Giới thiệu:
Chào mừng bạn đến với Podcast IELTS Magoosh! Đây là Tập 25. Trong
tập này, chúng tôi sẽ thảo luận về tất cả những điều phần Nói- IELTS.
Kiểm tra các ghi chú hiển thị để có bảng dịch hoàn chỉnh và liên kết đến
các tài nguyên Nói IELTS mà chúng ta thảo luận.
Và đừng quên ghé thăm chúng tôi tại IELTS.Magoosh.com để có thêm
nhiều tài nguyên tuyệt vời để cải thiện điểm số IELTS của bạn. Sử dụng
mã phiếu giảm giá ”ieltspodcast” để tiết kiệm 20% tại trang!
Được rồi, hãy bắt đầu!

Phần thân 1
Eliot: Phần Nói IELTS thực sự là đặc biệt. Bạn không chỉ ngồi đó một mình trong một trung
tâm kiểm tra với tập sách kiểm tra của bạn.
Naomi: Đó là một sự thay đổi thực sự về tốc độ, phải không, Eliot? Bạn có thể nói với sinh
viên của chúng tôi nhiều hơn về những gì làm cho phần Nói IELTS trở nên khác biệt?
Eliot: Chà, đáng chú ý nhất, đó là một cuộc phỏng vấn thực tế, nơi bạn nói chuyện với một
con người thực sự.
Naomi: Một cuộc phỏng vấn. Nghe có vẻ đáng sợ. Có căng thẳng, giống như một cuộc
phỏng vấn việc làm?
Eliot: Đừng lo lắng, nó chắc chắn không có cấu trúc như một cuộc phỏng vấn việc làm và
không nên căng thẳng như bài phỏng vấn việc làm. Cuộc phỏng vấn có nhiều loại câu hỏi
khác nhau, và có ba phần.
Naomi: Điều gì làm cho mỗi phần khác nhau?
Eliot: Bạn có thể nghĩ về họ như ba phần khác nhau của cùng một cuộc trò chuyện. Và mỗi
phần có một kết nối với phần tiếp theo. Trong Phần 1, bạn đã được hỏi một loạt câu hỏi về
cuộc sống cá nhân của bạn. Nhưng không có gì mà mang tính cá nhân sâu sắc hay xấu
hổ-- chỉ là những câu hỏi về sở thích của bạn, những điều bạn thích làm với gia đình, quê
hương của bạn, v.v. Phần phỏng vấn này kéo dài 4 hoặc 5 phút.
Naomi: Nghe có vẻ dễ hơn một cuộc phỏng vấn xin việc. Vậy làm thế nào để IELTS Nói
Phần 1 dẫn đến phần thứ hai?
Eliot: Đối với phần thứ hai, bạn vẫn nói về một điều gì đó cá nhân từ cuộc sống của bạn.
Nhưng bây giờ bạn cần phải có một bài phát biểu cá nhân ngắn. Bạn sẽ được tặng một thẻ
chủ đề và một phút để chuẩn bị bài phát biểu dựa trên thẻ chủ đề. Bài phát biểu sẽ kéo dài

trong 1 đến 2 phút. Thời gian này dài hơn bạn Nói sẽ tự nói trong bất kỳ phần nào khác của
bài kiểm tra. Vì vậy, họ gọi bài phát biểu IELTS Nói Phần 2 là lượt dài.
Naomi: Điều đó có nghĩa là Phần 2 thậm chí còn ngắn hơn Phần 1? IELTS Nói Phần 2 chỉ
dài 2 hoặc 3 phút?
Eliot: Không, nó vẫn kéo dài 4-5 phút. Sau khi bạn phát biểu, người phỏng vấn hỏi bạn một
số câu hỏi tiếp theo về cách bạn trả lời thẻ chủ đề.
Naomi: Về thẻ chủ đề đó. Tôi có một chút rắc rối khi hình dung nó. Nó trông như thế nào?
Eliot: Nó một thẻ chỉ mục nhỏ với một câu hỏi chi tiết được viết trên đó. Trên thực tế, tại sao
tôi không đọc thẻ chủ đề IELTS Nói Phần 2 điển hình cho bạn?
Naomi: Ồ vâng, điều đó sẽ rất hữu ích.
Eliot: OK, ở đây, một trong những thẻ:
Mô tả một truyền thống quan trọng trong gia đình của bạn.
Bạn nên nói:
● Truyền thống đó là gì.
● Lễ kỷ niệm của nó diễn ra như thế nào.
● Khi nào nó được kỷ niệm.

