Giới thiệu chung về
IELTS Speaking

Cấu trúc bài thi
• Tổng thời lượng: 11-14 phút. Được thi riêng biệt với
các kì thi Nghe, Đọc, Viết của IELTS.
• Mỗi phần thi đều được ghi âm.

Cấu trúc bài thi
Phần 1
• Bạn sẽ được hỏi những câu hỏi chung về bản
thân và vài chủ đề tương tự như là nhà bạn, gia
đình, công việc, học tập và sở thích. Phần này
kéo dài từ 4 đến 5 phút.

Cấu trúc bài thi
Phần 2
• Bạn sẽ được trao một mẫu giấy yêu cầu bạn nói
về một chủ đề cụ thể. Bạn sẽ có 1 phút để chuẩn
bị trước khi nói tối đa 2 phút. Sau đó giám khảo
sẽ hỏi bạn một hoặc hai câu về chủ đề này để kết
thúc phần thi.

Cấu trúc bài thi
Phần 3
• Bạn sẽ được hỏi thêm về chủ đề trong Phần 2.
Các câu hỏi này tạo cơ hội cho bạn thảo luận
thêm về các vấn đề và ý niệm trừu tượng. Phần
này kéo dài từ 4 đến 5 phút.

Cách luyện tập
• Không tham dùng ngữ pháp phức tạp:
Sĩ tử ở trình độ này sẽ mất khá nhiều thời gian để
lắp ráp cấu trúc phức tạp vào bài nói và nhiều khi
còn lắp ráp sai khiến bài mình nói khó hiểu và
không trôi chảy. Lạm dụng những cấu trúc phức
tạp cũng sẽ làm bài nói giống như bài viết và từ đó
kém tự nhiên hơn. Điểm nói vì thế sẽ không cao.
Thay vì tham dùng những cấu trúc này thì người
nói nên kết hợp sử dụng thành thạo cả cấu trúc
đơn giản và phức tạp thì bài nói sẽ vẫn hay mà tự
nhiên, dễ hiểu.

Cách luyện tập
• Dùng Idioms vừa phải
Việc biết áp dụng thành công idioms – thành ngữ
vào bài sẽ giúp sĩ tử ghi thêm điểm cho phần nói.
Tuy nhiên, không vì thế mà sĩ tử nên sử dụng
nhiều idioms trong bài nói. Trong thực tế cuộc
sống, người bản xứ chỉ thỉnh thoảng dùng idioms
nên khi người thi sử dụng quá nhiều idioms thì bài
nói sẽ kém tự nhiên và điểm số vì thế cũng sẽ
không được cao.

Cách luyện tập
• Ngoài idioms, sĩ tử cũng cần phải sử dụng
‘common vocabulary’ ở mức độ vừa phải.
‘Common vocabulary’ là những từ vựng rất phổ
biến và được vô số người dùng khi đi thi. Ví dụ của
‘common vocabulary’ trong IELTS Speaking có thể
kể đến những từ như ‘friendly’, ‘happy’, ‘beautiful’,
‘feel relaxed’, ‘delicious’.

Cách luyện tập
• Hạn chế lặp từ
Để được điểm cao thì người nói cần áp dụng một
số từ vựng học thuật hơn một chút với ý nghĩa
tương tự.

Ví dụ như thay vì nói:
‘People in my hometown are very friendly’
thì có thể nói
‘People in my hometown are very hospitable’

Cách luyện tập
• Hãy chú ý đến phát âm và dùng ngữ điệu để bài
nói trở nên tự nhiên và truyền cảm hơn
Phát âm là phần rất quan trọng trong bài thi nói. Dù
bài nói có sử dụng nhiều từ vựng và ngữ pháp tốt
nhưng người thi lại không phát âm rõ ràng thì giám
khảo khó mà hiểu thí sinh nói gì và sẽ không chấm
điểm cao. Vì vậy mà sĩ tử nhớ cần chú trọng vào
phần phát âm.

Cách luyện tập
• Ngoài việc phát âm chính xác thì sĩ tử cần phải
dùng Intonation – Ngữ điệu nếu muốn đạt được
6.5 trở lên.
Khi bạn phải nói rất nhiều mà không biết dùng ngữ
điệu để nhấn mạnh ý chính thì không khác nào làm
bài đọc mà không biết ý chính ở đâu và giám khảo
sẽ khó theo dõi được bài nói. Khi áp dụng thành
công kĩ năng này thì bài nói trờ nên truyền cảm và
giám khảo sẽ có thiện cảm với bài nói của bạn
hơn.

