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20/2 IDP Mạc Đĩnh Chi 

Writing  

Task 1: bar chart  

Task 2: Many people believe that children should do organized activities in their free time, 

while others claim that children can choose what they want to do. Discuss both views and 

give your opinion. 

Speaking 

Part 1: Topic house, view from window, Vietnam 

Part 2: Describe an occasion when you ate something for the first time. 

Part 3: Do you belive in food show or advertisement about food on tv 

Which group of people prefer to try new food, older of younger. Why 

Còn câu nữa đại loại là quảng cáo về đồ ăn trên tv có đáng tin cậy không 

 

Speaking mà mình vừa thi. 

Part 1:  

Work:  

What do you do to earn a living? 

Why did you choose this job? 

What is the most difficult of your job? 

Will you stay engaged at your current company? 

Vietnam 

Why do you live in the city? 

What was the difficulty of your country in the past? 

What thing you proud most about your country? 

Will you live in your country in the future? 

Remember a person’s name 

Why people’s today do not remember other people’s name? 

Is remembering one’s name important? 

How do you feel if a person forgets your name? 

What should you do to remember one’s name? 

Part 2: 

A time in line or queue  

Part 3:  

Why people’s nowadays are not in line? 

What should be taken to deal with that problem? 

What measures could be done for shops or restaurants to make it faster (people take much 

time in long line)? 

Do you think customer services are important? 

What could be implemented for companies enhance customer services? 

 

Mình xin review đề Speaking ngày 21/02 tại BC Cách Mạng Tháng 8.  

Part 1:  

1. Bạn có thích nơi bạn đang sống ko? 

2. Nơi bạn đang sống có nhiều người ở ko? 

3. Nơi bạn sống có phù hợp với những gia đình có trẻ em không? 

4. Bạn đã từng chơi môn thể thao nào chưa? 

5. Bạn có từng cổ vũ cho 1 đội thể thao nào chưa? 

6. Bạn có thấy có quá nhiều môn thể thao được chiếu trên TV ở nước bạn không? 

Part 2: Describe an area of sience that you feel interesting 
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Part 3:  

1. Các môn học về sience có phổ biến trong trường học không? 

2. Các museum có ích trong việc học sience ko? 

3. Ở nước bạn có nhiều museum về sience ko? 

4. Có quan trọng không khi student giỏi về sience? 

5. Bạn có nghĩ student hiện nay thích sience? 

6. Trong cuộc sống hằng ngày sience ảnh hưởng ntn? 

7. Con người hiện nay có thể sống thiếu technology? 

Chúc mọi người thi tốt và đạt target mong muốn.  

 

review lấy may BC ames lò đúc 20/2 ạ =))) 

Part 1: House 

nhà mày ở chung cư hay nhà mặt đất  

vài đặc điểm về nhà mày  

từ nhà mày nhìn ra cửa sổ thấy cái gì  

Remember name 

Mày có giỏi việc nhớ tên người khác không 

Tại sao mày lại nhớ được tên người khác  

Tại sao nhớ tên người khác lại quan trọng 

Mày cảm thấy thế nào khi người khác không nhớ tên mày  

Sing 

Mày có hay hát không 

Mày có đi học hát không 

Mày có hay hát lúc rảnh không  

Part 2: describe a situation you gave advice  

follow-up: mày cần gì để đưa ra lời khuyên cho người khác  

Part 3: Tại sao người già lại đưa ra được lời khuyên tốt hơn  

Người trẻ khuyên người già được về cái gì  

Mày hay nghe lời khuyên từ bạn bè hay gia đình  

Đây là những câu speaking mình được hỏi chúc các bạn thi tốt ạaaaaa hope it helps you guys  

 

Review speaking BC 19/2/2021 

Part 1 

Work or study? 

- What subjects do you study at school? Do you find it difficult?  

- Which job do you want to do in the future? 

Sport 

- Do you like to play sport? 

- Have you ever participated in a sport team?  

- Do you watch sports matches?  

- Do you think TV has too much sports programs? 

Recycle 

- Do you recycle now? 

- What do you do to recycle? 

- Did you recycle when you were a kids?  

- Will you recycle in the future? 

- What kind of things do you recycle? 

- Do you think school should teach children about recycle? 

Part 2 
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Describe a time when you saw a child behave badly in a public place 

Part 3 

- What bad behavior do children usually have? 

- How parents stop their children from behaving badly at public? 

- Some parents chose to smack their children when they behave badly. What do you think 

about it? 

- Are parents in the past stricter than parents nowadays? Why has this change? 

- Who influence children more, family or friends? 

- Some people do not want to change their bad behavior. Why? What can we do to help 

them? 

Mình gặp giám khảo nice lắm lun rất thân thiện, mình nói thầy gật đầu và cười rất nhiều lun 

nên lúc mình thi mình còn không lo lắng bằng mấy lần mình mock test  

 

Review Speaking BC Hà Nội 20/2 

Part 1: Home/ Get up early/ Window/ Celebrate New Year  

Part 2: Describe a famous person that you interested in 

Part 3: Nói chung là discussion về chủ đề famous people mà examiner hỏi nhiều quá mình k 

nhớ hết câu hỏi. Đại loại là b nghĩ có cần tài năng để nổi tiếng ko? Người nổi tiếng cần có 

cuộc sống riêng ko? Ng nổi tiếng có gì khác người thường? Người nổi tiếng xưa khác gì 

người nổi tiếng bây giờ? Tsao media luôn tập trung vào ng nổi tiếng? Tsao ng thường luôn 

chú ý đến ng nổi tiếng?..... vân vân và mây mây, nhiều lắm luôn. 

Mình review để tích đức chờ điểm. Examiner cũng khá nice và k ngắt mình lần nào nhưng có 

hỏi why 2 câu (chắc do mình chưa giải thích ). Part 2 có hỏi thêm follow-up question mà 

mình k nhớ. Câu hỏi cuối cùng của part 3 mình bí ý thế là ông ý bảo mình kết thúc r về luôn. 

Lần đầu thi đến sớm check in xong thế nào vào thi sớm luôn, hú hồn... . Chúc mọi ng thi tốt 

và đạt target nha! 

 

Review đề speaking Vus 07/02 (mình thi giấy 06/02 ạ) 

Part 1  

- Ở đâu? Appartment or house? 

- Mô tả appartment ntn? 

- Nhìn ra ngoài cửa sổ có gì? 

- Có dễ nhớ tên người không? 

- Làm gì để nhờ được tên người khác 

- Thấy tnao khi người khác không nhớ tên mình? 

Part 2  

A time you had a problem using a computer 

Part 3 (computer at home and at school) 

- Mng thường dùng computer ở nhà vào việc gì? 

- Có tốt không khi dùng computer ở nhà? (vì mình bảo trẻ em có thể using a lot nên thầy có 

hỏi thêm là thế làm thế nào để bổ mẹ limit việc sử dụng của trẻ em?) 

- Ngày nay computer được dùng như thế nào ở trường? 

- Mày nghĩ computer có thể thay thế được giáo viên hay không? 

Mình thi một thầy gầy gầy cũng thân thiện và chăm chú nghe, không ngắt, nói dễ nghe (thực 

ra mình thấy giám khảo ở BC HN đều thân thiện cả dù mình thi gần cuối rồi) 

Describe an interesting conversation u had with someone 

* Part 3: 

Mình được hỏi về Communication ạ 

- As a teenager, what do u usually talk about with your friends? 
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- What are the differences between girl and boy conversation? Why? 

