
Nối tiêu đề
(Matching headings)



Thông tin câu hỏi

• Trong kỳ thi, bạn có thể nhận được một danh sách 

các tiêu đề, và một văn bản được chia thành nhiều 

phần. Các tiêu đề sẽ có hình thức tóm tắt ngắn các 

thông tin trong một đoạn của văn bản.

• Bạn sẽ cần phải đọc các đoạn của văn bản và 

quyết định tiêu đề phù hợp nhất của nó.

• Đây là loại hình kiểm tra việc hiểu việc tổ chức văn 

bản và có thể xác định các ý chính hoặc chủ đề 

trong một đoạn văn.



Thông tin câu hỏi

• Matching headings (Nối tiêu đề)



- Bước 1: Nhìn vào tiêu đề và gạch dưới các từ 

khóa.

- Bước 2: Gạch bỏ tiêu đề ví dụ.

- Bước 3: Đọc đoạn đầu tiên, sau đó gạch chân các 

từ khóa và câu chủ đề, sau đó tổng hợp các ý 

chính trong đầu của bạn.

Trình tự làm bài



- Bước 4: Chọn tiêu đề phù hợp nhất với ý tưởng 

chính của đoạn văn.

- Bước 5: Lặp lại bước này cho mỗi đoạn.

Trình tự làm bài



Ví dụ:

Trình tự làm bài

The reading passage has five sections, A-C. Choose 

the correct heading for section A-C from the list of 

numbered headings below. Write the correct number 

i-v next to sections A-C. 

List of headings

i. The disappearance of traditional playground 

sports

ii. The disappearance of classic playground games

iii. The dangers of the playground

iv. The best traditional games in Britain

v. A closer look at some traditional games



Đoạn văn:

Trình tự làm bài

Is this the end of traditional British playground pastimes?

Section A

A survey has suggested that traditional pastimes are increasingly being 

banned at break times in primary schools. Number one on the list is 

chasing game British Bulldog, followed by leapfrog and conkers. 

Section B

Despite its name, British Bulldog is a game that does not involve animals, 

and is played all over the world in a number of variations. In its basic form 

it involves runners trying to get to the other side of the playground without 

being caught by the chaser, the ‘bulldog’. If caught, they become a 

bulldog too, until there is only one person left: the winner of the game. 

‘Conkers’ on the other hand, is genuinely British, as it is a game that was 

invented in England. The players bring their own ‘conker’: a horse



Trình tự làm bài

chestnut attached to a thick piece of string that goes through the middle of 

the nut and is knotted underneath. Players pair up, wrap the string around 

one of their hands and try up to three times to hit the other person’s 

conker by swinging their hand back and forth. They take this in turns until 

one of the conkers is destroyed. That could be the end of the game, or the 

winner could go on to ‘fight’ others. There are different types of scoring 

methods in place. The game is also played outside the school playground, 

with a world championship taking place in England every year. 

Section C

It will come as no surprise that people have had accidents resulting in 

broken arm or leg while playing British Bulldog, or by simply walking 

across the playground when a game is taking place! It is also not difficult 

to imagine that many conker players manage to hit their opponent's hand 

rather than their conker. Horse chestnuts are very hard and being hit with 

one hurts, as many school children will – proudly – tell you. 



Bước 1: Nhìn vào tiêu đề và gạch 

dưới các từ khóa.

Trình tự làm bài

i. The disappearance of traditional playground 

sports

ii. The disappearance of classic playground 

games

iii. The dangers of the playground

iv. The best traditional games in Britain

v. A closer look at some traditional games



Bước 2: Gạch bỏ tiêu đề ví dụ.

Bước 3: Đọc đoạn đầu tiên, sau đó 

gạch chân các từ khóa và câu chủ 

đề, sau đó tổng hợp các ý chính 

trong đầu của bạn.

Trình tự làm bài



Trình tự làm bài

Is this the end of traditional British playground pastimes?

Section A

A survey has suggested that traditional pastimes are increasingly 

being banned at break times in primary schools. Number one on the 

list is chasing game British Bulldog, followed by leapfrog and conkers. 

Section B

(No topic sentence)

Despite its name, British Bulldog is a game that does not involve 

animals, and is played all over the world in a number of variations. In its 

basic form it involves runners trying to get to the other side of the 

playground without being caught by the chaser, the ‘bulldog’. If caught, 

they become a bulldog too, until there is only one person left: the winner 

of the game. ‘Conkers’ on the other hand, is genuinely British, as it is a 

game that was invented in England. The players bring their own



Trình tự làm bài

‘conker’: a horse chestnut attached to a thick piece of string that goes 

through the middle of the nut and is knotted underneath. Players pair up, 

wrap the string around one of their hands and try up to three times to hit the 

other person’s conker by swinging their hand back and forth. They take this 

in turns until one of the conkers is destroyed. That could be the end of the 

game, or the winner could go on to ‘fight’ others. There are different types of 

scoring methods in place. The game is also played outside the school 

playground, with a world championship taking place in England every year. 

Section C

It will come as no surprise that people have had accidents resulting in 

broken arm or leg while playing British Bulldog, or by simply walking 

across the playground when a game is taking place! It is also not 

difficult to imagine that many conker players manage to hit their opponent's 

hand rather than their conker. Horse chestnuts are very hard and being hit 

with one hurts, as many school children will – proudly – tell you. 



Bước 4: Chọn tiêu đề phù hợp nhất 

với ý tưởng chính của đoạn văn.

Section A: ii

Section B: v

Section C: iii

Bước 5: Lặp lại bước này cho mỗi 

đoạn.

Trình tự làm bài



- Bạn có thời gian giới hạn trong kỳ thi IELTS, vì 

vậy chỉ đọc những gì bạn cần biết để làm bài.

- Nên đọc câu đầu tiên của chỉ một đoạn ngắn. 

Trong đoạn văn dài hơn, đọc câu đầu tiên và cuối 

cùng.

- Trong hầu hết các trường hợp sẽ có nhiều tiêu 

đề hơn số đoạn văn.

Lưu ý



Thứ tự:

- Đọc phần đầu tiên. (Nếu có số lượng đoạn văn 

bằng với tiêu đề, thì nên đọc các tiêu đề đầu 

tiên.)

- Đối với mỗi phần của đoạn văn, đọc câu đầu tiên 

và cuối cùng. Skim qua từng câu, không nhất 

thiết đọc toàn bộ. Gạch dưới một số từ khóa.

- Đọc tiêu đề tiếp theo, nếu chúng dài thì gạch 

dưới những từ quan trọng.

- Nhìn vào các phần còn lại chi tiết hơn để giúp 

bạn kết hợp chúng với các tiêu đề.

Lưu ý


