
Giới thiệu chung về 
IELTS Reading



Cấu trúc bài thi

• Tổng thời lượng: 60 phút 

- Bạn không có riêng thời gian chuyển đáp án sang 
phiếu trả lời như IELTS Listening.

• Tổng số câu hỏi: 40 câu



Cấu trúc bài thi

• Cách cho điểm: Điểm sẽ được chấm dựa trên số 
trả lời đúng của thí sinh. Với mỗi câu trả lời sai, 
sẽ không bị trừ điểm.

• Các phần trong bài thi: 3 phần (3 sections) và các 
chủ đề cũng như các dạng bài thi trong 4 phần có 
thể khác nhau



Cấu trúc bài thi

• Tổng cộng bài đọc dài từ 2,150-2,750 từ.

• Mỗi section gồm một bài đọc dài.

• Các bài đọc miêu tả thực tế lấy từ sách, báo, tạp 
chí… Các bài đọc được viết cho đối tượng độc 
giả không chuyên và về các chủ đề được nhiều 
người quan tâm



Cấu trúc bài thi

• Các bài đọc phù hợp với các thí sinh chuẩn bị vào 
đại học hoặc sau đại học, hoặc chuẩn bị đăng ký

• Các bài đọc thuộc nhiều thể loại từ miêu tả thực 
tế đến bình luận và phân tích, có thể gồm các số 
liệu không bằng lời như biểu đồ, sơ đồ hoặc hình 
minh họa.

• Nếu các bài đọc chứa các cụm từ chuyên môn thì 
một định nghĩa đơn giản sẽ được cung cấp



Cấu trúc bài thi

• Các kỹ năng trong IELTS Reading này bao gồm 
đọc để nắm bắt ý chính, đọc để hiểu các khái 
niệm chính, đọc để nhớ chi tiết, đọc lướt, đọc 
hiểu các lập luận chặt chẽ, và nhận ra quan điểm, 
thái độ và mục đích của người viết.



Gap filling: 
Điền từ vào chỗ trống là một trong những dạng 

bài quen thuộc và quan trọng nhất trong bài thi 

IELTS vì tần suất xuất hiện của nó rất nhiều. 

Các dạng bài Điền từ có thể áp dụng cho đơn, 

note ngắn, điền câu, đoạn tóm tắt nội dung bài, 

bảng thông tin, sơ đồ,...

Các dạng câu hỏi



• Form completion (Điền từ vào đơn)

Các dạng câu hỏi



• Note completion (Điền vào note ngắn)

Các dạng câu hỏi



• Sentence completion (Điền vào câu)

Các dạng câu hỏi



• Summary completion (Điền vào câu/ tóm tắt)

Các dạng câu hỏi



• Table completion (Điền thông tin vào bảng)

Các dạng câu hỏi



• Flowchart completion (Điền vào sơ đồ nối)

Các dạng câu hỏi



• Short answer (Câu trả lời ngắn)

Các dạng câu hỏi



Các dạng câu hỏi

Matching: 
Nối là một dạng bài quen thuộc nhưng cũng khá 

phức tạp trong bài thi IELTS. Các dạng bài Nối 

có thể áp dụng cho nối thông tin, tiêu đề, đặc 

điểm, nối hoàn thành câu,...



Các dạng câu hỏi

• Matching information (Nối thông tin)



• Matching features (Nối đặc điểm)

Các dạng câu hỏi



• Matching headings (Nối tiêu đề)

Các dạng câu hỏi



Các dạng câu hỏi

• Matching sentence endings (Nối hoàn thành câu)



Các dạng câu hỏi

• Multiple choice (Trắc nghiệm)



Các dạng câu hỏi

• Identifying information- True/False/Not given (Xác 

định thông tin)



Các dạng câu hỏi

• Identifying writer’s views/claims- Yes/No/Not given 

(Xác định quan điểm người viết)



• Trước khi thi:
- Thư giãn mắt và giữ bình tĩnh

- Chuẩn bị bút chì và gôm (tẩy)

- Cố gắng không suy nghĩ đến các phần thi 

khác để giữ đầu óc tỉnh táo và tập trung nhất 

có thể.

- Ra ngoài hít thở không khí hay đi vệ sinh để 

thư giãn và hạn chế gián đoạn khi thi Reading

- Chú ý thời gian trong cả quá trình thi. 

Trình tự làm bài



• Trong khi thi:
- Đọc yêu cầu của đề bài.

- Đọc tiêu đề của bài.

- Nhìn sơ qua câu hỏi và xác định thứ tự làm 

theo dạng câu hỏi.

- Xác định loại từ cần điền hoặc số đáp án cần 

chọn.

- Gạch chân keyword trong từng câu hỏi.

- Dự đoán trước câu trả lời có thể điền.

Trình tự làm bài



• Sau khi kết thúc Section 4:
- Kiểm tra lại lỗi ngữ pháp và từ vựng 

- Đối chiếu xem đáp án với yêu cầu của đề bài

- Đảm bảo điền đầy đủ câu trả lời vào answer 

sheet. Bạn không có thời gian thêm 10ph để 

điền kết quả vào giấy trả lời (answer sheet) 

như IELTS Listening nên hãy đảm bảo bạn 

canh thời gian để điền kết quả.

Trình tự làm bài



• Ôn luyện cơ bản:
- Học từ thực tế: sử dụng tiếng Anh ở nhiều nơi 

chứ không chỉ lớp học, đọc báo, tin tức,… 

tiếng Anh.