- Do u think communicate is important at work? Why? 

- What are the advantages of good communication  

at work? 

 

Where you live  

Có thích nơi mày ở ko?  

Nó có phù hợp cho family and children ko? 

Có gì attract ở đây ko?  

-Concentration  

Mày có hay tập trung khi còn bé ko?  

Những gì làm mày distract?  

Mày làm gì để giữ tập trung? 

-In a hurry  

Mày có lần nào vội chưa?  

Mày có hay làm cái gì đó một cách vội vã ko?  

Còn 1 câu mà em quên mất ạ :)) 

Part 2 :describe a book that you found helpful  

Em đang nói hăng say thì thầy ra hiệu ngừng rồi cho ngay một quả follow-up 

question(Nhưng mà ko khó):Là có muốn đọc lại quyển sách đó ko?  

Part 3:thầy hỏi nhiều lắm ạ về reading book 

Câu đầu em ko nghe rõ xong thầy còn chưa chờ em hỏi lại đã giải thích rồi ạ(luv u ) 

-Đọc sách có popular hiện nay ko (em nhớ mang máng thôi ạ)  

-loại sách nào đang được nhiều người đọc (em bảo là self-help book rồi thầy hỏi vặn mấy câu 

liền nên em ko nhớ lắm, đại loại là why rồi mày có đọc kĩ, nó giúp mày bla bla)  

-Người già hay người trẻ đọc nhiều hơn?  

-Nên đọc truyện hay là xem phim?  

-Trẻ em đọc sách sớm thì mai này sẽ trở nên thành công đúng ko?(em bảo đúng rồi bảo là 

hôm trc em xem 1 video là "leaders are readers",xong thầy hỏi là cái video đó nó nói vs em 

những cái gì?)  

Còn 1;2 câu nữa mà em ko nhớ. 

 

Review Speaking 6.2 BC Viettel 

(Tích đức để mai mình thi tiếp 3 skills còn lại huhu). 

P1 

Đi học hay đi làm 

Học ngành gì. Khi nào thì quyết định theo học ngành đó. Điểm gì của ngành m mà m ko thích 

Có giỏi nhớ tên ngta ko 

Làm thế nào để tăng kn nhớ tên ng khác 

Ngta quên tên mình thì thấy sao 

Có trồng cây ko hay cái gì đấy về cây mình quên mất r.  

Thích cây ko 

Từng trồng cây chưa 

Còn nữa thì phải mà mình ko nhớ rõ. 

P2: A short journey u often make but u not really like 

( Why make , how make , how often, why not like) 

Chỗ này mình mém lạc đề thành journey mà mình ko thích. Huhu 

Follow up:ngta có hay thường có mấy short journey kiểu này ko? 
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P3: hỏi nhiều lắm, huhu, mình ko nhơa hết nữa. Loanh quanh travel to work, r travel ra nước 

ngoài 

- Rush hour thì hay gặp phải cái gì. Tại sao. T có đề cập tới xe máy. Thầy hỏi típ sao xe máy 

lại phổ biến ở VN 

- H ngta có hay phải take long way để đi làm so vs hồi xưa ko 

- R hỏi lợi ích khi đi holiday ra nc ngoài 

- R hỏi mục đích thường travel abroad là gì  

 

Farm (Have u visited a farm + Is farming important in your country + vài câu hỏi follow-up) 

TV Program (which one do u prefer, watching tv progams on TV or on your cell phone + Do 

u like watching the same kind of program all the time + Do u want to appear on a TV show + 

followup +Will u talk about TV programs when chatting with friends) 

Part 2: Describe a toy u liked in your childhood. 

Part 3: 

What do you think about collecting toys at kids? 

(Mình trả lời nó là motivation => How?) 

Some companys let children collect their toys, what do you think? 

(mình nói nó là chiến thuật kinh doanh tốt blabla nên cô hỏi thêm How can it be a good 

marketing strategy + Is it good? +...) 

Do you think it is important for parents to play with their kids? 

( Why do u think more connection with people provide kids with positive outlook of life) 

Do you like to receive or send text?  

Calling vs texting? What are some situations that calling is better? Mình nói về emergency 

cases, và convenience 

Have you ever received a text that was difficult to understand? Đoạn này bí quá cái mình nói 

về teen codes hồi trẻ hay dùng :))) 

Making list: 

Do you often make list? 

Do you often do so on paper or on your mobile phone? 

Part2: 

Describe a book you have read that you found useful. 

Follow-up: do you read a lot of books? 

Part 3: 

What types of book do you think are most popular for children? 

Do you think it’s a good idea to teach children to read when they are very young? 

Do you think old people read more books than young people? 

Do you generally read a lot of books or do you prefer watching TV? Why? 

5/2  

Part 2 

Describe a time that really important to tell your friend a true 

Part 3 

Nên follow the rule or win a game  

Why? 

Trường hợp nào thì k nên nói sự thật? 

Nêu ví dụ 

Làm sao để biết ai đó đang nói dối 

Có câu hỏi là m có nghĩ mấy politician nói thật hết k  

Giám khảo nice, nói hơi khó n 
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Describe an ambition you have had for a long time (what is that? why you have that? when 

can you start your ambition) 

What is a common ambition of young student in your country? Do you think it's hard to 

achieve that ambition? What do you think parents should do to help children get their 

ambition? What kind of ambition do people have at work? Should employer arrange 

ambitious people in the same team? 

Kể 1 lần dùng ngoại ngữ để nói chuyện 

1 câu follow-up: M có thích học ngoại ngữ k 

Part 3: M nghĩ giai đoạn nào thì nên bắt đầu học ngoại ngữ? 

=> Mình bảo t nghĩ nên học từ thời còn đang học tiểu học, vì lúc đó bọn trẻ chưa phải lo nghĩ 

nhiều.  

Xong cô hỏi thêm thế ý m cụ thể là rất bé phải k? 

=> M đưa ví dụ bảo t nghĩ là tầm 7,8 tuổi gì đó r bảo như t thì ngày bé bắt đầu học từ năm 7 

tuổi. 

Giáo viên nên làm gì để giúp trẻ con học ngoại ngữ? 

=> câu này m kể ngày bé cô giáo t cho chơi trò hang man, nên t nghĩ là chơi trò chơi sẽ giúp 

được tụi trẻ con 

Thế school trip tới những nơi dùng ngoại ngữ thì giúp gì cho trẻ con? 

=> m bảo thứ nhất là n giúp tụi nhỏ tập nói được, thứ 2 là giúp bọn n mở mang đầu óc về văn 

hóa mới 

Thế tìm hiểu về văn hóa mới được lợi gì k? 

