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CÂU HỎI MẪU



Lưu ý chung

• Độ dài: Khoảng 150 – 180 từ trong thời gian 15 đến 20 

phút

• Phân tích và mô tả các đặc điểm chính trong biểu đồ:

Cụ thể địa điểm, người hay sự vật nào được nhắc 

đến

Các yếu tố nào được đưa ra để so sánh

Đơn vị gì được đưa ra để chỉ số lượng, tỷ lệ

Khoảng thời gian nào được đề cập

Không phân tích tất cả các số liệu được đưa ra trong 

bài



Mở bài

- 2-3 câu

- Câu giới thiệu (1 câu): Giới thiệu các 

thông tin liên quan đến biểu đồ được đưa 

ra bằng cách paraphrase lại câu hỏi (Xem 

phần paraphrase của Writing task 2)



MỞ BÀI

The line graph compares the percentage of 

people aged 65 or more in three countries over a 

period of 100 years.

• The graph/The chart

• Shows/illustrates/describes/compares

• Proportion/percentage

• From 1940 to 2040/over a 100-year 

period/over a period of 100 years/during a 

period of 100 years



MỞ BÀI

- Câu giới thiệu các xu hướng và thông tin nổi bật của 

biểu đồ (1-2 câu)

- Để tìm ra thông tin nổi bật, xác định:

• Đâu là thông tin quan trọng nhất

• Thông tin nào cho thấy sự thay đổi lớn nhất hay nhỏ 

nhất

It is clear that the proportion of elderly people increases 

in each country between 1940 and 2040. Japan is 

expected to see the most dramatic changes in its elderly 

population





THÂN BÀI

• 2 đoạn, nhóm các thông tin có liên quan với nhau

• Đoạn 1: Phân tích các thông tin trong quá khứ

In 1940, around 9% of Americans were aged 65 or

over, compared to about 7% of Swedish people

and 5% of Japanese people. The proportions of

elderly people in the USA and Sweden rose

gradually over the next 50 years, reaching just

under 15% in 1990. By contrast, the figures for

Japan remained below 5% until the early 2000s.



Thân bài

• Đoạn 2: Đưa ra các dự đoán về tương lai

Looking into the future, a sudden increase in the

percentage of elderly people is predicted for Japan,

with a jump of over 15% in just 10 years from 2030

to 2040. By 2040, it is thought that around 27% of

the Japanese population will be 65 years old or

USA will be slightly lower, at about 25% and 23%

respectively.


