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Đề thi IELTS BC 11/10 Computer 
Cá nhân mình thấy thi Computer rất thoải mái, không hề đáng sợ như mình đã lo lắng khi 
đọc các bài viết trước đó. Vừa sớm có kết quả, thi liền trong 01 ngày, Writing lại có thể đếm 
chữ và sửa vào cuối giờ dễ dàng hơn, reading, speaking thì có thể đọc ở 01 màn hình, không 
phải dở qua dở lại như thi paper. Hơn nữa, đồng hồ ngay trên màn hình, giúp mình căn thời 
gian tốt hơn là phải nhìn lên tường như thi paper. Mình thấy đây là quyết định rất đúng đắn 
của mình kiki.  
Speaking:  
Hôm nay mình gặp phải giám khảo hơi khó tính, đọc nhỏ xíu, giọng Anh. 
Places you live: Mày có thích nơi mày sống không? Nơi mày sống có hợp cho gia đình trẻ con 
không? Thành phố nơi m sống có thay đổi nhiều không?  
Changes: M có thay đổi nhiều khi lớn lên không? M nghĩ thay đổi có quan trọng không? Tại 
sao con người lại thay đổi 
Trẻ con cần sự giúp đỡ gì từ người lớn? Nếu không có sự giúp đỡ đó thì sao? Người già có 
cần sự giúp đỡ gì từ hàng xóm? 
Sao Part 1 của mình hỏi nhiều nhỉ?  
Part 2: Kể về một người hay giúp đỡ người khác?  
Người đó là ai? 
Hay giúp zư lào? 
Sự giúp đỡ của người đó thể hiện gì? 
Bạn cảm nhận gì về sự giúp đỡ của người này? 
Part 3: Sự giúp đỡ có quan trọng không? 
Có nên giúp người lạ không? 
Giúp đỡ người lạ m được gì? 
Ai là người có lợi hơn: người giúp đỡ hay người được giúp đỡ? 
Mày nhận được gì khi giúp đỡ người khác? 
Nói chung hỏi xoáy nhiều đáp xoay liên tục. Có 1 câu mình không nghe được vì giám khảo 
nói bé quá, hỏi lại vẫn không nghe được nên mình bị bỏ qua câu đó, không biết sẽ bị trừ 
điểm thế nào nhờ mọi người? 
Writing:  
Đề Writing Part 1 mình thấy không quá khó, cho 2 cái biểu đồ, 2 cái table về phần trăm học 
sinh học ngoại ngữ và 3 ngôn ngữ được chọn học phổ biến nhất. Có French, German và 
Spanish.  
Part 2: Many different countries have most shops and products as the same. Some consider 
it a positive dvelopment, whereas others consider it negative. Discuss both sides and give 
your opinion. 
 

Work/Study: 

1. Đi học hay đi làm? 

2. Bạn có thích công việc đang làm không? 

3. Bạn có tính làm tiếp công việc này trong tương lai không? 

B. Stage of life: 

1. Có thích lứa tuổi hiện tại của mình không? 

2. Bạn có nghĩ những người khác cũng như bạn không? 
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3. Thành tựu lớn nhất bạn đạt được tính tới thời điểm hiện tại? 

4. Bạn dự kiến làm gì trong 5 năm tới? 

C. Strange People: 

1. Bạn có hay gặp người lạ không? 

2. Bạn có thích gặp người lạ không? 

3. (1 câu gì đó nữa mình không có nhớ ) 

Những topic mình không thích, chuẩn bị hời hợt thì lại vào  

Part 2: 

Miêu tả một Indoor game bạn từng chơi hồi bé (có thể nhiều bạn thích đề này nhưng với 

mình nó như a nightmare ) 

Follow up: Giờ ở nước bạn người ta có chơi trò đó nữa ko? 