=> câu này đại ý m bảo vì đang có trend là hội nhập quốc tế, nên chắc là sau này bọn trẻ sẽ 

tìm được việc t 

Ở Việt Nam mng thể hiện polite như nào : 

Giáo dục có ảnh hưởng đến polite thế nào 

- Polite khác nhau thế nào giữa các quốc gia 

4/2 

part2: kể một lần làm vc nhóm teamwork 

--> hỏi hnhu là có thích làm vc nhóm k 

part 3: hỏi xq về teamwork 

- dạy trẻ con teamwork 

-tại sao một số trẻ lại khó hoà nhập 

- quốc gia nên chú trọng quan hệ quốc tế hơn hay tập trung vào bản thân hơn 

- cạnh tranh hay hợp tác quan trọng hơn 

- ở nc bạn thì teamwork có đc coi trọng k 

mình đi thi cô nói hơi khó nghe, mìn hơi cuống nên là dù k hiểu lắm vx chả lời, nhg mà các 

bạn vx nên hỏi lại ngta nha, k bị trừ điểm đâu 

với cả đi thi cbi gì gì thì cx quên hết nên là cứ học từ cho chắc kiểu biến nó thành là của mình 

nha 

Describe a person’s home you visited but you don’t want to live in 

Follow up: have you considered to visit that place again? 

P3: Visiting 

Do ppl in your country like to visit others 

Does it always in the holiday to visit s.o, is there any different occasion 

What do they bring when visit others 

The difference between country based and city based home 

The criterias when s.o choose a place to stay 

Câu chữ có thể ko chính xác nhưng mà nội dung tương tự như vậy. Còn vài câu nữa nhưng 

mình ko nhớ hết vì lúc đó tâm trí hơi hoang mang rồi... @@ 
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[Review thi IELTS trên máy tính BC Ames Lò Đúc 31/1] 

Part 1 

1. Do you work or you study 

2. What do you do during Lunar New Year 

3. Any common food to eat during Tet 

4. What was the most memorable New year celebration you have experienced 

Part 2 Describe a time you made a promise to someone 

Follow up question: Do you find it easy to make promise 

Part 3: 

1. What kinds of promise do parents make to their children 

2. Why parents should keep their promise 

3. Do you think children should be rewarded for their keeping promise 

4. Is written agreement important? 

5. How it is important compared to the past 

6. Do you think written document will disappear in future as people trust each other more? 

7. Do people get offended if they make written agreement? 

Listening: đề tầm tầm cam 

Reading: ra khỏi phòng thi là quên xừ nó hết nội dung rồi. Chỉ nhớ passage 3 là về Frog  

Writing 

Task 1: Đau buồn là về map. Current and 10 years ago maps of a town 

Task 2: Some people believe that students should spend a lot of time on studying while others 

think that other activities are also essential. To what extent do you disagree or agree 

 

Review IELTS trên máy tính IDP Ngọc Khánh 26/01] 

Mình vừa nhận điểm hôm 29/01 nên bayh mới quyết định review  

1. Listening  

Vẫn như bao bài lis khác trong quyển Cam/các bộ để mọi người hay ôn. Tốc độ vẫn vậy 

không nhanh không chậm nên không có gì đáng lo cả. 

2. Reading 

Nhìn chung thì cũng không có gì khó khăn, cả 3 passage đều dễ hiểu nha mng nhưng có 1 số 

thứ như sau: 

- Passage 2 mình vào bài liên quan đến Ai Cập cổ đại, kiểu là người Ai Cập có thực sự đã 

vượt biển không, etc. Mình mất tận 30’ mới làm xong vì câu hỏi bị paraphrase quá nhiều và 

có nhiều chi tiết trong bài đọc bị dễ lẫn (kiểu nó hơi trùng lặp một chút). Đến cả bài điền câu 

nói match với tên người mà mình còn bị mất thời gian  Còn bài True, False, NG của part 

này thì thôi rồi luôn đọc lòi cả mắt vẫn không chắc chắn dc huhu 

- Passage 3 thì có điểm đặc biệt là bài cuối cùng (5 câu cuối) là điền synonyms. Đại khái là 

nó cho 1 đoạn văn rồi để vài chỗ trống, xong mình phải điền synonyms mà nó cho sẵn vào 

(lâu lắm mình ko gặp lại dạng này). Vì đọc passage 2 quá lâu nên mình chỉ còn 3’ làm 5 câu 

này=))) may mà vẫn làm kịp hic 

3. Writing 

- Part 1: bar charts nằm ngang so sánh về phầm trăm số lượng vật dụng trong gia đình của 

năm ... và năm ... 

- Part 2: Some people believe that governments should make sure that their citizens have a 

healthy diet. Others however believe that it is the responsibility of individuals to take care of 

their own health and diet. Discuss both views and give your opinion. 

4. Speaking 

- Part 1: Museum 
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+ Local ppl ở nước m có thích đi bảo tàng k 

+ M nghĩ vì sao bảo tàng thú vị 

+ Bảo tàng thường hay tái hiện lịch sử bằng cách nào (mình trl là qua các mẫu vật dc trưng 

bày và bảo tàng VN hay có documentaries) 

+ Technology đã khiến việc đi bảo tàng khác thế nào 

- Part 2: Describe a thing of your family thats really important to you 

- Part 3 (mình k nhớ nhiều câu hỏi part này) 

+ M có nghĩ bây giờ mọi người hay value tiền bạc hơn những thứ khác k 

+ Câu gì đó mình k nhớ nma mình mention đến việc show off bản thân 

+ Vì m nhắc đến việc show off bản thân nên t muốn biết m nghĩ vì sao mng lại làm thế 

Mình thi lần này là lần thứ 2 mà speaking từ topic cho đến examiner đều dễ thở hơn lần 1 hic 

quá may mắn. Mỗi tội là do luật mới hay sao ý, mình chưa đủ 18t nên lúc vào phòng 

speaking có 1 chị staff của IDP đi vào cùng rồi ngồi ngay đằng sau mình cho đến lúc speak 

xong  Mình thì thấy bth nhưng sợ nhiều bạn sẽ bị tâm lí:( Speaking thì mình thấy điều quan 

trọng nhất là tự tin ấy. Lần này mình nói rõ ràng trôi chảy hơn nên band cũng tăng lên chút   

Farming 

Đã từ đi đến nông trại nào chưa 

Farming có quan trọng ko 

Có nông trại nào ở nước m ko 

•Country 

Người nào thích sống ở nơi quiet, người nào thích sống ở nơi noisy 

Điều gì khiến ở nước m khiến m tự hào nhất  

M có hiểu rõ lịch sử ở nước m ko 

M có định ở VN trong tương lai ko 

Part 2 

Describe an important thing that you and your family had for a long time  

(Mình ôn hết bộ đề forecast quý này của thầy xong đi thi trúng mỗi part 1 còn part 2-3 hỏng 

trúng nàooo ) 

Có câu follow-up mà mình quên ròi 

Part 3 

Ở nước m người ta thích đồ vật cũ hay cái mới 

Điểm khác biệt giữa người già và người trẻ khi giữ một món đồ kỉ niệm của gia đình 

Theo m tại sao người ta lại thích giữ đồ cũ 

Ở nước m đồ vật nào thường được trao lại qua nhiều thế hệ 

Thi lần này giám khảo là nữ mà cô cũng già với lại accent hơi khó nghe rồi thêm đeo khẩu 

trang nữa nên mình cũng nhăn mặt để ráng nghe cô nói lắm :)))  

Part 1 có ngắt câu cuối để qua part 2 luôn 

Nói chung là cô cũng nice mà part 3 mình h 

Review  

IELTS Speaking BC toà nhà Viettel 27/01 

Part 1: Mấy câu hỏi về nơi mình sống, view nhà, mấy building nổi tiếng. M hay đọc sách ở 

đâu? nơi nào là lý tưởng nhất cho việc đọc sách?  

