
Hoàn thành biểu đồ
(Diagram completion)



Thông tin câu hỏi

• Trong kỳ thi, bạn có thể được yêu cầu đọc một 

đoạn và sử dụng các từ từ nó để hoàn thành nhãn 

trên một bảng, biểu đồ hoặc hình ảnh.

• Những câu trả lời thường sẽ đến từ một phần cụ 

thể của văn bản và có thể không theo thứ tự như 

các câu hỏi.



• Table completion (Điền thông tin vào bảng)

Thông tin câu hỏi



• Flowchart completion (Điền vào sơ đồ nối)

Thông tin câu hỏi



- Bước 1: Kiểm tra các hướng dẫn để xem có bao 

nhiêu từ (hoặc số), bạn có thể viết vào khoảng 

trống.

- Bước 2: Nhìn vào tiêu đề biểu đồ. Nghiên cứu 

từng phần của sơ đồ, chú ý đến hình dạng và địa 

điểm. Hãy suy nghĩ về làm thế nào mỗi phần của 

biểu đồ có thể được mô tả.

Trình tự làm bài



- Bước 3: Đọc lướt qua các văn bản để tìm các 

phần bạn cần và sau đó quét phần này để tìm ra 

câu trả lời chính xác.

- Bước 4: Viết câu trả lời. Hãy cẩn thận rằng 

những từ hoặc số mà bạn viết cần phù hợp một 

cách chính xác trong khoảng cách. Hãy cẩn thận 

về chính tả.

Trình tự làm bài



Ví dụ:

Trình tự làm bài

Scan the passage below and complete the table 

with the missing information 1-8. The first one has 

been done for you



Ví dụ:

Trình tự làm bài
Legislation 

(Law)

Type of payment For whom?

1. ………… Financial payment 2. ……………………..

3. 

……………
• Unemployment benefit 
• Sickness benefit
• Retirement pension
• Maternity benefit
• Widow’s pension

4. ……………………..

5. 

…………….

6. …………………….. People who did not pay into 
the national insurance 
scheme and did not receive 
those benefits. 

7. 

……………..
Free health services at 
the point of delivery, 
based on need

8. ……………………..



Đoạn văn:

Trình tự làm bài

The Family Allowance Act 1945 introduced a financial 

payment for children under 15. This did not apply for the 

first child but applied for all subsequent children.

The National Insurance Act 1946 allowed for the payment of 

unemployment benefit, sickness benefit and retirement 

pension, maternity benefit and widow's pension for all who, 

when in work, paid weekly from their wages into the 

national insurance scheme.

The National Assistance Act 1948 provided a 'safety net' - a 

minimum income for people who did not pay into the 

national insurance scheme and were, therefore, not eligible 

for those benefits.



Đoạn văn:

Trình tự làm bài

The National Health Service Act 1948. Before the 

introduction of the National Health Service (NHS), if people 

needed to see a doctor or have hospital treatment they 

normally had to pay. A national service was central to the 

post-war welfare reforms and was based on three 

principles:

That health services should be free to all at the point of 

delivery (when they are actually used).

That the service would be truly national, covering the whole 

population in all parts of the country.

That access to services would be based on clinical need 

(not on the ability to pay).



Bước 1: Kiểm tra các hướng dẫn để 

xem có bao nhiêu từ (hoặc số), bạn 

có thể viết vào khoảng trống.

Trình tự làm bài

Scan the passage below and complete the table 

with the missing information 1-8. The first one 

has been done for you



Bước 2: Nhìn vào tiêu đề biểu đồ. 

Nghiên cứu từng phần của sơ đồ, 

chú ý đến hình dạng và địa điểm. 

Hãy suy nghĩ về làm thế nào mỗi 

phần của biểu đồ có thể được mô tả.

Trình tự làm bài



Ví dụ:

Trình tự làm bài
Legislation 

(Law)

Type of payment For whom?

1. ………… Financial payment 2. ……………………..

3. 

……………
• Unemployment benefit 
• Sickness benefit
• Retirement pension
• Maternity benefit
• Widow’s pension

4. ……………………..

5. 

…………….