Part 3: 

1. Trẻ em ở nước bạn thường chơi những thể loại game gì? 

2. Theo bạn trẻ em ngày nay với ngày xưa chơi game có khác nhau ko? 

3. Bé gái với bé trai có chơi các loại game khác nhau ko? 

4. Có nên cho chúng nó chơi cùng 1 loại game với nhau ko? 

5. <Khúc bẻ lái> Bạn nghĩ sao về việc khuyến khích môi trường cạnh tranh ở nơi làm việc? 

6. Nó có bất lợi gì không? 

Thank you, this is the end of the speaking test  

Chúc các bạn thi tốt và đạt target của mình J 

 
Report speaking BC viettel 11/10 ạ 
Part 1: 
+ do you like the place where you live now? Why/ why not 
+ do you know many people who live near you? Why/ why not 
+ is your area a good place for family with children? Why/ why not 
+ do you like watching sport? 
+ did you play any sport when you was a child 
+ have you ever supported a sport team? Câu này em nghe nhầm thành have you ever been 

in a sport team luôn  
+ do you like to go to the cinema/movies at weekend? Why/ why not 
+ do you think there are enough interesting things to do in your city? Why/why not 
Part 2: 
- describe an expensive activity that you enjoy doing occasionally hay là usually em cũng ko 
nhớ rõ nữa 
Part 3: 
- có nhiều tiền có lợi không? 
- món đồ nào mà người ta thường bỏ ra nhiều tiền để mua 
- có khi nào mà những vật rẻ tiền sẽ enjoyable hơn những vật mắc tiền không  
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- có nhiều tiền đôi khi mang đến problem gì 
Còn 1,2 câu nữa mà em ko nhớ rõ 
Em report để tích đức đợi điểmm 
Report 11/10 Speaking Test (IDP Triệu Việt Vương, HN) 
Part 1: 3 topic 
*Topic 1: Places that you live in 
- Where do you live? 
- What is special about your place? 
- Is it a good place for families with children? 
*Topic 2: Hurry 
- When do you do things in hurry? 
- What things do you usually do in hurry? ( Câu này mình ko nhớ chi tiết cho lắm ) 
* Topic 3: Srry mnguoi nhé mình quên 
Part 2: Describe a person you know who expresses his/her opinion openly. 
- Cá nhân mình cho rằng đề này hơi củ chuối một xíu, vì để chứng minh người ta open-
minded và thoải mái đưa ý kiến ko dễ dàng gì cả. 
Part 3: Ways of expressing opinions and emotions 
- Do you usually recieve text messages? 
- Do you send text messages to people when having some important things? (If using 
another method to send people, explain why you think that it is better than text messages? 
- Câu này sẽ được GK hỏi thêm khi bạn dùng phương thức khác để gửi, vd như mình là 
Gmail ) 
- Which ways do you usually use to express your opinions and emotions? 
- Do men and women express their opinions and emotions in a same way? 
- Which advantages of expressing opinions openly? 
- Does expressing opinions openly have disadvantages? 
 

Report speaking IDP TTV 9/10 tích đức ngày mai ạ  
Part 1:  
- đi làm hay đi học 
- học cái gì 
- sao lại chọn học cái đấy 
- fishing có popular ở vn ko 
- ở đâu thì mày có thể xem cá 
- mày nghĩ sao về việc ăn cá 
- bạn bè mày có hay make jokes ko 
- mày có giỏi make jokes ko 
- tại sao ở nước mày có nhiều comedy shows 
- mày có hay đi xem comedy shows trực tiếp ko 
Part 2: tả người mày biết mà mày nghĩ là good leader 
- câu hỏi phụ: mày có phải good leader ko 
Part 3: 
- ở nước mày ai là leader of the family 
- các nước châu á khác có giống nước mày ko 
- making decisions for family có khó ko, bayh nó thay đổi như thế nào so với trước đây 
- ở workplace thì managers có nên hỏi workers ý kiến trước khi make decisions ko 
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review speaking IDP Da Nang 9/10 