Part 2: Describe a time you have problem with your computer.  

Part 3: Mấy câu liên quan đến technology.  

Mấy câu kiểu như có nên áp dụng dùng computer trong giờ học, ba mẹ có nên kiểm soát con 

cái mức độ dùng computer, nếu adults dùng computer nhiều quá thì m có nghĩ là sẽ bị 

addicted ko? làm cách nào để ngăn chặn việc đó? etc 

Mình thi xong lúc chiều mà giờ vẫn còn bần thần vì ko nói được gì cả. một phần chắc cũng 

do mình quá run nên quên hết sạch vocabs với idioms chuẩn bị ở nhà nên mình tự đánh giá là 
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mình failed speaking rồi. Cũng là lần đầu mình thi ở BC, trc toàn thi IDP. Lần này đổi nơi 

xem có may mắn hơn ko thì gặp đúng giám khảo không nice hay friendly một chút nào luôn. 

Thi phải wear mask nên khá khó chịu mà ổng còn cố né mình xa xa ra, ko hiểu chắc sợ lây 

covid hay gì.  

Review tích đức chứ chắc là fail rồi mn ạ  

 

Câu 1: em sống ở đâu 

Em có thích nơi em sống không 

Em có bắt chuyện với mấy người ở đó không 

Em nghĩ nơi em sống có phù hợp cho gia đình và trẻ nhỏ không 

*Thay đổi: em thấy cái này nó khá giống với cái đề em từng ôn ở nhà, nhưng có điều là vô thi 

em tự nói cái mới hết trơn, hông nhớ những gì ôn ở nhà hết á :))) 

Em thay đổi nhiều không 

Em nghĩ em thay đổi cái gì nhiều nhất 

Em nghĩ thay đổi có tốt không 

Câu 2: nói về một người mà truyền nhiều năng lượng tích cực 

Câu 3: hình như là về physical energy ạ 

Em hãy kể tên những công việc mà theo em nghĩ cần nhiều cái physical energy nhất 

Em có nghĩ công việc ở quá khứ bắt buộc con người ta lao động nhiều hơn hiện tại không 

Em có nghĩ những công việc này có nên trả lương cao hơn không 

Còn 1 câu nữa về cái gì mà người ta có thành công khi người ta nhiều năng lượng, em trả lời 

đại xong thầy hỏi thêm nói thêm chút nữa đi, thì em bị bí ý, kiểu quên câu đó là sao luôn, 

 

REVIEW SPEAKING 96 LÒ ĐÚC 23/1/2021 

Hnay mình thi 10:00 tại phòng 702. Mình k nhớ tên thầy nhưng mà ấn tượng mãi tóc thầy 

đen vuốt bóng mượt thui ạ 

1. Part 1 

- work/study 

- học những cái gì? Có thấy khó không 

- recycling: thường recycle những cái gì? Recycle ntn? Nghĩ recycle có quan trọng không? 

Có nên dạy trẻ recycle không? 

2. Part 2 

An area of science(medicine, psychology) 

3. Part 3 

Hỏi xoáy sâu vào science luôn ý ạ. Theo quan điểm của cá nhân thì e thấy đề này khó ạ. Em 

run qá vì bị khó ấy nên e chỉ nhớ mấy câu 

- science có quan trọng không 

Học sinh Việt học những cái gì liên quan đến science 

- bảo tàng museum tác động gì đến khoa học (câu này e thấy khó quá huxx huxx) 

- b biết bảo tàng nào có sử dụng yếu tố khoa học không 

- loài người đóng góp thế nào cho khoa học 

- nên làm khoa học một mình hay làm cùng người khác 

Part 1:  

Home: nhà m là kiểu nhà nào, có cửa sổ không, cửa sổ view gì? 

Math: m có học toán lúc cấp 3 không? Có giỏi không? Làm thế nào để giỏi hơn 

Name: m có hay nhớ tên người khác không, cảm thấy thế nào nếu quên tên ngta, nếu ngta 

quên tên mình? 

Part 2: Perfect Job  
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Part 3: phần này căng não và em run nhất vì thấy hỏi như bắn súng liên thanh vậyy. Có khá 

nhiều câu hỏi ngoài 3 câu trong bộ đề dự đoán về: yếu tố để ngừoi ta làm việc tốt? Đồng 

nghiệp ảnh hưởng như nào...blablaaa 

 

Review Bc speaking VUS 24/1 Nguyễn Lương Bằng 

Part1:  

- M có thích tp m đang ở ko? Tp m sống đã có những thay đổi j? Thay đổi đó tốt hay xấu? 

- Khu m ở có nhiều ng sinh sống ko? Họ có tốt bụng ko? 

- Nhà m có nhiều đồ nội thất ko? M đã đc ai tặng đồ nội thất ch? M có muốn 1 món đồ j của 

riêng mk ko? 

Part2: Kể về một bộ phim khiến m cười 

Part3:  

- Việt Nam có nhiều comedians ko? 

- Vai trò comedians? 

- Mấy cái jokes ở đâu cx có ý nghĩa như nhau hay phải phụ thuộc vào văn hoá ở nơi đó? 

Còn mấy câu nx lquan đến universal j đó nhma mk lớ ngớ quên mất rùi  

 

REVIEW SPEAKING BC 23/1 187 NGUYỄN LƯƠNG BẰNG 

PART 1: mình đc hỏi về accomodation, books với sport  

1. m thích nơi m sống ko  

2. chỗ m ở có những gì m interest  

3. chỗ đấy nó có hợp với những gia đình có con nhỏ ko  

4. neighbors của m  

5. ở tuổi của m thì cno thích đọc loại sách gì  

6. hồi m còn trẻ m chơi sport gì  

7. m có nghĩ trên tv bâyh cno chiếu qá nhiều loại thể thao k  

còn nữa đấy mà mình ko nhớ nữa run qá  

PART 2: 1 cuốn sách m thích  

1. what 

2. when where  

3. how long it took u to read  

4. reason why u interested in  

PART 3  

1. đọc sách hay xem phim chuyển thể từ sách ok hơn ? 

mình bảo mình prefer đọc vì nó kích thích trí tưởng tượng với giúp não ko thụ động vì những 

hình ảnh có sẵn  

2. sách có khả năng thay đổi thế giới k 

mình bảo đổi thế nào dc sách nó giúp cho kiến thức của m trước nma để thay đổi trực tiếp cả 

thế giới thì nó out trình qá m  

3. m có nghĩ là những đứa nào đọc sách từ bé thì sẽ thành công hơn mấy đứa còn lại sau này 

k  

mình bảo ko vì kiến thức trong sách nó là 1 phần trong các nhân tố thành công thôi chứ nó ko 

quyết định.  

xong ổng có hỏi thêm là thế những nhân tố m nói đến là gì thì mình bảo chăm chỉ đó m 

 

Review BC 96 Lò Đúc 24-1 ạ 

Listening: 

Part 1 Day Care Centre (one word/number)  

Part 2 Andes Hike (MCQS + Flow chart) 
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Part 3 Uni Art course (MCQS + Matching information)  

Part 4 Glastons (Two words + Three words) 

*Listening ko khó lắm, nhưng em không tập trung nên miss 3 câu ạ. 