6. …………………….. People who did not pay into 
the national insurance 
scheme and did not receive 
those benefits. 

7. 

……………..
Free health services at 
the point of delivery, 
based on need

8. ……………………..



Bước 3: Đọc lướt qua các văn bản 

để tìm các phần bạn cần và sau đó 

quét phần này để tìm ra câu trả lời 

chính xác.

Trình tự làm bài



Trình tự làm bài

The Family Allowance Act 1945 introduced a financial 

payment for children under 15. This did not apply for the 

first child but applied for all subsequent children.

The National Insurance Act 1946 allowed for the payment of 

unemployment benefit, sickness benefit and retirement 

pension, maternity benefit and widow's pension for all who, 

when in work, paid weekly from their wages into the 

national insurance scheme.

The National Assistance Act 1948 provided a 'safety net' - a 

minimum income for people who did not pay into the 

national insurance scheme and were, therefore, not eligible 

for those benefits.



Trình tự làm bài

The National Health Service Act 1948. Before the 

introduction of the National Health Service (NHS), if people 

needed to see a doctor or have hospital treatment they 

normally had to pay. A national service was central to the 

post-war welfare reforms and was based on three 

principles:

That health services should be free to all at the point of 

delivery (when they are actually used).

That the service would be truly national, covering the whole 

population in all parts of the country.

That access to services would be based on clinical need 

(not on the ability to pay).



Bước 4: Viết câu trả lời. Hãy cẩn 

thận rằng những từ hoặc số mà bạn 

viết cần phù hợp một cách chính xác 

trong khoảng cách. Hãy cẩn thận về 

chính tả.

Trình tự làm bài



Trình tự làm bài

Legislation (Law) Type of payment For whom?

1. The Family 
Allowance Act 1945

Financial payment 2. children under 15, but 
not the first child 

3. The National 
Insurance Act 1946

• Unemployment benefit 
• Sickness benefit
• Retirement pension
• Maternity benefit
• Widow’s pension

4. all workers who paid 
weekly from their wages 
into the national insurance 
scheme

5. The National 
Assistance Act 1948

6. a minimum income People who did not pay into 
the national insurance 
scheme and did not receive 
those benefits. 

7. The National 
Health Service Act 
1948

Free health services at the 
point of delivery, based on 
need

8. the whole national 
population



- Bắt đầu bằng cách kiểm tra các hướng dẫn để 

xem có bao nhiêu từ bạn cần phải viết, nhìn vào 

sơ đồ và đọc tiêu đề. Hãy cố gắng tìm nội dung 

thể hiện của nó, đọc lướt qua các văn bản để 

tìm các phần bên phải, sau đó đọc phần này cẩn 

thận hơn để tìm ra câu trả lời mà bạn cần.

- Hãy cẩn thận rằng câu trả lời của bạn phù hợp 

với những khoảng trống và được viết đúng 

chính tả.

Lưu ý



- Sử dụng chức năng quét để tìm hiểu thông tin cụ 

thể một cách nhanh chóng (ví dụ nơi, tên, cụm 

từ) mà không đọc mọi thứ đúng cách và bỏ qua 

thông tin mà bạn không cần. Điều này sẽ giúp tiết 

kiệm thời gian.

- Hãy chú ý đến phong cách văn bản hoặc định 

dạng để giúp bạn tìm thấy những khu vực trong 

văn bản mà bạn đang tìm kiếm (ví dụ như trường 

hợp chữ cái/số in nghiêng, in đậm, dấu ngoặc 

kép và thông tin thị giác khác).

Lưu ý



- Biểu đồ hoặc sơ đồ cung cấp cho bạn một bản 

tóm tắt các thông tin và hiển thị liên kết trực 

quan, do đó hãy suy nghĩ về mối quan hệ giữa 

các ý tưởng trong văn bản.

- Khi họ chỉ tóm tắt những đoạn văn, biểu đồ và sơ 

đồ có thể không hiển thị tất cả thông tin trong 

đoạn văn.

- Các biểu đồ/sơ đồ có thể không sử dụng các từ 

tương tự như văn bản, mà có thể là từ đồng 

nghĩa hoặc diễn giải.

Lưu ý


