Giới thiệu:
Chào mừng bạn đến với Podcast IELTS Magoosh! Đây là Tập 27. Trong tập này,
chúng tôi sẽ thảo luận về một kỹ năng Viết IELTS rất quan trọng: xây dựng câu. Eliot
và tôi sẽ nói về một số mẫu câu hữu dụng và cách bạn có thể sử dụng chúng để cải
thiện bài viết của mình.
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
Naomi: Cấu trúc câu có thể rất khó, phải không Eliot? Ý tôi là, phải có hàng ngàn mẫu câu
hữu ích trong tiếng Anh.
Eliot: Đó là sự thật Naomi. Nhưng đồng thời, bạn cũng không cần sử dụng hàng ngàn mẫu
câu trong Bài viết IELTS của bạn.
Naomi: Vậy có bao nhiêu mẫu câu khác nhau mà học sinh của chúng ta nên suy nghĩ đến?
Eliot: Một số ít những câu sẽ giúp làm rất tốt trong phần viết IELTS. Trên thực tế, tôi có một
danh sách ngắn có thể phục vụ rất nhiều sinh viên của chúng tôi: sáu mẫu câu đơn giản
nhưng rất mạnh.
Naomi: Chỉ sáu? Những loại câu phải thực sự rất hữu dụng.
Eliot: Đúng vậy. Nhưng điều mà thực sự quan trọng là học sinh tập trung vào một số ít câu
mà họ nghĩ rằng họ có thể làm rất tốt. Cố gắng thành thạo quá nhiều mẫu câu có thể làm
bạn kiệt sức và lãng phí thời gian. Một vài cái tốt là đủ.
Naomi: Tôi đang rất phấn khích khi nghe về những lựa chọn của bạn. Mẫu câu đầu tiên mà
học sinh cần nên biết từ Eliot “rất kinh ngạc 6”?
Eliot: Hãy bắt đầu với “it is” cộng tính từ cộng với that.
Naomi: (Lặp đi lặp lại chậm) It is + tính từ + that.
Eliot: Phải. Cụm từ “It is”, nó được theo sau bởi một tính từ, theo sau là “that”. Đó là một
câu phổ biến cho người mới bắt đầu. Đó là cách tuyệt vời để bắt đầu các loại câu học thuật
nghe có vẻ thông minh mà bạn sử dụng trong bài tiểu luận IELTS phần Viết 2.
Naomi: Hấp dẫn! Nhưng bạn có thể cho tôi một ví dụ?

Eliot: Vâng, để tôi nghĩ về một ví dụ. Được rồi…. Ví dụ, giả sử rằng bạn nhận được một
đoạn hỏi liệu Internet có cải thiện con người hay không hay cuộc sống của họ trở nên phức
tạp hơn. Để mô tả một số suy nghĩ của bạn về chủ đề này, bạn có thể nói:
Không thể chối cãi rằng Internet đóng một vai trò thiết yếu đối với con người, cuộc sống hiện
nay.
Naomi: Ooh, câu đó hay đấy! Nhưng nếu có một chủ đề IELTS Writing khác. Còn khi...nói
về... giáo dục!
Eliot: OK, chờ tôi một chút, tôi có vài thứ cho điều này.
“Không thể phủ nhận rằng giáo dục mang đến cho chúng ta cơ hội để có mức lương cao
hơn và một cuộc sống tốt hơn”.
Naomi: Tôi thích nó. Hãy để tôi làm một câu thử! Hmm
“Rõ ràng là công nghệ hiện đại làm cho thế giới của chúng ta kết nối và giải trí hơn bao giờ
hết”.
Eliot: Câu hay đấy! OK, chúng ta sẽ xem xét một mẫu câu khác?
Naomi: Vâng, làm ơn!
Eliot: Bạn có thể bắt đầu một câu với “không còn nghi ngờ gì rằng….”.
Naomi: Bạn cũng có thể nói rằng không thể phủ nhận rằng
Eliot: Vâng, đó là một biến thể tốt của mẫu. Vì vậy, một ví dụ. Làm thế nào về….
“Không thể phủ nhận rằng chi phí sinh hoạt ngày càng cao ở các thành phố lớn”.
Naomi: Hoặc “Không còn nghi ngờ gì nữa, sự an toàn của trẻ em là mối quan tâm hàng đầu
của cha mẹ.”
Eliot: Bạn đang đến với những ví dụ tốt như vậy, Naomi.
Naomi: Aw, cảm ơn bạn. Bạn cũng vậy, Eliot. OK, mẫu câu nào chúng ta sẽ thử tiếp theo?
Eliot: Tiếp theo, chúng ta hãy xem xét các câu trong câu bao gồm cụm từ “ ngày càng
tăng” H
 oặc cách khác, “số lượng ngày càng tăng…”
Naomi:
Ngày càng tăng số chuyên gia cảm thấy rằng biến đổi khí hậu là thách thức môi trường
nghiêm trọng nhất mà chúng ta phải đối mặt ngày nay.
Eliot: Tốt đấy! ĐỒNG Ý:
Số lượng ngày càng tăng người trên toàn thế giới đang sử dụng điện thoại thông minh.