Reading:  

Passage 1: Importance of parks (Headings + Table + MCQS) 

Passage 2: Icebergs (T/F/NG + Complete summary 2 words + MCQS) 

Passage 3: Conformity (Y/N/NG + Complete summary và chart -> One word only ạ) 

*Reading cũng không khó lắm Thông tin đa số là có sẵn, ko phải tìm nhiều ạ. Em làm 

trong khoảng 50p dư ra 10p check lại.) 

Writing:  

Task 1: Two maps of an area in 1980 and 2010 (2010 có thêm cái hydroelectric dam), em viết 

được 199 từ ko biết có nhiều quá ko ạ ?) 

Task 2: Many people regard film as a less important form of art than literature and painting. 

Agree or disagree?  

Speaking: 

Part 1 

Home: 

Do you like the place you are living in?  

Is it a good place for families with children?  

Writing: 

Do you write by hand or type on a computer more often?  

Which one is more popular? 

Will typing will be more popular in the future? 

Còn vài câu nữa nhưng em không nhớ ạ  

Part 2: Describe a film/movie that made you laugh.  

Follow-up: Will you watch it in the future? 

Part 3: 

Is laughter important in the business world?  

Is laughter a universal language? 

Do people in different countries are made to laugh by different things?  

Are comedians important in the society?  

Do comedians include political messages when making others laugh? 

Còn vài câu nữa nhưng em cũng không nhớ lắm :(((( 

 

Review đề BC 24/1  

Part 1: cây: chỗ bạn sống nhiều cây không? Bạn có trồng cây không? 

Hát: hát hay không, thích hát không, thích nghe người khác hát không? 

Đang học hay đang làm ở đâu? Thích hay không thích môn gì? 

Part2: kể về một lần xếp hàng của bạn 

Hỏi thêm: bạn có kêt với không 

Part3: bạn có nghĩ xếp hàng là cần thiết? Xếp hàng thường ở đâu? Khác gì với quá khứ? Cần 

làm gì để tránh xếp hàng dai? 

 

Phần 1: 

-Bạn sống ở đâu, nơi đó như thế nào? 

-Phong cảnh từ cửa sổ nhìn ra như nào? 

-Bạn thường xem các chương trình TV không? Thường xem trên TV hay bằng điện thoại? 

-Các chương trình TV bạn thích là gì? Tại sao bạn thích nó. 

- Bạn thường kể với bạn mình về chương trình TV không? 
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-Kể về gương mặt trên TV mà bạn nhớ tên, tại sao lại nhớ tên họ. 

-Bạn làm gì để nhớ tên người khác? 

-Nếu ai đó quên tên bạn, bạn như thế nào? 

Phần 2 : 

Bạn hãy kể về một lần mà bạn phải xếp hàng lâu để chờ đợi. 

( xếp hàng ở đâu, bao giờ, làm gì khi xếp hàng). 

Phần 3: 

-Những việc cần tránh khi xếp hàng chờ đợi? 

-Có cần thiết phải xếp hàng không? 

-Có những điểm khác nhau văn hoá xếp hàng trong quá khứ với hiện tại không? 

-Bạn thường xếp hàng ở đâu? Người Việt thường xuyên xếp hàng không? 

-Bạn có thường sử dụng dịch vụ chăm sóc khách hàng không? Trong những trường hợp nào 

là nó cần thiết? Trường hợp nào thì bạn cần được chăm sóc face to face? Bạn đánh giá nó thế 

nào? 

bạn nghĩ lợi ích của việc có kinh nghiệm làm việc một thời gian ngắn ở nước ngoài là gì? 

bạn nghĩ trong một khoảng thời gian ngắn bạn có thể làm công việc gì ở nước ngoài? 

lợi ích của việc làm ở một công ty đa quốc gia 

tại sao một số người không muốn làm việc ở nước ngoài? 

Biết gì về hàng xóm không ? Thường cùng hàng xóm làm gì ? - Môi trường ở xóm có ảnh 

hưởng gì đến sự phát triển của trẻ con không ?  

- Có nghĩ rằng Gia Đình và trường đều có trách nhiệm với con trẻ không ? Tại sao ?  

- Nhà có đồ nội thất gì không ? Cái nào thích nhất, tại sao ? 

- Kể về 1 chuyến đi Picnic ? Ở đâu với ai ? Giờ có còn đi thường xuyên không ? Bao lâu 1 

lần , tại sao ?  

- Có thích đi ra ngoài ăn không ? Tại sao ?  

- Kể 1 lần làm việc nhóm ? Ở đâu ? khi nào ? - Kết quả ra sao ?  

- Có nghĩ rằng làm việc nhóm là hiệu quả không ? Có Leader lần đó không ?  

- Kể 1 kỹ năng quan trọng mà người Leader cần có ? 

WRITING * 

W: task 1 la pie charts nói về imported clothes in the usa and japan 

Task 2: mobile phones and internet could be a great deal of benefits for old people. However 

they are the people who use it the least. 

What are the benefits? 

How to encourage them use internet more? 

mấy mà lại còn ghét cái đề laugh lủng này toàn xem phim tình cảm với oánh nhao thui)  

Do you like to see comedy films? 

Part3: 

Vnese people có hay xem comedy show ko? Là những chương trình như thế nào? 

Cartoon tại sao lại thu hút cả người lớn và trẻ em? 

Trong học tập, teachers hay make jokes như thế có nên ko? Vì sao make jokes khiến bọn trẻ 

hứng thú hơn 

Trong công việc có nên make laugh ko? 

 

Speaking - 187 Nguyễn Lương Bằng-23/1 

Part 1: work and remembering people’s name.  

Part 2: desribe a polite person 

Pảt 3: xoay quanh về politeness  

- người ở thành phố hay ở nông thôn lịch sự hơn 

- trẻ con hay người trưởng thành ngày nay thì lịch sự ntn 
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- so với quá khứ thì tính lịch sự hiện nay ntn 

- ở VN, mn có lịch sự ko? Cách thể hiện lịch sự ntn.  

- sự tôn trọng người già... 

- ở nơi công cộng thì thể hiện ng lịch sự bằng cách nào. 

- Có mấy câu mà mình quên rồi  

 

giống nhau đó c 

Task 1: mixed (line graph & table) 

Task 2: In some countries, older people have the opportunity to work until any age, if they 

wish. Do you think the advantage will outweigh the disadvantage? 

 

REVIEW IELTS SPEAKING VUS Nguyễn Lương Bằng 23/1 

Part 1: 

Work/ study: đang học gì, tại sao chọn ngành đó 

Morning: Làm gì vào buổi sáng/ hay dậy lúc mấy giờ/ có khi nào dậy rất sớm không 

Country: Điều gì khiến bạn tự hào/ bạn biết về lịch sử đất nước không/ Điểm khác biệt giữa 

văn hóa các nước là do đâu 

Part 2: Mô tả một người mà bạn cảm thấy rất lịch sự 

Part 3: 

Bạn nghĩ như nào về sự lịch sự 

Bạn tự đánh giá bạn lịch sự không 

Sự lịch sự thể hiển như nào ở phương diện non-verbal 

Tiêu chuẩn lịch sự của các nước, thành thị/ nông thôn có khác nhau không 

Hỏi thêm: khác nhau xuất phát từ đâu  

Bạn có tin rằng sau này văn hóa các nước sẽ đồng nhất do globalization không 

Một vài câu hỏi khác về văn hóa nữa nhưng mình không nhớ hết 

Speaking IDP MDC 22-1-2021 (sáng hôm qua)  

Part1. 