Và giải thích tại sao truyền thống quan trọng đối với gia đình bạn.
Naomi: Điều đó thực sự rất giống với những điều mà bạn đã thảo luận trong Phần 1. Vậy,
hãy cho tôi biết: IELTS có đặt ra các câu hỏi Phần 1 để chúng bao quát cùng một chủ đề
như Phần 2 lượt dài hay không?
Eliot: Điều đó sẽ thật tuyệt, phải không? Thật không may, các chủ đề xuất hiện trong Phần
1 và Phần 2 là ngẫu nhiên, và không đảm bảo có liên quan trực tiếp với nhau. Nhưng đây là
một tin tốt: Phần 3 không đề cập đến cùng một chủ đề mà bạn thấy trên thẻ chủ đề Phần 2
lượt dài.
Naomi: Bạn không phải đưa ra một bài phát biểu khác, phải không?
Eliot: Rất may, không. Thay vào đó, Phần 3 là một bài “thư thả” sau Phần 2. Người phỏng
vấn và sinh viên sẽ có một cuộc trò chuyện tiếp theo ngắn về chủ đề của bài phát biểu, hoặc
một chủ đề liên quan chặt chẽ.
Naomi: Nghe có vẻ như bạn đang nói rằng nếu chủ đề thay đổi, nó sẽ không thay đổi nhiều.

Eliot: Chính xác. Và chủ đề trong Phần 3, nếu nó khác biệt, giành chiến thắng là một sự
thay đổi hoàn toàn trong chủ đề. Thay vào đó, nó sẽ là một sự thay đổi cho một chủ đề
tương tự. Ví dụ, nếu cuộc nói chuyện dài về gia đình, học sinh và giáo viên sẽ tiếp tục nói về
gia đình, hoặc về những điều liên quan đến gia đình, như tôn trọng người lớn tuổi, hoặc tầm
quan trọng của gia đình so với bạn bè.
Naomi: Và phần cuối của cuộc phỏng vấn-- điều đó có kéo dài 4 đến 5 phút không?
Eliot: Dự đoán hoàn hảo! Có, phần 1, 2 và 3 mỗi phần dài từ 4 đến 5 phút.
Naomi: Vì vậy, có những điều gì sinh viên nên biết khi họ chuẩn bị câu trả lời sẽ giúp họ đạt
điểm cao?
Eliot: Chắc chắn có một số mẹo chuẩn bị quan trọng để có được điểm số cao trong phần
này.
Naomi: Trước khi chúng tôi xem xét tính điểm cho IELTS phần Nói, và điều đó có nghĩa gì
đối với việc luyện thi IELTS phần Nói của bạn, hãy để tạm dừng một chút từ Magoosh.

Phần giữa
Phần giữa
Kevin: Bạn có muốn mức điểm IELTS tốt không?
Magoosh có thể giúp!
Đây là những gì bạn sẽ nhận được với Magoosh:
Các bài học video chuyên sâu bao gồm các khái niệm, cạm bẫy và lối tắt
Hơn 200 câu hỏi thực hành để giúp bạn chuẩn bị cho kỳ thi của bạn
Truy cập email 24/7 đến một nhóm các gia sư từ xa sẵn sàng trả lời câu hỏi
của bạn
Bạn đã sẵn sàng để cải thiện điểm số của bạn và tham gia vào chương trình mơ ước
của bạn? Tuyệt quá! Chúng tôi đã sẵn sàng giúp bạn. Ghé thăm chúng tôi tại
ielts.magoosh.com và sử dụng mã phiếu giảm giá “podcast” để tiết kiệm 20% cho bài
thi IELTS của bạn.
Bây giờ trở lại chương trình!

Phần thân 2
Eliot: Đầu tiên và quan trọng nhất, sinh viên nên biết người phỏng vấn của họ. Tôi không có
ý nói là nên biết người phỏng vấn, tất nhiên. Nhưng sinh viên nên biết người phỏng vấn
đang tìm kiếm điều gì, và người phỏng vấn sẽ chấm điểm họ cuộc phỏng vấn họ như thế
nào.