Naomi: Tôi yêu những thứ này. Cho đến nay, có vẻ như tất cả các ví dụ chỉ để mô tả các
tình huống hoặc đưa ra nhận định rộng. Bạn có bất kỳ mẫu câu phục vụ các mục đích khác?
Eliot: Chắc chắn rồi, Naomi. Tôi vừa định nói về đó.
Naomi: Trước khi chúng tôi nói về phần còn lại của Eliot “kinh ngạc sáu” mẫu câu tuyệt vời
hãy để tạm dừng một chút từ Magoosh.

Phần giữa
Bạn có muốn mức điểm IELTS tốt?
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 học mơ ước
của bạn? Tuyệt quá! Chúng tôi sẵn sàng giúp bạn. Ghé thăm chúng tôi tại
ielts.magoosh.com và sử dụng mã phiếu giảm giá “podcast” để tiết kiệm 20% tại trang.
Bây giờ trở lại chương trình!

Phần thân 2
Eliot: Vì vậy, mẫu câu yêu thích tiếp theo của tôi mô tả nguyên nhân và kết quả. Mẫu câu
này đề cập đến nguyên nhân trước, và sau đó là nguyên nhân. Bạn sử dụng “Lý do tại sao
(hiệu ứng) …”” là do(nguyên nhân)”.
Naomi: Hãy để tôi chắc chắn rằng tôi hiểu mô hình này. Trong loại câu này, bạn sẽ nói
“Lý do tại sao (một cái gì đó) là (cái gì đó).”
Tôi nghĩ rằng tôi hiểu rồi, nhưng tôi không chắc chắn. Bạn có thể đưa ra ví dụ đầu tiên, vì
vậy tôi thực sự có thể hiểu làm thế nào điều này hoạt động với các nguyên nhân và kết
quả?
Eliot: Tôi có thể làm điều đó! Chúng tôi sẽ bắt đầu chỉ với một nguyên nhân và kết quả. Hãy
để nói rằng nguyên nhân là mưa lớn, và hậu quả là ngập lụt.
Naomi: Tôi đang nghe hiểu.
Eliot: Tốt, tốt. OK, mẫu câu có thể như thế này:Lý do có rất nhiều ngập lụt là vì có một
lượng mưa rất lớn.”
Naomi: Tôi hiểu rồi! Lý do (hiệu ứng) là (nguyên nhân)!