- Đi học hay đi làm 

- Tìm việc làm dễ hay khó 

- Thích mặc loại quần áo nào 

- Giao tiếp qua emai / phone / trực tiếp (mình không nhớ rõ Thầy hỏi gì, đại loại liên quan 

mấy cái đó).  

Part2. 

- Mô tả một gia đình (không phải gia đình bạn) mà bạn biết và thích. 

Part3: 

- Thích ở trong nhà lớn (đại gia đình) hay nhà nhỏ, xu hướng hiện tại là loại nhỏ hay đại gia 

đình.  

- Ai sẽ là người làm chủ gia đình 

- Ông bà hay cha mẹ thích hợp chăm trẻ hơn 

- Ông bà dạy trẻ như thế nào, dạy những gì 

 

Đề thi idp 23/1 saigon  

W: task 1 la pie charts noi ve imported clothes in the usa and japan  

Task 2: mobile phones and internet could be a great deal of benefits for old people. However 

they are the people who use it the least.  

What are the benefits?  

How to encourage them use internet more?  

Speaking  
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P1: what do you do? Do you enjoy your current job? What do you hate about it?  

Are you good at remembering people’s name? Do you feel bad for not remembering their 

names? What do you feel when someone doesn’t remember your name?  

Do you normally celebrate your new year eve? What do you do? What are the foods to eat 

during that?  

P2: describe a famous person that you know  

P3: do u think celebrities are now different from the past? Why? How so? Is that a good thing 

or a bad thing?  

Do you think they have a private life? Why?  

How can one become famous? 

 

Review speaking VUS 187 Nguyễn Lương Bằng 22/1 

Part 1: House/ Accommodation 

Your country 

Remembering people’s name 

Part 2 : Describe a perfect job 

Part 3: What kind of job do children like ? 

Will people regret about their career choices when they become older ? 

What kind of jobs are popular ? 

What kind of jobs are less popular ? 

 

Mình xin report đề thi speaking ngày 22/1 ạ  

Part 1 : House  

Picnic  

Do you often make a list? 

Should people make a list? 

Do you like eating outside ?  

Part 2 : A time when its important to change your opinion. 

Thầy có hỏi thêm là mình có hay thay đổi ý kiến hong ? Mình trả lời hong, mình nói mình 

suy nghĩ kĩ lắm. 

Part 3 :  

Mình nhớ mang máng là:  

When do children change their decisions and opinions ? 

Where do you give your opinions? Câu này mình trả lời là ở trường mình hay đưa ý kiến 

trong giờ học.  

What do young people usually discuss about ? Mình trả lời về mấy viral videos trên mxh. 

Câu cuối thầy hỏi là có khi nào mình ko đưa ra ý kiến hong ? Mình trả lời là có, thầy kêu đưa 

ví dụ đi em. Mình hơi ngờ ngợ nhưng may mà mình nhớ về mấy vụ phốt nên kể thầy luôn.  

Part 1 mình trả lời theo bản năng mà may là mình nhớ nhớ vài từ vựng hợp ní. 

 

Task 2 : In some countries , more and more adults continue to live with their parents for years 

after they completed education and found jops.  

Do the disadvantages outweigh the advantages.  

 

Làm thế nào để dạy trẻ con giúp đỡ người khác? 

Mày có thể giúp người già như thế nào? 

Tại sao mọi người lại giúp đỡ người khác? 

Mày có nghĩ đa số mọi người đều giúp người khác chỉ để nhận được sự đáp trả? 

Có các phương thức nào để mày giúp người khác? 
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An area of science(medicine, psychology) 

3. Part 3 

Hỏi xoáy sâu vào science luôn ý ạ. Theo quan điểm của cá nhân thì e thấy đề này khó ạ. Em 

run qá vì bị khó ấy nên e chỉ nhớ mấy câu 

- science có quan trọng không 

Học sinh Việt học những cái gì liên quan đến science 

- bảo tàng museum tác động gì đến khoa học (câu này e thấy khó quá huxx huxx) 

- b biết bảo tàng nào có sử dụng yếu tố khoa học không 

- loài người đóng góp thế nào cho khoa học 

- nên làm khoa học một mình hay làm cùng người khác 

 

Review đề speaking 23/1/2021 tại BC Vũng Tàu 

Part 1 đang học hay đi làm 

Học môn đó trong bao lâu 

Môn đó có gì k thích k 

Singing: có thích hát k 

Có muốn học hát k 

Có hay vừa hát vừa làm việc k 

Có hay nghe người ta hát k 

Taking a rest 

Có hay nghỉ lúc đang làm k 

Làm gì lúc nghỉ 

Có nên nghỉ buổi trưa k 

Part 2 describe a time that is important to tell your friend the truth 

Part 3 là về cái truth 

Mn có hay nói dối nói dối k 

Khi nào cần nói dối 

Làm sao để bt khi nào ngta nói dối 

Thầy còn hỏi thêm về sport nữa 

Có nên tôn trọng luật k 

Người v nam có hay phạm luật k 

Có nên vi phạm luật để thắng k 

 

Review Speaking 23/1 IDP Mạc Đĩnh Chi  

Part 1:  

Do you work or study?  

Do you think your job is easy?  

Do you think your job will change in future?  

Do you like going to cinema in weekend?  

What do you do in weekend?  

Part 2:  

Describe a person you know who shares his/her feeling openly.  

Do you share your feeling openly?  

Part 3:  

How do people usually express their feeling?  

How do Vietnamese people usuall share their feeling?  

Do you think Vietnamese people and Western people share their feeling diffrently?  

Do you think people should share their feeling openly? 
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P2: bài hát hoặc bài thơ mà bạn từng đọc hoặc nghe 

(Phần này đúng kiểu khó nói ak vì kiểu nó k nhiều từ hay để nói) 

P3:  

- người lớn với trẻ con thì ai hay hát hơn 

- tại sao nhiều người có khả năng hát tốt 

... Còn 2c nữa mình k nhớ lắm nhưng nó cũng chỉ xoay quanh chủ đề hát hò ctct  

 Writing: p1 là map (theater 2010-2012), p2 là hiện nay nhiều người sau khi ra trường và 

kiếm việc làm thường có xu hướng ở cùng gia đình, mình hiểu nó là kiểu ở cùng bố mẹ mà k 

ra ở riêng ý.  

Review đề speaking 22/1 tại IDP, PEC Vinhomes Hải Phòng ạ 

Mình vào phòng 502, thầy David khá nice, không ngắt nhiều 

Part 1 : 

Living area : 

M đang sống ở đâu, house hay flat 

Tại sao m thích sống ở đó 

Từ nhà m có thể nhìn ra view gì 

Studying math : 

M có học toán từ secondary school không 

M có dự định tiếp tục học toán không 

TV program : 

M thích xem TV program trên điẹn thoại hay là TV 

M thích xem TV program loại nào 

Part 2 : 

Describe a time when you gave someone advice 

Follow-up question : m có hay give advice cho ng khác k ? 

