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BỎ TÚI NHỮNG CỤM TỪ PHỔ BIẾN
ĐỂ PARAPHRASE HIỆU QUẢ
TRONG TASK 1 IELTS WRITING
IELTS nổi tiếng là một kỳ thi khắc nghiệt và không hề dễ xơi đối với phần lớn thí sinh. Nếu không
chuẩn bị thật kĩ càng, bạn có khả năng cao phải mua một chiếc bút chì xinh xắn với giá trên trời.
Đối với phần thi Writing, trong khi Task 2 khá khó nhằn vì cần cả khả năng ngôn ngữ lẫn nền
tảng kiến thức xã hội sâu rộng, task 1 nhìn chung là phần “ăn điểm” vì tính chất “công thức” của
các dạng đề. Thông thường, thí sinh không phải suy nghĩ nhiều về mặt từ vựng và ý tưởng; vì
khi đã làm quen, ta sẽ dễ dàng nhận thấy các bài Task 1 đều đi theo một cấu trúc nhất định và
ngôn ngữ sử dụng trong bài cũng có xu hướng lặp lại.
Dưới đây là các cụm từ phổ biến, thường xuyên gặp trong các bài Ielts Writing Task 1, và cách
paraphrase chúng. Các bạn hãy lưu lại ngay và thuộc nằm lòng nhé.
CÁC TỪ CHỈ SỰ THAY ĐỔI
DANH TỪ
an upturn

an increase / a rise / a growth / a climb

a boom

a surge

a decrease

a drop / a decline / a fall

a plunge

a slump / a dive

no change

a leveling off
ĐỘNG TỪ

boomed

Leaped / rocketed / surged

went up

increased / rose / grew / climbed

decreased

dropped / declined / fell

plunged

slumped/ dove / plummeted

did not change

Remained steady / leveled out/off / stayed constant
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TÍNH TỪ (ADJ)

dramatic

steep / sharp / huge

rapid

quick / swift

significant

remarkable

steady

moderate

slight

small / minimal

slow

gradual
TRẠNG TỪ (ADV)

dramatically

steeply / sharply

rapidly

quickly / swiftly

significantly

remarkably

steadily

moderately

slightly

minimally

slowly

gradually

CÁC TỪ SỬ DỤNG TRONG CÂU INTRODUCTION
DANH TỪ (N)
graph

chart / diagram

show

Illustrate / demonstrate / compare

information about

data for

the proportion of

the figure for / the quantity of

the total number

the overall number
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from X to Y

between X and Y / over a period of (Y-X) years / over a (Y-X)
– year period

every year

each year / per year / yearly / annually / on an annual basis

every day

each day / per day / daily / on a daily basis

every week

each week / per week / weekly / on a weekly basis

MỘT SỐ ĐỐI TƯỢNG KHÁC THƯỜNG ĐƯỢC NHẮC ĐẾN
children

youngsters / the young / young people

the elderly

elderly people / senior

spending (on)

expenditure (on) / expense (of)

people who were unemployed people who were jobless / people without job
levels of unemployment

unemployment rate / level of joblessness

sales

turnover

people aged X to Y

·
·
·
·

People from age X-Y
People whose age was X-Y
People at the age of X-24Y
People who fall into X to Y age group

Internet users

·
·
·

people who used the Internet
people using the Internet
people who had access to the

people who use cars

·
·
·
·
·

people driving to work
car commuters
people who commute by car
people who travel by car
car users

the production of A

·
·
·

the manufacture of A
the number/quantity/amount of A produced/manufactured
A production/manufacture

the consumption of A

·
·

the number/quantity/amount of A consumed
A consumption

poverty rate

·
·
·
·

poverty level
level of poverty
the percentage of people who live in poverty
the percentage of people who live under the poverty line
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