Cách luyện tập
• Luyện tập nói trôi chảy và tránh ngắc ngứ nếu
muốn đạt 6.5 trở lên.
Một bài nói kém trôi chảy cũng giống như một đĩa
nhạc khi bật lên bị giật nhiều và sẽ không gây
được cảm tình với người nghe. Tuy nhiên, không vì
thế mà sĩ tử nên học thuộc các câu trả lời mẫu và
áp dụng vào bài nói vì giám khảo rất tinh ý và sẽ
biết cái thí sinh nói là do thí sinh nghĩ ra hay chỉ là
cái thí sinh đã ghi nhớ.

Cách luyện tập
Để nói trôi chảy thi người học cần luyện tập rất
nhiều và nên chọn ý đơn giản, dễ hiểu để có thể
tập trung vào mach nói. Khi luyện kĩ năng này thì
nên học với ai đó có trình độ chuyên môn cao để
được nghe nhận xét, đánh giá chi tiết. Từ đó người
học sẽ khắc phục dần và nói trôi chảy, mạch lạc
hơn.

Nguồn luyện tập
• Nghe, chép chính tả + nhái lại giọng đọc của
người bản xứ (xem người bản ngữ diễn đạt ý đó
thế nào rồi bắt chước), xem lại ngữ pháp, đến khi
nào bạn thấy nói không còn sai quá nhiều lỗi
nữa. Sẽ rất tốt nếu bạn có bạn là người bản xứ
hay bạn được luyện speaking với người có level
trên bạn. Họ nghe, nhận xét và giúp bạn sửa lỗi thì
bạn sẽ tiến bộ rất nhanh. Nhưng bạn có thể tự nói
một mình, thu âm lại và tự so sánh với cách người
bản xứ diễn đạt xem mức độ chính xác đến đâu.

Nguồn luyện tập
• Khi học list các từ vựng , nếu bạn chỉ đơn thuần
tra phát âm và nghĩa, thì những từ vựng đó vẫn là
thứ “ngôn ngữ chết” trong speaking. Vì khả năng
cao là bạn sẽ khó đưa được chùm từ vựng đã học
đó vào trong bài nói của mình sau này. Cách hay
nhất là hãy liên tưởng đến một câu chuyện, một
chủ đề nào đó mà bạn có thể cover được những
từ vựng mình vừa học.

Nguồn luyện tập

• CÔNG THỨC NHƯ SAU: Bạn dành 5 phút cho sư
liên tưởng, 10 phút cho việc viết ra giấy, 15 phút
cho việc nói . Vì học từ vựng yêu cầu thực hiện
hàng ngày , nên việc kết hợp cùng hoạt động nói
như vậy cũng cần áp dụng hàng ngày. Đảm bảo là
sau một khoảng thời gian nhất định + level hiện tại
của bạn, phản xạ nói sẽ lên rất nhanh. Và đây là
cách tốt nhất để luyện phản xạ.

Nguồn luyện tập
• Học từ vựng qua các tài liệu IELTS Plant đã sưu
tầm.
• Hãy tranh thủ luyện nói mỗi khi rảnh rỗi và học từ
vựng mỗi ngày. Để tránh quên từ vựng, bạn hãy
liên tục ôn tập và áp dụng vào việc Nói/Viết.

Nguồn luyện tập
• Luyện kỹ năng nói tiếng Anh:
- App điện thoại: ELSA (http://www.elsanow.io/)
• Luyện phát âm và học từ vựng:

- Duolingo: học tiếng Anh qua trò chơi và câu hỏi
(https://www.duolingo.com/)
- Memrise (https://www.memrise.com/)
- Merriam-webster: bên cạnh là 1 quyển từ điển
phong phú vốn từ thì Merriam-webster còn có các
trò chơi ôn tập từ vựng nữa (http://www.merriamwebster.com/)

Nguồn luyện tập
• Nguồn luyện nói IELTS:
- http://www.ieltsspeaking.co.uk/ielts-educationvocabulary/
- http://www.ielts-exam.net/ielts_speaking_samples/390/