Part1: Do you work or study 

2. What subject are you studying? 

3. Why did you choose that subject? 

4 What would you like to do in the future? 

5 How popular is fishing in your country 

6 do you know a place you can see fish 

7 How do you feel about eating fish 

8 Did you often sleep late when you were young? 

9. How do you feel when you wake up after a late sleep? 

10. Do you often stay up late? 

Part 2 Describe an occasion you got lost that you didn’t know 

bonus : Mi có hay đi lạc không.: 

Part 3 

1. Why do some people get lost more easily than others? 
2. Do you think it is important to be able to read a map? 
3. Do you think it is important to do some preparation before you travel to new places? 
4. How can people find their way when they are lost 
5. ( một loạt câu phía sau nữa nhưng tôi k nhớ, tiện thể mấy bạn cho mình hỏi part 1,2 

nói đc nhưng part 3 nói như ngáo đá liệu có đc 6.0 vậy . và nhờ giám khảo nhắc lại 
câu hoi có bị trừ điểm k vậy ) 

6. Computer-delivered nhé. 3 bài reading là học thuật hàn lâm hết, vui lắm  
7. Enjoyed my speaking test actually. You should try to relax and focus on fluency, 

everything else would just come along. I found it hard to use so-called fancy words 
when speaking.  
Test taken in BC Vietnam today. Hope it helps! 

Speaking 
Part 1:  
Picnic 
House 
Clothes 
Part 2: Kid behaved badly in public. 
Have you seen lots of kids behaved badly in public? 
Part 3: Behaviors 
Do parents and friends effect how a person behaves? 
Do you think a person can change their behavior for others or not? Does the wish to change 
come from that person only?  
Why do people find it hard to act ethically nowadays? 
Writing (Computer-delivered) 
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Bar chart 
Many cities are becoming big and overcrowded. 
Why is this? 
What measures can be taken to reduce this? 
 

Writing 
- task 1: design của 1 cái modern landfill for household waste 
- task 2: some people think that what most impacts children's future is their experiences 
before starting school while others think experiences as a teenager are more influential. 
Discuss both views and give your own opinion. 
 

Review speaking 10/10 BC Viettel Building. 

P1: 

- full name? how are you? (I said not good at all, so he asked me why?) 

- Work or study? why u do this work? Will u change the work?  

- You of 5 years later? 

- Newspaper or Magazine? Why? 

- Do u think all children like reading comic? 

- which period of time that people enjoy most? why? (i said the childhood, nothing too 

much to care for working, earning for living bla bla) 

- are you happy with what you have. which period of time you want most? (I said the 

childhood time bla bla, but the reality that we all have to focus on the present which we can 

fix and live with what we want, we cant change the past bla bla). 

P2: a city u visited and want to come back? 

- Do you want to live there? "a bonus Q, cuz i talked about Dalat. 

P3: related to city life. 

- Differences between city & country life? why? 

- city life in the past and now, any changes?  

- countryside is healthier than city? agree? 

- city is more suitable for younger? 

- Who prefer to stay in countryside? why? where do u want to stay? 

- do u think living in countryside is safer than living in big city?  

- do u think living environment affect our characteristic? people living in countryside is more 

friendly?  
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- what make people living in big city less friendly than the countryside one? 

- what government should do to make city life safer? 

... 2 mores 

  
Mình xin review đề thi máy tính hôm 1.10 ở BC 

Writing: 

 Task 1: Maps 
 Task 2: Nowadays young people are admiring media and sports stars, even though they do 

not set a good example. Do you think this is a positive or negative trend? 

