
The charts give information about two genres of TV programmes watched by
men and women and four different age groups in Australia.

1. Yêu cầu
- Viết report về biểu đồ
- Viết tối thiểu 150 từ, đẹp nhất là khoảng 180-190

2. Bố cục
Một bài viết IELTS Writing Task 1 sẽ gồm 3 phần:

- Mở bài: viết lại đề
- Tổng quan: nhận xét chung về biểu đồ
- Thân bài: dùng số liệu mô tả chi tiết

3. Phân tích
- Đơn vị: percent
- Danh mục:

+ TV programmes: reality shows and game shows
+ genders: male and female
+ age groups

- Thời gian: không có đề cập → ta có thể dùng thì hiện tại đơn

4. Chuẩn bị chủ ngữ viết câu
- the figure for (giới tính) watching (TV show)
- the percentage/ proportion/ rate of (TV show) watched by (giới tính)
→ the figure for male Australians watching reality shows
→ the percentage of game shows watched by women in Australia

- the figure for (độ tuổi) watching (TV show)
- the percentage/ proportion/ rate of (TV show) watched by (độ tuổi)
→ the figure for people aged 45 and over watching reality shows
→ the proportion of game shows watched by the age group 16 to 24
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5. Mở bài
The charts give information about two genres of TV programmes watched by
men and women and four different age groups in Australia.

1. give information about → compare
2. men and women and four different age groups in Australia → Australians

in both genders and four different age groups
3. two genres of TV programmes → reality shows and game shows

The charts compare the figures for Australians in both genders and four different
age groups watching reality shows and game shows.

6. Tổng quan

Quan sát giới tính
- reality shows: tỷ lệ nữ gấp đôi nam
- game shows: tỷ lệ nam nữ gần tương đồng nhau

→ The figure for female Australians watching reality shows is twice as many as
the equivalent percentage of men.
→ the proportions of game shows watched by both genders are nearly the same.

- equivalent nghĩa là tương đương:
+ the equivalent percentage of men = the percentage of men

watching reality shows
+ dùng equivalent sẽ giúp câu không bị lặp ý

- as many as/ as much as
+ dùng so sánh về số lượng
+ as many as dùng cho danh từ đếm được, as much as dùng cho

danh từ không đếm được
+ đơn vị % dùng trong bài nói về số lượng người xem → đếm được →

dùng as many as
→ the proportions of game shows watched by men are nearly as
many as the equivalent figure for women

+ có thể kết hợp với twice/ half
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Quan sát nhóm tuổi
- nhóm 45+ xem hai TV shows nhiều nhất

→ the figures for people aged 45 and over watching both TV shows are the
highest compared to the other age groups.

hoặc → reality shows and game shows attract people aged 45 and over the most

Hoàn thành tổng quan

Overall, it is clear that the figure for female Australians watching reality shows is
twice as many as the equivalent percentage of men, while the proportions of
game shows watched by both genders are nearly the same. In addition, reality
shows and game shows attract people aged 45 and over the most.

7. Thân bài

Giới tính
(reality shows)
The figure for female Australians watching reality shows stands at 70%, while
the equivalent rate of men is half.

(game shows)
The proportions of game shows watched by both genders are nearly the same,
at 60%.
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Nhóm tuổi
(45+)
The figures for people aged 45 and over watching both TV shows account for
68%, which is the highest compared to the other age groups.

- Bài có đơn vị % ta có thể dùng account for và make up (chiếm giá trị) để
mô tả số liệu.

(25-34 và 35-44)
- Mình nhận thấy hai nhóm tuổi này xem reality shows nhiều hơn game

shows nên sẽ gộp lại để mô tả chung:

The rates of reality shows watched by the age groups 25 to 34 and 35 to 44
make up 60% and 65% respectively, while the equivalent figures for game
shows are less, at 38% (25-34) and 42 (35-44).

- respectively nghĩa là theo thứ tự lần lượt, dùng trong câu mô tả nhiều số
liệu, người đọc sẽ hiểu 60% là của nhóm 25-34, 65% là của nhóm 35-44

- less là tính từ có nghĩa là ít hơn

(16-24)
- Nhóm này không có gì nổi bật nên mình sẽ bỏ qua, việc chọn lọc số liệu sẽ

giúp phần report được gọn gàng và dễ đọc hơn.
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8. Bài hoàn chỉnh
The charts compare the figures for Australians in both genders and four different
age groups watching reality shows and game shows.

Overall, it is clear that the figure for female Australians watching reality shows is
twice as many as the equivalent percentage of men, while the proportions of
game shows watched by both genders are nearly the same. In addition, reality
shows and game shows attract people aged 45 and over the most.

The figure for female Australians watching reality shows stands at 70%, while
the equivalent rate of men is half. On the other hand, the proportions of game
shows watched by both genders are nearly the same, at 60%.

The figures for people aged 45 and over watching both TV shows account for
68%, which is the highest compared to the other age groups. The rates of reality
shows watched by the age groups 25 to 34 and 35 to 44 make up 60% and 65%
respectively, while the equivalent figures for game shows are less, at 38%
(25-34) and 42 (35-44).

174 words in total

Dịch đại ý:
Hai biểu đồ so sánh số liệu của người Úc ở cả hai giới tính và bốn nhóm tuổi khác
nhau xem các chương trình thực tế và trò chơi.

Nhìn chung, rõ ràng là tỷ lệ phụ nữ Úc xem các chương trình thực tế nhiều gấp
đôi so với tỷ lệ tương đương của nam giới, trong khi tỷ lệ các chương trình trò
chơi được cả hai giới tính xem là gần như nhau. Ngoài ra, hai TV show thu hút
đối tượng từ 45 tuổi trở lên nhiều nhất.

Con số phụ nữ Úc xem các chương trình thực tế là 70%, trong khi tỷ lệ tương
đương của nam giới là một nửa. Mặt khác, tỷ lệ các game show được cả hai giới
xem gần như nhau, ở mức 60%.

Số người từ 45 tuổi trở lên xem cả hai chương trình truyền hình chiếm 68%, cao
nhất so với các nhóm tuổi khác. Tỷ lệ xem các chương trình thực tế của nhóm
tuổi 25 đến 34 và 35 đến 44 lần lượt chiếm 60% và 65%, trong khi con số tương
đương của các chương trình trò chơi ít hơn, ở mức 38% (25-34) và 42 (35-44).
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