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WRITING TASK 1: LINE GRAPH 

 

Đây là bài viết mà bạn đã thấy trong video của mình: 

The line graph compares birth rates in China and the US and how these rates changed from 1920 to 

2000 

 

Overall, the birth rates of both nations decreased over the period of 80 years. Although the two trends 

were similar in terms of a general decline, the birth rate of the USA in most years was higher than 

that of China. 

 

In the 1920-1935 period, the birth rate in America fluctuated, although it always remained above 

10%.  However, in the following decade, the American birth rate fell sharply to below 5%. In the 

1950s, the figure for the USA increased significantly to exactly 15%, which was its highest point 

during the 80-year period. Throughout the remainder of the period, there was a gradual decline in the 

US birth rate, which fell to 7% by the year 2000. 

 

Over the same period, the birth rate in China varied more significantly than in the US. It dropped to 

5% from 1940 to 1945 before reaching the highest point of the whole line graph, 20%, in 1950. By 

contrast, 5 years later, the birth rate in China decreased rapidly by over 10%, falling to approximately 

2% in 2000. 

 

Các bạn hãy một lần nữa phân tích kỹ lại bài report của mình và trả lời các câu hỏi sau: 

1. Phương pháp mình đã sử dụng để viết bài report trên ? Mình viết bao nhiêu câu cho Introduction, 

bao nhiêu câu cho Overvỉew, bao nhiêu câu cho mỗi khổ thân bài ? 

2. Có thể sử dụng "see" để mô tả xu hướng IELTS task 1? 

3. Gạch chân các cụm từ tốt (good vocabulary) trong bài report của mình 
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Answers: 

1. Tất cả các bài IELTS Writing task 1 mình đều sử dụng cùng 1 phương pháp:  

+ 1 câu cho phần Introduction (bằng cách paraphrase lại câu của đề bài) 

+ 2 câu cho phần Overview (nêu 2 đặc điểm chung nổi bật của biểu đồ). Lưu ý không đưa số liệu cụ 

thể vào phần này 

+ 3-4 câu cho mỗi khổ thân bài. Lưu ý trong phần thân bài luôn luôn đưa số liệu cụ thể và so sánh các 

số liệu với nhau 

2. Sử dụng  'see' trong writing task 1  

Một số bạn thắc mắc về việc sử dụng see trong Task 1. Mọi người xem ví dụ sau: 

• In Britain, CD sales increased dramatically in the 1980s. 

Chúng ta có thể viết lại câu trên sử dụng "see" như sau.  

• Britain saw a dramatic increase in CD sales in the 1980s. 

• The 1980s saw a dramatic increase in CD sales in Britain. 

• British shops saw CD sales increase dramatically in the 1980s. 

3. Các cụm từ tốt trong bài. Mọi người đọc kỹ phần giải nghĩa và ví dụ để có thể áp dụng cho các bài 

khác 

(Nội dung của phần này sẽ được giáo viên bản xứ đọc trong file mp3 "VOCABULARY") 

 in terms of (về mặt...): speaking of; used to tell the reader what you are referring to; in this 

case you are referring to the general decline of the birth rate; with respect to; regarding; “In 

terms of learning how to speak a foreign language, it is important to listen as much as 

possible.” 

 a general decline (một sự giảm chung) : an overall decrease or lessening in number; “There 

was a general decline in the amount of junk food people ate over the last decade.” 

 fluctuate (dao động): to change, up and down; “Investors didn’t like how the stock market 

fluctuated last year.” 

 remain above  (giữ nguyên trên...): to stay higher than, in terms of numbers; we usually say 

above rather than over when describing a higher number; “The sales numbers for last quarter 

remained above our previous forecasts.” 
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 fall sharply (giảm đột ngột) : to fall means to go down; sharply means all of a sudden and by 

a lot; “The prices fell sharply due to the higher level of production and less buyers in the 

market.” 

 below (dưới) : we use below rather than under in this case; “The graph shows that China’s 

birth rate stayed well below that of the USA from 1955 onward.” 

 throughout the remainder of the period (trong suốt phần còn lại của khoảng thời gian): 

throughout means during; the remainder means the rest of; the period refers to the time, the 

years; “Our sales figures stayed above $10,000 per day throughout the remainder of the 

period.” 

 gradual decline (giảm dần dần): gradual means it takes time, not sudden(ly) or quick; 

decline means it goes down, a decrease; “There was a gradual decline in the health of their 

pets once they moved to the city.” 

 varied more significantly than (thay đổi nhiều hơn...):  to vary means to change; 

significantly means by an important amount; “The immigration laws varied more significantly 

in the U.S. than they did in Canada.” 

 dropped to (giảm đến): to fall to; to go down to a certain level; “The birth rate dropped to 

more than half by 1955.” 

 decreased rapidly (giảm nhanh): to decrease is to go down, to drop, to decline; rapidly 

means quickly, in a fast way; “The temperature decreased rapidly once they were in the 

mountains.” 

 falling to (giảm đến): decreasing to; dropping to; going down to a specific amount; “The 

stock price hit an all-time low today, falling to $5 per share.” 
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PHƯƠNG PHÁP HỌC TỪ VỰNG 

Lưu ý rằng chìa khóa để đạt điểm cao IELTS Writing là "Vocabulary". Tất cả giám khảo IELTS mình biết 

đều khẳng định rằng "vocabulary is the key to language learning, and it's the key to a good IELTS score. The 

more words and phrases you know, the better you'll do in the test" (ielts-simon.com). Do vậy, mình đã hợp tác 

cùng 1 vị giám khảo IELTS ở Anh (do thầy Simon trên trang ielts-simon.com giới thiệu) và giáo viên IELTS 

bản xứ Mỹ biên soạn và thu âm -> giúp mọi người học từ mới dễ dàng nhất có thể. Không những giúp mọi 

người nâng điểm IELTS Writing, còn giúp nâng trình tiếng Anh nói chung của mọi người nữa.  

Cách học như sau: 

+ Bước 1: Các bạn đọc và nghiên cứu kỹ transcript (mục 3 về từ vựng phía trên). Khi học, mọi người nên đọc 

kỹ phần giải thích bằng tiếng anh để hiểu rõ nghĩa của từ. Phần tiếng việt chỉ để tham khảo vì nhiều cụm đôi 

khi khó thể dịch sát nghĩa hoàn toàn, chỉ dịch đại ý để mọi người hiểu. Khi đọc cố tưởng tượng ra ngữ cảnh 

mình sử dụng trong bài viết của mình. 

+ Bước 2: Copy file mp3 "VOCABULARY" vào điện thoại, nghe đi nghe lại càng nhiều càng tốt (ít nhất 

100 lần cho 1 file mp3), vừa nghe vừa lặp lại giọng đọc của người bản xứ .  

+ Bước 3: Tự đặt câu ví dụ của riêng mình và cố gắng áp dụng vào bài viết, bài nói của bạn  

Làm theo 3 bước như vậy, mọi người có thể hiểu và sử dụng thành thạo các cụm từ trên, biến chúng thực sự 

thành của mình. Điều này không những cực kỳ tốt cho trình IELTS Writing của mọi người mà còn giúp cải 

thiện đáng kể khả năng nghe, nói tiếng Anh nói chung của mọi người nữa.  

Chúc mọi người học tốt ! 

        -Ngọc Bách- 

 