đề này mình hơi hoang mang, giờ nghĩ lại hình như mình đi lạc đề mất tiu  

Speaking: 

 Study: mày là học sinh hay nhân viên, học trường nào, ngành gì, tương lai muốn làm gì. 
 Sport: mày thường chơi môn nào, có thường xem TV về sport không? Tại sao? 
 Science: học sinh ở đây có thích học science không? mày bắt đầu học science từ khi nào? các 

bảo tàng có giúp gì cho việc học science không, còn nữa mà mình quên mất tiêu rồi 
 Part 2: Describe an area of science ( cái này có trong bộ đề dự đoán), bạn bè mày có thích 

học science không? 
 trẻ em có nên học science không? 
 science giúp gì trong cuộc sống hàng ngày? 
 phát minh tiên tiến nhất? 
 con người có đóng góp gì cho khoa học được không? 

Đề của mình như sau: 
Part 1:  
- Đang đi làm/ học?  
- Sao lại chọn major đấy? 
- Sau này muốn làm gì?  
- Có hay đọc báo/ tạp chí không? (đoạn này mình nói luôn là hay đọc online nên thầy không 
hỏi tiếp như dự đoán nữa) 
- Hay đọc thể loại báo/ tạp chí nào? (Why?)  
- Có thích meet new people không? 
- Thấy việc gặp người mới có dễ không? (Why?) 
- Bắt chuyện với người mới như thế nào?  
- Có hay đọc comics không?  
- Hay đọc thể loại comics nào? (Why?) 
- Trẻ em ở VN hay đọc thể loại gì?  
Part 2: Group work that you enjoy 
Part 3: Cha má ơi đoạn này mình bị thầy hỏi vặn rất nhiều, nói gì xong thầy cũng hỏi ngược 
sao không phải thế này thế kia ấy. (vì mình thi lần đầu nên không rõ thế là bình thường hay 

không nữa ) Và dường như mấy câu của mình không có trong forecast (?) 
- Làm việc nhóm có quan trọng không?  
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- Việc cho một người cảm giác là một phần của group có cần thiết? (Why?) 
- Nghĩ thế nào về việc có những người không thích làm việc nhóm, thích làm việc độc lập?  
- Làm sao để khuyến khích trẻ em có những tương tác, biết cách hợp tác? (ở đây mình có 
đưa ra example là parents có thể vừa chơi với con và dạy con luôn, VD như cùng các môn 
thể thao đòi hỏi tính tập thể) 
- Sao lại nghĩ đến việc chơi thể thao, nó giúp như thế nào cơ?  
- ... (còn nữa mà mình chưa nhớ ra)  
 
Report speaking IDP 25/9 tích đức mai thi 3 skills còn lại. (Bạn này bị tâm lí nè: Giám khảo 
hỏi để e thể hiện ngôn ngữ thôi, không nhất thiết phải có liên quan đến ý e vừa nói, cứ bình 
tĩnh trả lời thôi ^_^) 
Mình mới thi xong tức thì mà tới h chưa hoàn hồn lại luôn :(((( 
Gặp 1 cô giám khảo lạnh lùng, k cười k gì hết chỉ trợn mắt thôi, k nhớ tên cổ là gì nữa 
P1: 
mày thích nơi m sống k? 
Nơi m sống có thích hợp cho gia đình có trẻ em k? (câu này t bị hoang mang vl, vì t đã nói là 
t sống ở dorm của trường rồi, xong kiểu wtf còn hỏi thích hợp cho trẻ em k là sao??? Thế là t 
phải hỏi lại giám khảo là cô mún hỏi gì. Má toang thật sự 
Sau khi toang thì t k còn nhớ được gì nữa, dù giám khảo có hỏi thêm 5-7 câu nữa lận, sorry 
nhiều 
P2: giống trong cái forecast á mn 
Nói về 1 đứa bé cư xử tệ ở nơi công cộng 
T phịa đại 1 câu chuyện về thằng bé 10 tuổi nặng như heo còn ngồi trên xe đẩy ở siêu thị, bà 

giám khảo kiểu trợn mắt wth???  (Topic bạn ý chọn có hơi kì thị trẻ em mập nên GK họ 
thái độ vậy đó) 
Toang vcl 
P3: m thấy trẻ em ở đây có cư xử tốt k? 
Theo m gia đình hay bạn bè có ảnh hưởng hơn đến việc thay đổi hành vi của trẻ 
M nghĩ hành vi của trẻ có thay đổi khi chúng lớn lên k? 
M có nghĩ nó khó để cư xử ethical k? 
M nghĩ tại sao mấy nhà chính trị lại khó hành xử sao cho hợp tình hợp lí? 
Hú hồn chim én luôn mấy mẹ ơi! 
 