Part 3 : 

Sự khác biệt giữa nhận advice từ gia đình và bạn bè 

Phẩm chất cần có ở một người để cho người khác advice 

Trong trường hợp cụ thể nào thì phải suy nghĩ thật kĩ trc khi đưa ra advice cho ng khác 

Ng lớn hay ask advice từ người trẻ về những vấn đề gì 

Còn một vài câu nữa nhưng mình quên mất tiêu... do chưa chuẩn bị kĩ càng nên part 3 với 

mình khá khó và khá là toang 

 Review speaking test 22/1 IDP Mạc Đĩnh Chi, HCM 

Mình mới thi xong sáng nay, topic part 2 vẫn còn trong bộ dự đoán năm 2020 

Part 1 : 

- Do you like place where you live? 

- It is a good place to live? 

- do you know anyone in your area? 

- do you like to play sport when you were a kid? 

- do you play sport in team? 

- are there many sport program on TV? 

Part 2: a decision that you have made recently 

Part 3:  

- give example about making decision? 

- do teachers teach students to make decision? 

- should parents let children make decision or decide for their children? 

- will people in future make decision easier? 

Review speaking IDP Mạc đỉnh chi 22/1 
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Part 1:  

-Talk about the place where you live 

-Bạn có thích ko tại sao? 

-Có phù hợp cho người già và trẻ con sống ko? Tại sao? 

-Bạn có biết nhiều người ở khu mình sống k?  

New activities 

In a hurry 

Như các câu hỏi dự đoán 

Part 2: describe a time you listened to a coversation that you were not interested in  

Gk có hỏi thêm có hay nghe những cuộc hội thoại như thế ko? ( câu này mình nghĩ lần sau thi 

các bạn nên trả lời ngắn gọn dứt khoát luôn, đừng mở đầu dài dòng như mình. Vì mình quên 

mất, tưởng là sang part 3 rồi nên muốn nói cho trọn vẹn tí. Vừa nói đc mấy chữ chưa đc 1 câu 

là bị stop luôn.)  

Part 3: mình k nhớ cụ thể lắm. Đại khái là hỏi về being a good listener. 

( hậu quả của việc nghe ko kĩ là gì? Dễ nhận biết khi người ta ko tập trung lắng nghe mình 

hay ko? .... và vài câu nữa nhưng thầy nói nhanh rồi mà sợ mình ko hiểu nên cứ nói dài rồi 

bla bla giải thích thê 

Section 1 

- work or study? 

- what are u working? 

- what sport did u play in childhood? 

- do u often watch sports? 

- do u think too much sport programes on television? 

- did u often go picnic ib childhood? 

- how about recent days? 

Section 2 

Describe a memorable photo (toang luôn rồi vì trả lời lạc đề) 

Section 3 

- why people take photos? 

- mọi người thường chụp ảnh bằng cái gì? (Em trả lời là bằng điện thoại) 

- nowadays what do people take photos? 

- is it better to take photo by phone?  

- why some people are not interested in taking photos? 

- why some people like taking photos? 

- without keeping memories, is there any other reasons for people taking photos? 

 

SPEAKING 22/01 BC (review) 

Part 1: 

Sport: Did you play sports when you were a child? Are you a fan of any sport teams? 

Weekends: thực ra topic này mình không nhớ rõ lắm... Đại khái là What will you do next 

weekend? Làm gì vào weekend? 

Part 2: Describe a book you read that you found useful 

+ Follow-up question: Do you like reading? 

Part 3: 

Người già hay trẻ đọc nhiều sách hơn? 

Nên đọc sách hay phim được chuyển thể từ sách? 

Tại sao đọc sách lại quan trọng? 

Việc đọc sách từ nhỏ có giúp trẻ em trở thành 1 người thành công không? 
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REPORT DE THI IELTS QUY 1 2021 

report đề Writing IDP máy tính ở Mạc Đĩnh Chi 18/1 

Task 1: canned fruit process 

Task 2: Some people think success in life comes from hard work and determination. Others 

think other factors are more important. Discuss both views and give your opinion. 

Task 2 viết không kịp chắc e tiêu rồi các bác ạ Reading vs Listening e làm ngon lành mà e 

không có nhớ đề 

*edit: Speaking chiều nay mình nhớ sương sương vài câu ko nhớ hết 

Part 1:  

- Đi học hay đi làm 

- Làm công việc gì 

- Tại sao lại chọn công việc đó 

rồi hỏi qua tree 

- Hỏi có thích cây cối không 

- Có trồng cây không  

- Xung quanh khu bạn sống có cây cối không 

Part 2: Describe a person you know wear unusual clothes 

Part 3: hỏi toàn fashion  

- khi mua quần áo người ta thường consider cái gì 

- mua hàng online có tốt hay không 

- phong cách ăn mặc ở công sở đã thay đổi như nào 

còn 2 câu nữa mà mình quên rồi ấy nhưng cũng là thời trang thôi 

IELTS speaking IDP chiều 16/1 

1. Part 1: 

- Mày đi học hay đi làm, thích công việc hiện tại không, điều không thích ? -> Ok công việc 

ổn cả, hơi thiếu tiền thôi. 

- Lúc nhỏ mày thích hát không, bây giờ thích hát không, ở một mình thích hát không, thích 

nghe người khác hát không? - > Ok tao thích hát và thích nghe nhạc Black PINK, mày biết 

Black Pink ko? 

- Mày có dễ nhớ tên người khác không, có bao giờ mày quên tên ai đó không, cảm thấy ntn 

khi người khác quên tên mày? -> nghe xong lại nhớ đến Đừng quên tên anh - Hoa Vinh 

2. Part 2: 

Hãy ns cho tao về một chuyến đi ngắn mà mày cảm thấy không thích  

- Đó là chuyến đi nào  

- Điều gì đã xảy ra 

- Mày có thường có những chuyến đi kiểu như vầy  

Và giải thích tại sao mày không thích 

Nhiều người đi cái chuyến kiểu như mày không?  

=> Phần này tao nghĩ được rất nhiều từ vựng khủng và trả lời nó có cốt chuyện - Nhưng trên 

đường về mới nhớ ra thôi  - Thôi lần thi tới tao kể cho 

3. Part 3: 

- Ngoài đường có những loại xe cộ gì? Loại nào phổ biến nhất. 

- Vấn đề với giao thông chỗ mày là gì 

- Mày nghĩ Đông Lào nên làm gì để cải thiện các vấn đề này? Mày nghĩ cái phương án mày 

vừa đưa ra có ổn không? 

- Tại sao ngày càng nhiều người đi làm xa. 

- Đọc sách về các nước khác có thay thế đc việc đi đến tận nơi không ? 

- Tại sao ngày càng nhiều người phải đi ra nước ngoài. 

KẾT LUẬN: 
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- Examiner và anh chị IDP thân thiện, vui vẻ, giọng dễ nghe. 

- Câu hỏi không khó, cái khó là dù có chuẩn bị thì vào phòng thi đầu óc trống rỗng đến lạ.  

- Đọc bộ đề dự đoán là phương án cần thiết, nên luyện tập cách suy nghĩ idea cho part 2 trong 

1 phút. 

Chào mn, hôm nay mình thi speaking, mai thi 3 kỹ năng còn lại ạ. 