- Mỗi ngày học một ít: thực tế, việc đọc những 

mẩu tin ngắn hoặc đọc tài liệu Academic là 

khá khô khan, nên chúng ta chỉ cần học ít 

một, thay vì nhồi nhét không hiệu quả.

- Áp dụng cấu trúc, từ vựng mới học trong bài 

đọc tại nhiều tình huống khác nhau nhiều nhất 

có thể.

Cách luyện tập



- Đọc các bài viết khác nhau về cùng một chủ 

đề, nếu có thể, hãy đọc theo, nói theo, thậm 

chí thuyết trình về chủ đề đó.

- Đoán nghĩa của từ, của câu bằng cách căn cứ 

vào nội dung, tình huống của bài đọc và 

những từ đã biết.

- So sánh để hiểu sự giống và khác giữa ngữ 

pháp & câu giữa tiếng Anh với tiếng Việt. Hãy 

tự mình tìm ra những quy tắc dễ nhớ cho 

chính mình.

Cách luyện tập



• Ôn luyện tập trung:

- Đặc thù của Reading trong các kỳ thi là tính Học 

thuật (Academic). Bạn sẽ không hiểu gì khi đọc 

một đoạn văn tiếng Anh mà không có đủ vốn từ 

hay ngữ pháp tối thiểu. Lời khuyên đó là nên học 

tiếng Anh cơ bản: qua đoạn hội thoại, nghe và 

nói. 

Cách luyện tập



- Hãy xây dựng cho mình một vốn từ vựng cơ bản 

(ít nhất là 1000 common words trong tài liệu) hay 

đọc các sách đơn giản như giáo trình What a 

world, Reading in 15 minutes a day và các tài 

liệu trên các trang web như:

Cách luyện tập



- http://esl.about.com/od/beginnerreadingskills/

- http://www.esl-lounge.com/student/reading-

elementary.php

- http://www.esl-lounge.com/student/reading-pre-

intermediate.php

- http://www.esl-lounge.com/level2readwrite.php

- https://elt.oup.com/student/naturalenglish/pre/?c

c=us&selLanguage=en

Cách luyện tập

http://esl.about.com/od/beginnerreadingskills/
http://www.esl-lounge.com/student/reading-elementary.php
http://www.esl-lounge.com/student/reading-pre-intermediate.php
http://www.esl-lounge.com/level2readwrite.php 
https://elt.oup.com/student/naturalenglish/pre/?cc=us&selLanguage=en


- Tiếp tục bằng cách đọc các truyện ngắn hoặc đọc 

những đoạn hội thoại dài hơn, bài essay, bài 

luận,… Chú ý rằng bạn không nhất thiết phải hiểu 

100% nội dung của bài, và đừng có gắng học 

thuộc lòng nhiều từ vựng một cách máy móc. Hãy 

đọc đi đọc lại vài ba lần, tìm những bài viết có 

cùng nội dung và bắt đầu đọc. Thỉnh thoảng có 

thể tra từ điển nếu gặp từ mới (chỉ dùng khi 

không đoán được nghĩa của từ này trong văn 

cảnh).

Cách luyện tập



- Bằng việc đọc lại, lặp lại những gì đã đọc và 

những nội dung có chủ đề tương tự nhau, não 

bạn sẽ tiếp xúc và ghi nhớ thông tin tốt hơn (theo 

câu văn/văn cảnh), thay vì học thuộc lòng (learn 

by heart). Tài liệu bao gồm các bài luận IELTS, 

bài luận của Harvard (sưu tầm) hay các tài liệu 

trên các trang web:

Cách luyện tập



- http://www.esl-lounge.com/student/reading-

intermediate.php

- http://www.esolcourses.com/content/topicsmenu/r

eading.html (phần Intermediate)

- http://www.sciencekids.co.nz/sciencefacts/animal

s.html (giúp bạn tăng vốn từ khá cơ bản trong 

Academic Vocabulary)

Cách luyện tập

http://www.esl-lounge.com/student/reading-intermediate.php
http://www.esolcourses.com/content/topicsmenu/reading.html
http://www.sciencekids.co.nz/sciencefacts/animals.html


- Sau khi đã đọc nhiều đoạn văn ngắn, bạn đã có 

một vốn từ vựng phong phú hơn trước rất nhiều, 

cùng với một nền tảng ngữ pháp đủ dùng. Hãy 

bắt đầu đọc những thứ dài hơn: Đọc báo tiếng 

Anh, tìm hiểu về kiến thức chuyên môn bằng 

tiếng Anh, đọc giáo trình ở ngành học của bạn 

bằng tiếng Anh,… 

- http://www.newscientist.com/ (trình độ Advanced)

- http://www.economist.com/ (trình độ Advanced)

- http://www.nationalgeographic.com

Cách luyện tập

http://www.newscientist.com/ 
http://www.economist.com/
http://www.nationalgeographic.com/


- Nếu bạn muốn tăng khả năng đọc nhanh- 1 kĩ 

thuật cực kỳ quan trọng trong thời gian sức ép 

của IELTS và kĩ năng scan và skim, mình giới 

thiệu cho các bạn một trang web giúp các bạn 

nâng kĩ năng này. Bạn chỉ cần chọn chủ đề, chọn 

tốc độ và các bạn bắt đầu đọc.

- http://www.breakingnewsenglish.com/speed_read

ing.html

Cách luyện tập

http://www.breakingnewsenglish.com/speed_reading.html


- Nên luyện từng dạng trước, không nên chỉ tập 

trung làm full test. 

- Luôn chú ý kiểm soát thời gian. 

- Phân tích những lỗi sai mắc phải sau khi làm 

xong bài.

Cách luyện tập