Report đề IELTS Speaking tại IDP Triệu Việt Vương hồi 15h10p 25/09 vừa xong lun huhu tích 

đức cho 3 skills ngày mai ㅜㅜ 

Part 1:  
- Do you like where you live now? Why? 
- Do you have good rela with your neighbors? 
- Do you think children can grow up well where you live? Why? 
Concentration 
- Do you find it hard to concentrate? 
- What do you do to concentrate? Why? 
- Did you concentrate on your study when you was younger?  
New activities 
- Do you like trying new activities? Why? 
- Is there any activity you want to try? Why? 
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Part 2: Describe an old friend that you got in contact again after a long time.  
Follow up question: Have you guys met recently? 
Part 3:  
- How do people make new friends?  
Mình trả lời là social media thì thầy hỏi thêm là Do you think social media changes the 
meaning of friendship? rồi thầy hỏi ngoài social media thì ngoài đời thật có cách nào làm 
quen bạn mới không 
- Do you think people nowadays make contact with their friends a lot? Like taking picture 
why having breakfast or anything? Is it necessary to do so because people in the past didn't 
do it? 
- Why do some people lose contact after graduation? Mình trả lời là maybe họ không dành 
nhiều thời gian cho nhau nữa thì thầy hỏi tiếp là nhưng mà có social media mà 
- Do you think it is important to keep in contact with your old friends? Why?  
- Should teenagers have many casual friends or have some close friends only? 
 
Mình xin report đề thi speaking ngày 25/9 tại BC tòa nhà Viettel HCM city để tích đức mai 
thi 3 môn còn lại ạ.  
Part 1: 
1. Bạn có thích nơi ở hiện tại của mình ko?  
2. Bạn thấy khu nhà của bạn có phù hợp cho một gia đình có trẻ em ko?  
3. Trong nhà bạn có nhiều nội thất ko? Tại sao?  
4. Bạn thấy thích nội thất nào nhất? Tại sao?  
5. Có người thân nào sống gần bạn ko?  
6. Hai người thường làm gì để thư giãn ở khu nhà bạn?  
Part 2: miêu tả một người mà bạn thấy người đó hay thích giúp đỡ người khác.  
Part 3:  
* Receiving helps:  
1. Bình thường bạn nghĩ mng sẽ hỏi như thế nào khi nhờ người khác giúp mình? Tại sao?  
2. Bạn nghĩ đó có phải là cách hỏi tốt nhất ko?  
3. Tại sao trẻ em lại thường xin sự giúp đỡ hơn so với người lớn ?  
4. Trẻ em thường xin giúp đỡ về những gì?  
5. Bạn nghĩ mng có thường nhờ đồng nghiệp hay bạn mình giúp đỡ ko? Tại sao?  
* Giving Helps:  
1. Ở Việt Nam mng thường giúp đỡ người già những gì? Tại sao?  
2. Người già có phải là người cần sự giúp đỡ nhất so với các lứa tuổi khác ko?  
3. Trẻ con có thường giúp người già ko?  
4. Trẻ con thường giúp bạn mình, vậy chúng có giúp những người lạ luôn ko? Tại sao?  
 