Eliot: Vâng, lúc đầu, nó có một chút mô hình phức tạp, nhưng một khi bạn thành thạo mô
hình đó, thì nó rất hữu dụng. Vì vậy, chúng tôi đã đưa ra những tuyên bố chung, nguyên
nhân và kết quả. Bây giờ, hãy cùng xem xét một mục đích viết quan trọng khác trong các bài
luận IELTS: mô tả một cuộc tranh luận về một vấn đề.
Naomi: Chủ đề thường xuất hiện rất nhiều trong IELTS phần Viết bài 2. Vì vậy, bạn đề xuất
mô hình nào để đóng khung một cuộc tranh luận?
Eliot: “Có một cuộc tranh luận nóng hổi về vấn đề...”.
Naomi: “Nóng”. Tôi biết nghĩa phổ biến nhất của “nóng”. Nhưng nóng thì không có nghĩa là
nhiệt độ cao trong trường hợp này, phải không?
Eliot: Nó thực sự không có. Trong bối cảnh này, Nóng có nghĩa là người nổi tiếng, người
nổi tiếng và sôi nổi. Đây là cách tuyệt vời để mô tả các cuộc tranh luận về các vấn đề xã hội
hiện đại xuất hiện trong Bài viết IELTS thứ hai.
Naomi: Cuộc tranh luận là nóng bỏng, vì vậy mọi người đều nói về nó. Tôi có thể hình dung
được nó. Và tôi nghĩ rằng tôi có một ví dụ. Bạn muốn nghe nó?
Eliot: Chắc chắn, bạn nói đi!
Naomi: Có một cuộc tranh luận sôi nổi về việc trẻ em nên dành bao nhiêu thời gian để chơi
trò chơi điện tử.
Eliot: Đó là một cuộc tranh luận hay, hấp dẫn, có liên quan. Ok, tôi đã có một mẫu câu khác
cho bạn, với một mục đích mới: kết nối hai phẩm chất.
Naomi: OK, ý bạn là gì khi nói kết nối những phẩm chất? Đó là một trong những cái thực
sự khó để hình dung.
Eliot: Vâng, khía cạnh cụ thể của việc viết bài luận IELTS đó rất khó để mô tả mà không
đưa ra cả một mô hình tốt và một ví dụ. Tôi sẽ bắt đầu với mô hình. Mô hình sử dụng các
tính từ so sánh, các từ như “hơn”, “ít hơn”, “lớn hơn”, “Nhỏ hơn”, “Lớn hơn” vân vân. Và sau
đó các tính từ so sánh rơi vào mẫu này:
“The” c
 ộng với (tính từ so sánh) (một cái gì đó) (dấu phẩy) “the”cách cộng cộng (tính từ
so sánh) (một cái gì đó)
Naomi: (lặp lại chậm rãi.)
The +
 (Tính từ so sánh mô tả một cái gì đó), the + (tính từ so sánh mô tả một cái gì đó khác)
OK, tôi vẫn còn một chút chưa hiểu
.
Eliot: Chúng ta thực sự cần một ví dụ cho cái này, đúng không? OK, Vậy còn:
“Càng trẻ, càng phụ thuộc vào cha mẹ.”

Naomi: OK, bây giờ tôi hiểu rồi. Bạn đã kết nối những phẩm chất của tuổi trẻ và bị phụ
thuộc. OK, hãy để tôi chỉ ra mối liên hệ giữa hai phẩm chất: “Một con vật càng lớn thì càng
cần nhiều thức ăn để ăn”.
Eliot: Tôi thích cái đó.
Naomi: Đó là sáu mẫu câu, phải không? Sáu tuyệt vời của bạn. Vì vậy, ngoài sáu cái đó,
còn những gì khác ngoài đó?
Eliot: Có rất nhiều mẫu câu tốt để lựa chọn. Nếu bạn đang thi IELTS, hãy chọn một số mẫu
câu bạn thực sự thích. Nắm vững chúng, bỏ chúng vào bộ nhớ và bạn sẽ có một nhóm vũ
khí bí mật hữu ích khi bạn đến với IELTS bài viết phần 2. Và nếu có ai muốn tìm hiểu thêm
một chút về các mẫu câu IELTS, hãy xem bài viết trên blog của chúng tôi Các mẫu cho cách
viết IELTS. Bài viết đó bao gồm các mẫu câu yêu thích của tôi, với một vài ví dụ bổ sung, và
có bảy mẫu câu hữu ích cho việc viết kết luận cho một đoạn hoặc cho toàn bộ bài luận.

