
Writing a good book review is an art that can be mastered with practice. 

Here are some tips to help you write a review that is informative and 

engaging: 

1. Start with a brief summary of the book. Give the reader an idea of 

what the book is about without giving away any spoilers. Be concise 

and focus on the most important aspects of the book. 

2. Discuss what you liked about the book. Share your thoughts on the 

book's strengths, such as its characters, plot, pacing, or writing style. 

Be specific and give examples to support your opinion. 

3. Discuss what you didn't like about the book. Be honest about any 

weaknesses you found in the book, but be constructive in your 

criticism. Explain why you didn't like certain aspects of the book and 

provide examples to support your opinion. 

4. Consider the target audience. Think about who the book is intended 

for and whether it will appeal to that audience. If the book is aimed at 

a specific age group or genre, consider whether it will be engaging for 

that audience. 

5. Provide a recommendation. Would you recommend this book to 

others? Why or why not? This can be a helpful way to sum up your 

overall thoughts about the book. 

6. Use a conversational tone. Write your review in a friendly and 

approachable tone that will make readers feel comfortable. Avoid 

using overly formal language or academic jargon. 

7. Edit and proofread. Before publishing your review, make sure to 

check for spelling and grammatical errors. A well-written review will 

be more likely to be taken seriously. 

Remember that the goal of a book review is to help readers decide whether 

or not to read the book. By following these tips, you can write a review that 

is informative, engaging, and helpful to others. 

--------------------- 



Viết một bài đánh giá sách tốt là một nghệ thuật có thể được làm chủ bằng 

thực hành. Dưới đây là một số mẹo giúp bạn viết đánh giá có nhiều thông 

tin và hấp dẫn: 

1. Bắt đầu với một bản tóm tắt ngắn gọn về cuốn sách. Cung cấp cho 

người đọc một ý tưởng về những gì cuốn sách nói về mà không cho 

đi bất kỳ spoilers. Hãy súc tích và tập trung vào các khía cạnh quan 

trọng nhất của cuốn sách. 

2. Thảo luận về những gì bạn thích về cuốn sách. Chia sẻ suy nghĩ của 

bạn về điểm mạnh của cuốn sách, chẳng hạn như nhân vật, cốt 

truyện, nhịp độ hoặc phong cách viết của nó. Hãy cụ thể và đưa ra ví 

dụ để hỗ trợ ý kiến của bạn. 

3. Thảo luận về những gì bạn không thích về cuốn sách. Hãy trung thực 

về bất kỳ điểm yếu nào bạn tìm thấy trong cuốn sách, nhưng hãy xây 

dựng trong những lời chỉ trích của bạn. Giải thích lý do tại sao bạn 

không thích một số khía cạnh nhất định của cuốn sách và cung cấp 

các ví dụ để hỗ trợ ý kiến của bạn. 

4. Hãy xem xét đối tượng mục tiêu. Hãy suy nghĩ xem cuốn sách dành 

cho ai và liệu nó có thu hút đối tượng đó hay không. Nếu cuốn sách 

nhắm đến một nhóm tuổi hoặc thể loại cụ thể, hãy cân nhắc xem liệu 

nó có hấp dẫn đối với đối tượng đó hay không. 

5. Đưa ra khuyến nghị. Bạn có muốn giới thiệu cuốn sách này cho 

những người khác không? Tại sao hay tại sao không? Đây có thể là 

một cách hữu ích để tóm tắt suy nghĩ tổng thể của bạn về cuốn sách. 

6. Sử dụng giọng điệu trò chuyện. Viết đánh giá của bạn với giọng điệu 

thân thiện và dễ gần sẽ khiến người đọc cảm thấy thoải mái. Tránh 

sử dụng ngôn ngữ quá trang trọng hoặc biệt ngữ học thuật. 

7. Chỉnh sửa và hiệu đính. Trước khi xuất bản bài đánh giá của bạn, 

hãy nhớ kiểm tra lỗi chính tả và ngữ pháp. Một đánh giá được viết tốt 

sẽ có nhiều khả năng được thực hiện nghiêm túc hơn. 

Hãy nhớ rằng mục tiêu của một bài đánh giá sách là giúp người đọc quyết 

định có nên đọc sách hay không. Bằng cách làm theo các mẹo này, bạn có 

thể viết đánh giá cung cấp thông tin, hấp dẫn và hữu ích cho người khác. 

 



좋은 서평을 쓰는 것은 연습으로 마스터할 수 있는 기술입니다. 다음은 유익하고 

매력적인 리뷰를 작성하는 데 도움이 되는 몇 가지 팁입니다. 

1. 책에 대한 간략한 요약부터 시작하세요. 스포일러를 제공하지 않고 독자에게 책이 

무엇에 관한 것인지에 대한 아이디어를 제공하십시오. 간결하고 책의 가장 중요한 

측면에 집중하세요. 

2. 책에서 마음에 들었던 점에 대해 토론하세요. 등장인물, 줄거리, 속도 또는 문체와 

같은 책의 장점에 대한 생각을 공유하십시오. 귀하의 의견을 뒷받침할 구체적인 

예를 제시하십시오. 

3. 책에서 마음에 들지 않은 점에 대해 토론하십시오. 책에서 발견한 약점에 대해 

솔직하게 말하되 건설적으로 비판하십시오. 책의 특정 부분이 마음에 들지 않은 

이유를 설명하고 의견을 뒷받침하는 예를 제공하십시오. 

4. 대상 청중을 고려하십시오. 이 책이 누구를 위한 것인지, 그리고 그 독자에게 

어필할 것인지 생각해 보십시오. 책이 특정 연령대나 장르를 대상으로 하는 경우 

해당 독자의 관심을 끌지 고려하십시오. 

5. 권장 사항을 제공하십시오. 이 책을 다른 사람들에게 추천하시겠습니까? 그 

이유는 무엇? 이것은 책에 대한 전반적인 생각을 요약하는 데 유용한 방법이 될 수 

있습니다. 

6. 대화식 톤을 사용하십시오. 독자가 편안하게 느낄 수 있도록 친근하고 접근하기 

쉬운 어조로 리뷰를 작성하십시오. 지나치게 형식적인 언어나 학문적 전문 용어를 

사용하지 마십시오. 

7. 편집 및 교정. 리뷰를 게시하기 전에 철자와 문법 오류를 확인하십시오. 잘 작성된 

서평은 진지하게 받아들여질 가능성이 더 큽니다. 

서평의 목표는 독자가 책을 읽을지 여부를 결정하도록 돕는 것임을 기억하십시오. 다음 

도움말을 따르면 다른 사람에게 유익하고 매력적이며 도움이 되는 리뷰를 작성할 수 

있습니다. 