Report đề Speaking (24/9/2020 tại IDP HCM) để tích đức cho 3 skills còn lại:)) 
P1: 
How do you feel about your house? 
What kind of house would you loke to live in? 
What do you think about eating fish? 
Is going fishing popular in Vietnam? 
P2: 
Describe a time you take risk that you think bad thing would happen but it has positive 
result. 
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P3: 
Why people like taking dangerous leisure? 
Why old people less take risk than younger people? 
It is good to read about dangerous things? 
What do you think about risk game? 
 
Report đề speaking IDP- HN 2/9/20 Ca 9h10 
Part 1: Where do you live now? Do you like this place? 
Chỗ ở có phù hợp cho trẻ em và người già k? 
Weekend  
Weekend có quan trọng k? 
Làm gì vào cuối tuần? 
Thành phố có nhiều hoạt động vào cuối tuần k? 
Có thích đi xem phim vào cuối tuần k? 
Picnic 
Đã đi pinic lúc nhỏ chưa? 
Mn thường đi pinic ở đâu? 
Part 2: Describe an activity you enjoy but it is quite expensive (nhớ nội dung, câu chữ k 
chính xác) 
Part 3:  
Cái gì đắt mà mn vẫn thích mua? 
Phụ nữ và nam giới có thích mua những thứ giống nhau k? 
Có nhiều tiền có quan trọng k? 
Nếu một người đàn nghèo mà giàu thì có gì bất lợi k? 
 
BC Academic computer-delivered test  
Ngày thi 20/8:  
Speaking: 
P1 Study, Texting, and Checklist 
P2 Music event that u did not enjoy  
P3 Câu hỏi về music và concert 
Writing 
1. Potato consumption and production. 
2. Rising fuel cost có phải là best way để xử lý các vấn đề môi trường không. 
 
Xem chùa của mọi người trong group nhiều rồi nên mình xin phép report bài speaking sáng 
nay 12/09 mình thi tại BC ạ 
Mình viết vội ý chính bằng tiếng Việt nhé do mình được hỏi nhiều lắm luôn 
--- 
Part 1. 
Work and study 
- Đang đi học hay đi làm 
- Có yêu thích công việc mình đang làm không? Tại sao?  
Pinic 
- Hồi nhỏ có hay đi pinic không? Đi ở đâu? 
- Giờ lớn có còn hay đi không? 
- Mọi người thường đi pinic ở đâu? 
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Sport 
- Có thích chơi môn thể thao nào không? 
- Có từng ở trong đội thể thao nào không?  
- Có thích xem thể thao trên TV không? 
Part 2. 
- Describe an ambition that you have had for a long time 
Part 3. 

Phần này mình được hỏi hơi nhiều nên ko nhớ hết được  
- Bạn nghĩ việc mỗi cá nhân đều có ambition trong cuộc sống là tốt hay không tốt? 
- Ambition phổ biến của giới trẻ ngày nay là gì? 
- Ambition của con người ngày nay khác gì so với hồi xưa? 
- Ba mẹ có thể giúp đỡ con cái định hình về ambition bằng những cách nào? 
- Tại sao có một số người muốn làm mỗi một vị trí tỏng công ty trong khi có một số người 
muốn đạt được những vị trí cao hơn?  
 
Report đề IELTS Computer delivery 22.09 
Listening: giống format của cam 15 nha mn. Thấy tốc độ cũng ngang vậy 
Reading: thấy cũng giống cam 15 khó khó y vậy 
Passage 1: food waste 
Passage 2: jellyfish 
Passage 3: historians 
Writing:  
Task1: line graph  
Task2: some countries invest in specialized sports facilities for top altheles not for people to 
use. Is this a positive or negative development? 
Speaking 
Borrowing 
Sleeping late 
Home 
P2: describe an activity you often do in a group 
P3: 
Why do some people do not interact well with other? 
People often change their behavior in group. Do you agree? 
Review Speaking IDP Triệu Việt Vương (10:30 AM - 13Sep2020) 
Tàu ngầm lấy đề trong hội hơi nhiều nên nay e đăng bài review để tích đức cho hôm tới 

nhận điểm ạ mong vẫn đạt band mong muốn  
Part 1: Study, Discussion, Age ( câu hỏi giống trong bộ đề dự đoán quý 2) 
Part 2: Describe a film that made you think about it a lot 
Part 3:  
Which type of film is the most popular in your country? 
Do you think that some films are successful becz they have famous actors? 
Why do people prefer watching films with special visual effects? ( cái này do e có nhắc đến 
nên giám khảo hỏi ) 
 
