
Câu trả lời ngắn 
(Short answer)



Thông tin câu hỏi

• Trong kỳ thi, bạn có thể phải tìm kiếm sự thật 

trong một đoạn văn và trả lời ngắn cho các câu 

hỏi.

• Bạn sẽ được biết bao nhiêu chữ được cho phép 

trong các câu trả lời. (Ví dụ không quá ba chữ)

• Một số có thể được viết hoặc như là một từ, ví dụ 

bốn, hoặc như một số, ví dụ 4, và số lượng là một 

từ.



Thông tin câu hỏi

• Một từ có gạch nối trong nó, ví dụ ‘mother-in-law’, 

tính là một từ.

• Bạn sẽ không được sử dụng viết rút gọn, ví dụ 

‘he’s’ là không được phép mà phải là ‘he is’.

• Các câu hỏi sẽ theo thứ tự giống như thông tin 

trong văn bản.



Thông tin câu hỏi

• Short answer (Câu trả lời ngắn)



- Bước 1: Đọc hướng dẫn cẩn thận. Kiểm tra giới 

hạn từ.

- Bước 2: Đọc từng câu hỏi và gạch dưới các từ 

khóa.

- Bước 3: Hãy suy nghĩ của bất kỳ từ ngữ tương tự 

mà có thể được sử dụng trong các văn bản.

- Bước 4: Quét cho các từ khóa hoặc từ đồng nghĩa 

trong đoạn văn.

Trình tự làm bài



- Bước 5: Đọc văn bản và các câu hỏi một cách 

cẩn thận để tìm ra câu trả lời.

- Bước 6: Viết các câu trả lời trên phiếu trả lời.

- Bước 7: Kiểm tra câu trả lời của bạn phù hợp 

với các hướng dẫn và đi đến câu hỏi tiếp theo.

Trình tự làm bài



Ví dụ:

Trình tự làm bài

The following instructions were given in an IELTS 

reading exam: ‘Using NO MORE THAN THREE 

WORDS’ for each, answer the following questions’. 

Look at the students’ answer in the table below and 

make them shorter if necessary.



Ví dụ:

Trình tự làm bài
Question Student’s answers

1. How much do they need to 
pay?

They need to pay $6,000 per year

2. How will students finance their 
education?

With a combination of loans and 
salaries from part-time jobs. 

3. How did the university react to 
the news?

They immediately released a 
statement to the press. 

4. What are the disadvantages of 
cramming? 

There is a possibility that students will 
become too tired. 

5. Give one reason why students 
might want to choose 
accommodation on campus?

It is closer to their place of study. 



Bước 1: Đọc hướng dẫn cẩn thận. 

Kiểm tra giới hạn từ.

Trình tự làm bài

The following instructions were given in an IELTS 

reading exam: ‘Using NO MORE THAN THREE 

WORDS’ for each, answer the following 

questions’. 

Look at the students’ answer in the table below 

and make them shorter if necessary.



Bước 2: Đọc từng câu hỏi và gạch 

dưới các từ khóa.

Trình tự làm bài



Ví dụ:

Trình tự làm bài
Question Student’s answers

1. How much do they need to 
pay?

They need to pay $6,000 per year

2. How will students finance their 
education?

With a combination of loans and 
salaries from part-time jobs. 

3. How did the university react to 
the news?

They immediately released a 
statement to the press. 

4. What are the disadvantages of 
cramming? 

There is a possibility that students will 
become too tired. 

5. Give one reason why students 
might want to choose 
accommodation on campus?

It is closer to their place of study. 



Bước 3: Hãy suy nghĩ của bất kỳ từ 

ngữ tương tự mà có thể được sử 

dụng trong các văn bản.

Bước 4: Quét cho các từ khóa hoặc 

từ đồng nghĩa trong đoạn văn.

Trình tự làm bài



Ví dụ:

Trình tự làm bài
Question Student’s answers

1. How much do they need to 
pay?

They need to pay $6,000 per year

2. How will students finance their 
education?

With a combination of loans and 
salaries from part-time jobs. 

3. How did the university react to 
the news?

They immediately released a 
statement to the press. 

4. What are the disadvantages of 
cramming? 

There is a possibility that students will 
become too tired. 

5. Give one reason why students 
might want to choose 
accommodation on campus?

It is closer to their place of study. 



Bước 5: Đọc văn bản và các câu hỏi 

một cách cẩn thận để tìm ra câu trả 

lời.

Trình tự làm bài



Bước 6: Viết các câu trả lời trên 

phiếu trả lời.

Bước 7: Kiểm tra câu trả lời của 

bạn phù hợp với các hướng dẫn và 

đi đến câu hỏi tiếp theo.

Trình tự làm bài



Ví dụ:

Trình tự làm bài
Student’s answers Short answer

They need to pay $6,000 per year $6000 PER YEAR

With a combination of loans and 
salaries from part-time jobs. 

LOANS AND JOBS

They immediately released a 
statement to the press. 

A PRESS RELEASE

There is a possibility that students will 
become too tired. 

POSSIBLE 

OVERTIREDNESS

It is closer to their place of study. CLOSE TO UNIVERSITY



Để giữ được số lượng từ, bạn có thể thay đổi hình 

thức từ:

- Sử dụng ‘NOUN MODIFIER‘

Ví dụ: the documents about the house -> the house 

documents.

- Sử dụng ‘ADJECTIVE MODIFIER‘

Ví dụ: the variety of reasons -> various reasons

Lưu ý



Hãy chú ý đến những điểm sau đây khi tìm câu trả 

lời:

- Đánh vần

- Động từ

- Số chữ và số

Lưu ý


