vung-tieng-anh-hieu-qua-khong-bao-gio-quen/
https://stepup.edu.vn/blog/cach-hoc-tu-vung-tieng-anh-hieu-qua-khong-bao-gio-quen/