Review đề Speaking BC Lò Đúc 05/09/2020 
Part 1: 
Do you work or study? 
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Did you often go picnic when you were a child? 
How about now? 
What do you think about eating outside? 
Do you often make a list? 
Do you prefer making a list on paper or mobile phone? 
Do you make a list before going shopping? 
Why do some people don't want to make lists? 
Part 2: 
Describe an event you attended that you dislike its music. 
Part 3: 
Music 
What type of music is popular in your country? 
Have it changed compare to the past? 
Why do people want to go to concerts? 
Why do people from different generations listen to different types of music? 
Art 
Should the government be responsible for developing art? 
They are saying that art can be an effective way to introduce cultures, what do you think? 
Can you give an example? 
In many countries where art is developed/invested, people are happier, do you think it's 
true? 
 
Hình như còn vài câu nữa ở part 1,3 nhưng mình k nhớ nổi. Cảm nhận của mình là đề khá 
khó và dài, chắc do mình nói liên tục nên bị hỏi thêm cho đủ thời gian. Giám khảo nữ, khá 
nice và react với các câu trả lời của mình, tuy nhiên giọng Anh-Anh hơi khó nghe. 
 
Review Speaking 13/9 tại VUS Nguyễn Lương Bằng, BC Hanoi tích đức chờ điểm ạ  
Part 1: (câu hỏi chi tiết như trong các bộ forecast) 
- Home  
- Change  
- Furniture 
Part 2: Describe an area of science (e.g. maths, physics, psychology) that interests you 
=)))))))))))))))))  

Mình nói về psychology, follow up question là có bạn bè hứng thú về psychology không  
Part 3:  
Mình ko nhớ chính xác từng từ trong câu hỏi, nhưng về đại ý là:  
- science có được giảng dạy nhiều cho học sinh ko?  
- Bạn nghĩ thế nào về việc đưa học sinh đến museum để tìm hiểu về science?  
- Bạn nghĩ area of science nào sẽ phát triển trong tương lai?  
- Các nước có nên collaborate để phát triển science ko? (Câu này có vẻ thầy hỏi thêm để 

tổng cả bài thi đc hơn 13’ ) 
 
Mình mới thi BC 13/9 về nên review cho các bạn những gì mình còn nhớ.  
P1: places, hurry, friends 
P2: kể về sự kiện bạn cần phải học thuộc thơ or bài hát  
P3: trẻ con có nên học thuộc thơ or bài hát ko, có nên học nhiều thứ khi đi học ko, học thuộc 
thơ có lãng phí thời gian, học lịch sử? 
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Part 1 
Home:  
+ Do you like any facilities in your home 
+ how your feeling about your home 
+ who do you live with  
+ What kind of housing do you want to live in the future 
Fish: 
+Why do people go fishing 
+Where can you see fish  
+Do you like eating fish 
+ Do you keep fish as a pet 
Vì hỏi hơi nhiều nên hỏi có 2 topic à, nhanh như gió :((( 
Part 2 
Describe a city you have visted and want to comeback 
Part 3  
Living in the city 
+Advantages 
+(mình có tl có cơ hội làm việc cho Internation company) Làm trong đó có lợi gì 
+có phù hợp với young k 
+Disadvantages 
Living in the city - Living in the coutryside 
+Compare advantage 2 cái 
+Living in the countryside healthier than? 
+Living in city hay living in the countryside better 
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