Sự thống nhất và mạch
lạc trong một đoạn văn

Sự thống nhất
• Xuyên suốt trong đoạn văn, người viết tập
trung vào phát triển chủ đề chính được nêu ra
ở câu mở đầu.

• Đây là một trong các tiêu chí chấm điểm của
IELTS Writing, Task Achievement (25%). Nếu
đoạn văn viết thiếu sự thống nhất, lạc đề (offtopic) thì sẽ bị trừ điểm rất nặng ở phần này.

Sự thống nhất
Ví dụ:
My hometown is famous for some amazing
geographical features
Chủ đề
Giới hạn chủ đề
Không nói về các đặc điểm khác ngoài các
đặc điểm địa lý (geographical features), những
đặc điểm địa lý không thu hút hay những vấn đề
không liên quan khác…

Sự thống nhất

Đọc 2 đoạn văn dưới đây và xác định đoạn văn nào
có sự thống nhất. Tìm ra thông tin không liên quan
(nếu có)

Sự mạch lạc
• Các ý được sắp xếp theo trật tự logic, hợp lý và có
sự tiếp nối hợp lý trong suốt đoạn văn.
• Đây là một trong 4 tiêu chí chấm điểm trong IELTS
Writing, Coherence and Cohesion (25%).
• Các cách giúp cho bài viết mạch lạc hơn

Sự mạch lạc
Nhắc lại danh từ quan trọng
• Trong một đoạn văn, key nouns thường được lặp lại
cũng như kết hợp với việc sử dụng đại từ để thay thế
một cách linh hoạt.
• Không có giới hạn về số lần lặp lại key nouns trong một
đoạn hoặc số lần sử dụng các đại từ để thay thể cho
key nouns.

Sự mạch lạc
Nhắc lại danh từ quan trọng
• Tuy nhiên với một số câu nếu việc sử dụng đại từ để
thay thế khiến câu không rõ ràng, người viết nên lặp key
nouns.
• Ngoài ra, chúng ta có thể sử dụng các từ đồng nghĩa để
thay thế cho các danh từ đó. (Tham khảo Oxford
Thesaurus dictionary hoặc thesaurus.com)

Sự mạch lạc
• Ví dụ:
Gold, a precious metal, is prized for two important characteristics.
First of all, gold has a lustrous beauty that is resistant to corrosion.
Therefore, it is suitable for jewelry, coins, and ornamental purposes.
Gold never needs to be polished and will remain beautiful forever.
For example, a Macedonian coin remains as untarnished today as
the day it was made 25 centuries ago. Another important
characteristic of gold is its usefulness to industry and science. For
many years, it has been used in hundreds of industrial applications,
such as photography and dentistry. The most recent use of gold is in
astronauts’ suits. Astronauts wear gold-plated heat shields for
protection when they go outside spaceships in space. In conclusion,
gold is treasured not only for its beauty, but also for its utility.
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Gold, a precious metal, is prized for two important characteristics.
First of all, gold has a lustrous beauty that is resistant to corrosion.
Therefore, it is suitable for jewelry, coins, and ornamental purposes.
Gold never needs to be polished and will remain beautiful forever.
For example, a Macedonian coin remains as untarnished today as
the day it was made 25 centuries ago. Another important
characteristic of gold is its usefulness to industry and science. For
many years, it has been used in hundreds of industrial applications,
such as photography and dentistry. The most recent use of gold is in
astronauts’ suits. Astronauts wear gold-plated heat shields for
protection when they go outside spaceships in space. In conclusion,
gold is treasured not only for its beauty, but also for its utility.
• Trong đoạn văn này, key nouns (gold) được lặp lại 7 lần kết hợp
với các đại từ (it, its) được sử dụng thay thế.

Sự mạch lạc
Gold, a precious metal, is prized for two important characteristics.
First of all, gold has a lustrous beauty that is resistant to corrosion.
Therefore, it is suitable for jewelry, coins, and ornamental purposes.
Gold never needs to be polished and will remain beautiful forever.
For example, a Macedonian coin remains as untarnished today as
the day it was made 25 centuries ago. Another important
characteristic of gold is its usefulness to industry and science. For
many years, it has been used in hundreds of industrial applications,
such as photography and dentistry. The most recent use of gold is in
astronauts’ suits. Astronauts wear gold-plated heat shields for
protection when they go outside spaceships in space. In conclusion,
gold is treasured not only for its beauty, but also for its utility.
• Từ applications được sử dụng thay thế bằng từ đồng nghĩa use.

Sự mạch lạc
Sử dụng thống nhất về đại từ
• Trong khi viết, cần chú ý sử dụng thống nhất một ngôi
(person) và số lượng được nhắc đến (number).
Ví dụ như không thay he thành she (thay ngôi) hay he
thành they (thay đổi số lượng).
• Ở ví dụ dưới đây, các đại từ được thay đổi để giúp việc
sử dụng đại từ được thống nhất hơn và giúp đoạn văn
mạch lạc hơn

Sự mạch lạc

Sự mạch lạc
Sử dụng các cụm từ chuyển ý
• Ví dụ:
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• Ví dụ:

Sự mạch lạc
• Một số từ/cụm từ chuyển ý phổ biến:
Chức năng, ý
nghĩa
Bổ sung một
vấn đề mới

Các từ/cụm từ
• And (thường đứng giữa câu)
• In addition, Furthermore, Besides (có thể đứng đầu câu
hoặc giữa 2 mệnh đề)
• Also (có thể đứng đầu câu hoặc sau chủ ngữ)
• Too (thường đứng cuối câu)
• Another (+danh từ), An additional (+danh từ)

Nêu một ý kiến • On the other hand, In contrast, However, nevertheless,
đối lập
nontheless, yet (có thể đứng đầu câu hoặc giữa 2 mệnh đề)
• But (thường đứng giữa câu)
• Although, though, even though, whereas, while, in spite of
(+danh từ), despite (+danh từ) (có thể đứng đầu hoặc giữa
câu)

Sự mạch lạc
• Một số từ/cụm từ chuyển ý phổ biến:
Chức năng, ý
nghĩa

Các từ/cụm từ

Nêu ví dụ

• For example, For instance (đầu câu hoặc giữa hai mệnh đề)
• An example of (+danh từ), such as (+danh từ)

Nêu kết quả

• Accordingly, As a result, As a consequence, Therefore,
Consequently, Hence, Thus (có thể đứng đầu câu hoặc
giữa 2 mệnh đề)
• So (Đứng giữa 2 mệnh đề)

Nêu nguyên
nhân

• Because, Since, As, Because of (+danh từ), Due to (+danh
từ), Owing to (+danh từ) (đứng đầu hoặc giữa câu)

Nêu thứ tự các • First, Second, Third, ... , Finally
ý
Nêu kết luận
• In summary, In brief, In conclusion, In short

Sự mạch lạc

• Tuy nhiên, không nên quá lạm dụng các từ/cụm từ
chuyển ý này