- http://www.ielts-exam.net/ielts-speaking-test/
- http://www.ieltsanswers.com/ielts-speaking-testpart2.html

- http://www.bestieltsonline.com/ielts-speaking-test-part3-sample-questions-and-answers/

Những lầm tưởng về
ielts speaking
1. ngữ pháp phải hoàn hảo
Nhiều thí sinh lo lắng vì không thể nói mà đảm bảo
ngữ pháp chính xác. Giám khảo chấm thi của bạn
chú ý đến sự đa dạng trong các cấu trúc câu bạn
dùng để nói hơn là sự chuẩn xác về ngữ pháp.
Trên thực tế, dưới đây là thang điểm về ngữ pháp
IELTS Speaking:

Những lầm tưởng về
ielts speaking
• Điểm 9: Có thể có những lỗi sai “kiểu người bản
địa”; sử dụng các loại, cấu trúc câu phong phú
• Điểm 8: Phần lớn các câu không có lỗi; sử dụng
các loại, cấu trúc câu phong phú
• Điểm 7: Nhiều câu không có lỗi; sử dụng các loại,
cấu trúc câu phong phú
• Điểm 6: Nhiều lỗi nhưng giám khảo vẫn hiểu nội
dung bạn muốn nói; sử dụng nhiều cấu trúc câu

Những lầm tưởng về
ielts speaking
• Điểm 5: Nhiều lỗi đến mức giám khảo có lúc không
hiểu bạn muốn nói gì và, hoặc không sử dụng
nhiều loại câu
• Điểm 4: Nhiều lỗi giám khảo không hiểu bạn muốn
nói gì và, hoặc chủ yếu chỉ dụng các mẫu câu đơn
giản.
• Nhớ lưu ý là điểm Speaking của bạn phụ thuộc và
4 yếu tố: Fluency and Coherence (Trôi chảy, mạch
lạc), Vocabulary (Từ vựng), Grammar (Ngữ pháp)
and Pronunciation (Phát âm) chứ không chỉ 1.

Những lầm tưởng về
ielts speaking
2, phải nói giọng bản ngữ
Giám khảo không kỳ vọng bạn phải nói giống một
người cụ thể nào cả. Nếu giám khảo không hiểu,
bạn sẽ đạt được ít nhất 6 điểm cho phần phát âm
(Pronunciation). Để đạt điểm 7 hay cao hơn, bạn
chỉ cần đơn giản thêm cảm xúc vào trong giọng nói
của mình. Hãy mỉm cười và cho thấy con người
bạn thông qua giọng nói. Điều này khiến không khí
thoải mái hơn, không chỉ với bạn mà còn cả giám
thị của bạn nữa.

Những lầm tưởng về
ielts speaking
3, phải sử dụng từ ngữ chính thống
• Speaking có ba phần. Phần một liên quan đến
các thông tin cá nhân của bạn, nên bạn có thể
dùng các từ ngữ thân mật một cách tự nhiên như
từ lóng, thành ngữ. Để đạt được 7 điểm cho phần
nói, từ ngữ của bạn phải “gây hứng thú” cho giám
khảo. Những từ ngữ này thường không có trong
sách.

Những lầm tưởng về
ielts speaking

• Phần hai cũng tương tự phần một. Còn ở phần
ba, những cụm từ chính thống được khuyến
khích sử dụng hơn, ví dụ: “I am of the opinion
that…”, “In my view…”, and “Some hold the belief
that…; nevertheless, I honestly feel that…”.

Những lầm tưởng về
ielts speaking
3, phần 2 nên nói trong 1-2 phút
• Ở phần nói thứ hai, bạn nhận được một chủ đề
và giám khảo hỏi bạn về chủ đề đó trong một đến
hai phút. Tuy nhiên, nếu bạn chỉ nói trong 1phút
thì phần đánh giá về Fluency and Coherence
(Trôi chảy và mạch lạc) của bạn sẽ bị giảm điểm.
• Thế nên, hãy nói đủ hai phút. Bạn yên tâm là
giám khảo sẽ dõi theo bạn suốt 2 phút này và
không phải lo lắng về thời gian. Khi kết thúc, nhớ
nói “Thank you” với giám khảo của mình.

