
Nối các đặc điểm
(Matching features)



Thông tin câu hỏi

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

danh sách các nội dung thực tế hoặc ý kiến với 

một nhóm các đặc điểm lấy từ văn bản.

• Các thông tin trong danh sách các báo cáo sẽ 

không được theo thứ tự giống như trong các văn 

bản.

• Bạn có thể không cần tất cả các đặc điểm hoặc 

bạn có thể sử dụng một trong số các lựa chọn 

nhiều hơn một lần.



Thông tin câu hỏi

• Matching features (Nối đặc điểm)



- Bước 1: Đọc các câu hỏi một cách cẩn thận. Hãy 

chắc chắn phân loại rõ ràng các lựa chọn trong 

tâm trí của bạn. Gạch dưới các từ khóa hoặc số 

trong các danh mục.

- Bước 2: Skim để tìm thấy nơi các chuyên mục 

được đề cập. Một lựa chọn có thể được bao phủ 

trong một phần của đoạn văn, hoặc nó có thể 

được đề cập ở một số nơi trên khắp bài đọc.

Trình tự làm bài



- Bước 3: Xem xét các lựa chọn. Đọc lựa chọn đầu 

tiên và gạch dưới bất kỳ từ khóa. Quét văn bản. 

(Nếu bạn phát hiện ra một câu trả lời cho một câu 

hỏi sau, khoanh tròn nó để dễ dàng để tìm thấy 

một lần nữa). Tìm các phần có liên quan trong 

văn bản.

- Bước 4: Đọc phần này của văn bản một cách cẩn 

thận để tìm các chi tiết trong đó loại nó thuộc về. 

Chọn thông tin nối chính xác cho các lựa chọn.

- Bước 5: Chuyển sang câu tiếp theo.

Trình tự làm bài



Ví dụ:

Trình tự làm bài

Match the statements A-E with 1-3. 

1. Managers did not give career progression 

the highest rating.

2. Team work is considered important.

3. There have been fundamental changes in 

the economy. 

A. China

B. The West

C. Both China and the West



Đoạn văn:

Trình tự làm bài

But Chinese managers scored higher than Western 

managers on the importance placed on task completion and 

on individualistic aspects such as 'challenging work' and 

'opportunity for advancement'. They rated equally with 

Western managers on aspects such as 'work with people 

who cooperate'. China has evolved from a centralized and 

planned economy to a decentralized and market-driven one 

in 20 years. It is possible that the increasingly competitive 

environment has forced organizations and managers to pay 

more attention to the completion of tasks to survive and 

succeed. It is also possible that Chinese people have 

generally become more individualistic during industrialization. 



Bước 1: Đọc các câu hỏi một cách 

cẩn thận. Hãy chắc chắn phân loại 

rõ ràng các lựa chọn trong tâm trí 

của bạn. Gạch dưới các từ khóa 

hoặc số trong các danh mục.

Trình tự làm bài



Trình tự làm bài

Match the statements A-E with 1-3. 

1. Managers did not give career progression 

the highest rating.

2. Team work is considered important.

3. There have been fundamental changes in 

the economy. 

A. China

B. The West

C. Both China and the West



Bước 2: Skim để tìm thấy nơi các 

chuyên mục được đề cập. Một lựa 

chọn có thể được bao phủ trong 

một phần của đoạn văn, hoặc nó có 

thể được đề cập ở một số nơi trên 

khắp bài đọc.
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Bước 3: Xem xét các lựa chọn. Đọc 

lựa chọn đầu tiên và gạch dưới bất 

kỳ từ khóa. Quét văn bản. (Nếu bạn 

phát hiện ra một câu trả lời cho một 

câu hỏi sau, khoanh tròn nó để dễ 

dàng để tìm thấy một lần nữa). Tìm 

các phần có liên quan trong văn 

bản.
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Bước 4: Đọc phần này của văn bản 

một cách cẩn thận để tìm các chi 

tiết trong đó loại nó thuộc về. Chọn 

thông tin nối chính xác cho các lựa 

chọn.

Trình tự làm bài
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1. Managers did not give career progression the highest 

rating. B 

[But Chinese managers scored higher than Western 

managers on the importance placed on task completion and 

on individualistic aspects such as 'challenging work' and 

'opportunity for advancement': 'opportunity for advancement' 

is a paraphrase of 'career progression' and if Chinese 

managers gave it a higher rating, Western managers could 

not have given it the highest rating. We have no information 

about whether Chinese managers gave it the highest rating 

or not.)



Trình tự làm bài

2. Team work is considered important. C 

(They rated equally with Western managers on aspects such 

as 'work with people who cooperate'.)

3. There have been fundamental changes in the 

economy. A (China has evolved from a centralized and 

planned economy to a decentralized and market-driven one 

in 20 years.)



Skim và quét (scan) là những kỹ thuật hữu ích mà 

yêu cầu bạn cần để làm bài nối các đặc điểm. Đối 

với mỗi đoạn, làm như sau:

- Skim và ghi note về các chủ đề của mỗi đoạn 

văn.

- Hãy ghi chú về thông tin trong mỗi đoạn.

- Quét các văn bản để tìm kiếm các thông tin cụ 

thể theo yêu cầu của câu hỏi.

- Bạn nên kết thúc với một phác thảo của các văn 

bản.

Lưu ý



- Trong loại câu hỏi, từ đồng nghĩa và diễn giải 

được sử dụng để nêu lại thông tin trong văn bản. 

Vì vậy, bạn cần phải chú ý đến các từ đồng nghĩa 

và diễn giải khi quét chứ không phải là những từ 

chính xác/cụm từ trong các câu hỏi.

Lưu ý


