
Hướng dẫn sử dụng App Eng Master 
trên điện thoại

“Giáo dục toàn diện trên nền tảng công nghệ giúp cho nhiều bạn
trẻ cải thiện khả năng ngoại ngữ từng ngày”

Học tiếng Anh chủ động

Vnsmat- CEO



Về phần mềm và 
App Eng Master Tính năng nổi trội của phần mềm Eng Master

Cho phép Tạo thẻ học từ vựng chứa nội dung
Từ, Từ loại, Phiên âm, Nghĩa, Câu mô tả,
Ảnh mô tả… mọi lúc mọi nơi,

Cho phép Tìm lại và Sửa nội dung các thẻ đã 
tạo,

Tạo, Quản lý và Tìm thẻ tự học theo chủ đề,

Hỗ trợ thay nhiều form và màu nền thẻ tự học,

Tích hợp công cụ tra từ/câu của Google hỗ trợ
tối đa khi tạo thẻ học từ vựng,

Luyện tập sinh động theo chủ đề qua các trò 
chơi,

Tải miễn phí thư viện thẻ học từ vựng hằng 
tuần,

Chia sẻ gói thư viện đã tạo cho bạn bè cùng 
học…



Tải về

Tải về

Tải về

https://apps.apple.com/vn/app/eng-master/id1526866489?l=vi
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vnsmat.engmastercross
http://my.vnsmat.com/storage/setup/Eng_Master_windows_setup.exe


1.Tạo thẻ/từ

Nhập Từ

Nhập Nghĩa

Chọn từ loại

Nhập câu giải nghĩa/ ví dụ

Thư viện Phiên âm

Chủ đề chứ thẻ

Chọn ảnh

Gõ từ cần tìm

Bấm để lưu thẻ 
vào thư viện

Hướng dẫn sử dụng App Eng Master trên điện thoại



1.Tạo thẻ/từ

Bấm vào để
xem nội
dung thẻ

đã tạo

Bấm để sửa 
nội dung thẻ đã tạo

Nghe từ

1.Tạo thẻ/từ



Thanh menu tính năng

1.Tạo thẻ/từ



Chọn một chủ đề

Chọn tất cả chủ đề

Tìm thẻ theo chủ đề

1.Tạo thẻ/từ



2. Chủ Đề

Danh sách chủ 
đề đã tạo



2. Chủ Đề

Thêm chủ đề mới



3. Cài Đặt

Thông tin phiên bản

Nền thẻ
Tự học

Cập nhật bản cao hơn



3. Cài Đặt

Bấm để chọn nền thẻ
hiển thị



4.Luyện Tập

Chọn chủ đề để luyện tập



4.Luyện Tập

Bấm để chọn đán án

Bấm đã thuộc, từ
sẽ không hiển thị
ở luyện tập nữa

Để hiện 
đáp án



5.Chia sẻ thư viện

Thêm chủ đề từ thiết bị
hoặc Thư viện thẻ Online



5.Chia sẻ thư viện

Bấm vào tải xuống
để tải miễn phí thư viện về 

điện thoại



6.Tra từ online

Tích hợp google Translate
để dịch từ và câu bất kỳ



Chào mừng các bạn đến với Vnsmat!

Liên hệ hợp tác và phát triển:

. Thiết kế form và gói từ vựng theo nhu cầu,

. Thiết kế in ấn và cung cấp nội dung, thẻ tự học, mẫu notice theo yêu cầu,

. Mở rộng tính năng – nâng cấp miễn phí lên phiên bản Advance,
Pro cho nhiều tính năng nâng cao,

. Hợp tác triển khai phần mềm & App cho trung tâm giáo dục, lớp học…

* Website: https://vnsmat.com/ 
* Email    : lienhe@vnsmat.com

* Số điện thoại: Mr Bộ: 0987.452.169 (hotline/ Zalo)
Mr Toản: 0368.709.165

* Trụ sở chính : số 14, ngõ 138 đường Hạ Đình, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội, 
Việt Nam

https://vnsmat.com/