Naomi: Phải có tiêu chí chấm điểm. Kiểu như tiêu chí chấm điểm Viết mà chúng ta đã nói
trong Tập 22? [<LƯU Ý: Sẽ rất tuyệt nếu liên kết Ep. 22 trong bảng điểm ở đây. :)]
Eliot: Đại loại như thế, ừ. Một trong những tiêu chí chấm điểm là Lưu loát và Sự liên kết
theo nghĩa bóng. Tiêu chí đó thể hiện cách bạn tổ chức tốt bài nói của mình. Ý tưởng của
bạn có mượt mà cùng nhau không? Bạn có sử dụng chuyển tiếp tốt khi bạn nói?
Naomi: Chuyển tiếp tôi cảm thấy như mình biết cách chuyển đổi trong khi viết. Nhưng làm
thế nào để chúng làm việc trong lời nói?
Eliot: Nó cùng một khái niệm. Cũng giống như bạn nói “mặt khác” khi đưa ra một ý tưởng
tương phản trong một bài luận, bạn đã sử dụng “mặt khác” đối với phần tương phản đó
trong IELTS Nói. Tất nhiên, đó chỉ là một ví dụ. Và đối với danh mục Lưu loát và Liên kết
theo nghĩa bóng, bạn cũng sẽ muốn các ý tưởng của mình xuất hiện theo thứ tự hợp lý, sử
dụng các từ đúng, các từ có ý nghĩa...
Naomi: Nhưng bạn không thể đọc rà soát lại hoặc tạm dừng một thời gian dài để suy nghĩ
về những từ bạn sử dụng, giống như bạn viết trong IELTS phần Viết. Nếu bạn mắc lỗi thì
sao?
Eliot: Sai lầm dễ tha thứ hơn rất nhiều trong IELTS phần Nói. Ngay cả người dùng tiếng
Anh bản địa cũng nói sai thường xuyên. Nếu bạn mắc lỗi bất kỳ loại nào trong IELTS Nói,
hãy nắm bắt và tự sửa lỗi. Thông thường, nếu bạn tự điều chỉnh lại trơn tru, bạn sẽ không
mất điểm.
Naomi: Vậy Lưu loát và Liên kết theo nghĩa bóng. Còn gì nữa không?
Eliot: Hai loại tiếp theo là Tài nguyên từ vựng và Phạm vi ngữ pháp. Tài nguyên từ vựng đề
cập đến việc có một phạm vi từ vựng tốt - biết nhiều từ và sử dụng các từ một cách chính
xác và phù hợp. Và phạm vi ngữ pháp là về việc có thể sử dụng rất nhiều cấu trúc ngữ pháp
khác nhau - tất cả theo một cách chính xác, nói tốt, tất nhiên. Cuối cùng nhưng không kém
phần quan trọng, tiêu chí thứ tư: phát âm.
Naomi: Vì vậy, chúng tôi có ba phần của cuộc phỏng vấn: một cuộc trò chuyện ấm áp, một
bài phát biểu ngắn và một cuộc trò chuyện kết thúc, và những điều này được chấm điểm
cho việc tổ chức, từ vựng, ngữ pháp và phát âm. Tôi đã hiểu đúng chưa?
Eliot: Tôi yêu cách bạn tóm gọn điều đó, Naomi.
Naomi: Tôi cảm thấy mình có một ý tưởng tốt hơn nhiều về cách chuẩn bị cho bài Nói
IELTS. Tôi biết những hoạt động nào cần luyện tập, và những kỹ năng nào để xây dựng
thành công. Nhưng tôi có thể lấy tài liệu luyện thi IELTS phần Nói ở đâu tốt nhất?
Eliot: Nơi tốt nhất để bắt đầu là Hướng dẫn hoàn chỉnh về IELTS Nói, trên Blog IELTS
Magoosh. Hướng dẫn đó là một nguồn tài nguyên thực sự tốt. Và nó có các liên kết đến bất
kỳ tài liệu Nói IELTS nào khác mà bạn cần. Tôi sẽ đặt một liên kết trong ghi chú hiển thị.

Phần kết
Vậy bạn nghĩ như thế nào? Nếu bạn cần thực hành nhiều hơn, kiểm tra các ghi chú
hiển thị cho một bản ghi của tập phim này và các liên kết đến các tài nguyên mà
chúng tôi đã đề cập.
Oh, và nhân tiện! Chúng tôi tìm kiếm các tình nguyện viên để giúp chúng tôi dịch các
bản sao chương trình từ tiếng Anh sang ngôn ngữ đầu tiên của bạn. Nếu bạn quan
tâm, xin vui lòng gửi email cho tôi tại naomi@magoosh.com với dòng tiêu đề “dịch
thuật”, và cho tôi biết bạn có thể dịch sang ngôn ngữ nào!
Cảm ơn vì đã lắng nghe! Nếu bạn thích chương trình của chúng tôi, hãy giúp chúng
tôi bằng cách để lại xếp hạng và đánh giá trong Apple Podcasts, nó giúp mọi người
tìm thấy chúng tôi! Và đừng quên nhấn nút đăng ký để không bỏ lỡ bài học nào. Cho
đến lần sau! Đây là Naomi tại Magoosh, chúc bạn học tập vui vẻ