Mình xin review một chút speaking ạ. 

Part 1 study, take a break, sing 

Part 2 vào món ăn nước ngoài bạn ăn lần đầu ạ 

Câu hỏi phụ bạn có muốn ăn lại lần nữa k 

Part 3 7 câu mình k nhớ lắm 

Món ăn nước nào phổ biến ở vn 

Tại sao trẻ k thích ăn rau và cá 

Trẻ nên hk về food k 

Trẻ nên hk food từ trường hay bố mẹ 

Sở thích ng già và ng trẻ giống nhau không 

Vấn đề thực phẩm nước bạn ntn 

...... 

Thầy mình vào dễ gần, mời uống nc trc khi nói, thầy nói dễ nghe, thầy đeo khuyên và sơn 

móng mau xanh, k bít thầy chấm mở k 

Review IELTS IDP số 1 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội 16/01/2021  

Listening  

Part 1: Bài thông tin điền form, nếu mình nhớ không nhầm thì là requirements của 1 nhà nào 

đó đi du lịch. Có điền cả tên đệm cuối và số ĐT liên lạc  

Part 2: Bài nối về đặc điểm của các chợ và bài điền map (bài map tương đối khó nghe vì hình 

như nó chia bản đồ làm đôi mình không nhớ rõ lắm) 

Part 3: Về khóa học thơ hiện đại của 2 học sinh, phần trắc nghiệm tương đối dễ, phần nối đặc 

điểm thì hơi khó 2 câu đầu, 3 câu sau paraphrase lại tương đối dễ tìm đáp án 

Part 4: No more than two words về một chương trình đào tạo nghề dệt may trong vòng 4 năm 

Nhìn chung phần nghe tốc độ ngang Cam, chỉ có một số chỗ nghe hơi khó vì không phải 

100% từ trong đề 

Reading  

Part 1: viết về thế hệ 1981-1997 (eg Mark Zukerberg), tương đối dễ với hai bài T/F/NG và 

write one word only 

Part 2: graffiti, matching infomation, multiple choice và write no more than two words. Theo 

mình thì phần khó là multiple choice 

Part 3: Bài viết về người tìm ra định luật khúc xạ ánh sáng, matching information và write no 

more than two words. Bài này thì cần đọc kĩ 

Nhìn chung thì không quá khó nhưng áp lực thời gian cũng là một VĐ lớn 

Writing  

Task 1: Hai biểu đồ cột, so sánh giá nhà trung bình của London so với nước Anh và so 

London với các vùng lân cận của nước Anh 

Task 2: Some people think that children at school should study about the science of food and 

how to prepare it. Others think that school time should be used in learning important subjects. 

Discuss both views and give your opinion 

Speaking (mình thi ở IDP 30 Triệu Việt Vương, cùng ngày) 

Thầy cỡ gần 40, tương đối dễ chịu, để tóc dài, đeo khẩu trang nhưng rất dễ nghe và có 

intonation khá hay 

Part 1: 

Where do you live now? 
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Sport  

Concentrating on your work 

Part 2: Describe a person you know who shows their feelings very openly 

Part 3: 

Comparision about giving positive and negative energy and between children - adults, men - 

women 

Tks mọi người vì đã đọc bài review này. Chúc cho những bạn đã thi trong đợt này v 

review speaking ngày 16/01 ở VUS Nguyễn Lương Bằng ạ OwO: 

Part 01:  

home/accommodation  

happiness: What is ur happiness? vs cả Is it good to be happy always ? 

Part 02: 

describe a person who wears unusual clothes 

hic phần này e nảy ra chị Cardi B luôn ạ 

nma nói hơi vấp và bị thiếu ý nữa huhu 

Part 03: clothes 

Thầy có tuổi r, thầy có nói chậm lại để thí sinh nghe clear hơn và rất nice luôn ạ. Mình thi lúc 

hơn 2h 1 tý xiusu vừa thi xong nên review luôn ạ  

 

Report đề computer based 17/1 ở BC Ames Lò Đúc  

*Writing:  

-task 1: table về % người chơi các loại sport ở một European country trong 3 năm  

-task 2: things we learn from parents have greater influence on our future success than the 

knowledge and skills we learn at school. Opinion 

*Speaking: (mình xin phép ghi Tv ạ) 

P1:  

-sống ở nhà hay flat 

-nhà trông ntn, thích điều gì ở nó  

-nhìn từ cửa sổ thì thấy gì 

-m vui vì điều gì  

-gần đây làm gì mà tất cả mng đều vui ko  

-có quan trọng khi lúc nào cũng vui ko  

-ko đi học với đi làm thì m có vui ko  

-m thường tổ chức new year ở đâu  

-new year vui nhất m từng có  

P2: ideal job in the future (toang thực sự ạ)  

Có Follow up ques nma tui ko nhớ nữa mng ơi 

P3:  

-trẻ chọn những job gì: job nhiều tiền và fame 

-sao ko chọn mấy job thú vị như về vũ trụ thiên văn học đồ: tại mấy job đó khó, nhiều tiền vs 

fame mà nguy hiểm  

-điều gì khiến một số job phổ biến hơn các job khác: tại nhiều tiền với fame  

-suy nghĩ của ngta về ideal job có thay đổi khi họ trưởng thành ko: có, lớn rồi thấy đời phũ 

phàng mà ideal job nhiều khi ko kiếm dc nhiều tiền  

-tiền có phải điều quan trọng nhất khi chọn job ko (nói tiền có qtrong nma mấy cái khác cx 

qtrong. Chưa kịp nói vế sau thì hết giờ nên vẫn là tiền qtrong )  

____________ 

*Cảm nhận về lần thi ielts đầu tiên này (maybe thi lần hai sớm thôi lmao)  
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- thầy nice, trẻ, chỉ ngắt đúng 2 lần khi chuyển giao qua part khác và khi hết giờ. Mà thầy nói 

nhanh nên mình lỡ hỏi lại 2 lần. Lúc vô phòng thầy kêu ngồi đi thầy đóng cửa. Mà mình hơi 

ngu đi qua luôn cái ghế cần ngồi, còn hỏi thầy where can i sit xong thầy cười kêu cái ghế 

trc mặt m kìa. Lúc đó ghế trước mặt mình là ghế gk nên mình suýt ngồi vô đó...thầy good 

afternoon mình còn good morning nữa cơ :(((  

- đề dễ, mình thấy mình cũng may mắn, nếu k đạt aim thì do mình còn yếu kém (aim mình 

chỉ 6.5) 

16/1 

Mình thi trượt mục tiêu chắc rồi nhưng lên share đề cho các bạn nè: 

Writing : 2 cái đồ thị và student should study sience of food and how prepare it. 

Speaking: sống ở đâu, có cửa sổ ko, farmming ( giống bộ mẫul) short journey, travelling 

Speaking IDP 30 Triệu Việt Vương 16/1 

Part 1: work (4 câu), text message 

Part 2: traditional festival 

Part 3: - so với quá khứ thì các dịp lễ hiện nay có gì thay đổi? 

- các cách mà young people đón tết 

- các hoạt động gì diễn ra trong các dịp lễ ở quốc gia bạn 

- xu hương trong tương lai về tết 

- còn nữa mà mình quên rồi  

Chúc mn thi tốt. 
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