
Nối thông tin
(Matching information)



Thông tin câu hỏi

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

tin cụ thể, ví dụ, một lý do, một mô tả hoặc một lời 

giải thích, với từng phần của một văn bản mà 

thông tin đó có thể được tìm thấy - A, B, C, D,...



Thông tin câu hỏi

• Matching information (Nối thông tin)



- Bước 1: Đọc hướng dẫn cẩn thận. Đọc lướt qua 

các văn bản để xem những gì nó về.

- Bước 2: Đọc từng câu hỏi và gạch dưới các từ 

khóa.

- Bước 3: Hãy suy nghĩ của bất kỳ từ ngữ tương tự 

mà có thể được sử dụng trong các văn bản.

Trình tự làm bài



- Bước 4: Nhìn vào câu hỏi đầu tiên một lần nữa. 

Đọc lướt qua các đoạn văn một cách nhanh 

chóng. Quét cho các từ khóa hoặc từ đồng nghĩa.

- Bước 5: Đánh dấu các khu vực của đoạn văn mà 

phù hợp với từ khóa.

- Bước 6: Viết tên đoạn văn đúng vị trí trên bảng 

trả lời.

- Bước 7: Đến câu hỏi tiếp theo và làm theo các 

bước tương tự.

Trình tự làm bài



Ví dụ:

Trình tự làm bài

The passage below has three paragraphs a-c. 

Which paragraphs mention the following? You 

may use any letter more than once. 

1. a rescue operation 

2. the high numbers of disappearing facilities

3. an example of a fund-raising activity



Đoạn văn:

Trình tự làm bài

(A) According to the Rural Shops Alliance, 600 country 

shops closed last year. Add the post office closure program 

into the mix and thousands of neighborhood hubs are being 

lost. 

(B) The people of Avebury, in Wiltshire, are among those 

trying to reserve the process. In April last year, their village 

shop closed when the adjoining post office shut down. Last 

Sunday, however, it reopened. The villagers, lead by a small 

steering group, banded together to raise enough money to 

save it: 241 people brought $10 shares, with $3,000 coming 

from local donations and $25,000 from charitable schemes. 



Trình tự làm bài

(C) The National Trust, the organization which owns the 

building, offered a minimal rent, a local blacksmith and 

carpenter made the shop sign and fitted out the interior, 

and one volunteer bakes cakes to sell. The shop, manned 

by a part-time manager and more than 30 volunteers, will 

stock everyday items such as sweets and washing-up 

liquid, as well as newspaper and fresh bread. There will 

also be post office facilities four half-days a week.

Đoạn văn:



Bước 1: Đọc hướng dẫn cẩn thận. 

Đọc lướt qua các văn bản để xem 

những gì nó về.

Trình tự làm bài

The passage below has three paragraphs a-c. 

Which paragraphs mention the following? You 

may use any letter more than once. 

Đoạn văn dưới đây có ba đoạn văn a-c. Những 

đoạn văn nào đề cập đến thông tin sau đây? Bạn 

có thể sử dụng chữ cái nhiều hơn một lần.



Bước 2: Đọc từng câu hỏi và gạch 

dưới các từ khóa.

Trình tự làm bài

1. a rescue operation 

2. the high numbers of disappearing facilities

3. an example of a fund-raising activity

Bước 3: Hãy suy nghĩ của bất kỳ từ 

ngữ tương tự mà có thể được sử 

dụng trong các văn bản.



Bước 4: Nhìn vào câu hỏi đầu tiên 

một lần nữa. Đọc lướt qua các đoạn 

văn một cách nhanh chóng. Quét 

cho các từ khóa hoặc từ đồng 

nghĩa.

Bước 5: Đánh dấu các khu vực của 

đoạn văn mà phù hợp với từ khóa.

Trình tự làm bài



Đoạn văn:

Trình tự làm bài

(A) According to the Rural Shops Alliance, 600 country 

shops closed last year. Add the post office closure program 

into the mix and thousands of neighborhood hubs are being 

lost. 

(B) The people of Avebury, in Wiltshire, are among those 

trying to reserve the process. In April last year, their village 

shop closed when the adjoining post office shut down. Last 

Sunday, however, it reopened. The villagers, lead by a 

small steering group, banded together to raise enough 

money to save it: 241 people brought $10 shares, with 

$3,000 coming from local donations and $25,000 from 

charitable schemes.



Trình tự làm bài

(C) The National Trust, the organization which owns the 

building, offered a minimal rent, a local blacksmith and 

carpenter made the shop sign and fitted out the interior, 

and one volunteer bakes cakes to sell. The shop, 

manned by a part-time manager and more than 30 

volunteers, will stock everyday items such as sweets and 

washing-up liquid, as well as newspaper and fresh bread. 

There will also be post office facilities four half-days a week.

Đoạn văn:



Bước 6: Viết tên đoạn văn đúng vị 

trí trên bảng trả lời.
1. B (underlined) & C (Minimal rent and 

free labour have helped to rescued 
the services – underlined)

2. A (Underlined)
3. B (underlined)

Trình tự làm bài

Bước 7: Đến câu hỏi tiếp theo và 

làm theo các bước tương tự.



- Trong loại câu hỏi này, bạn không cần nói nội 

dung cả đoạn là gì. Bạn phải tìm thông tin cụ thể 

trong một đoạn văn.

- Bạn nên nhớ rằng các câu hỏi được diễn giải 

(paraphrased) trong đoạn văn.

Lưu ý



- Trước khi tìm kiếm thông tin chi tiết, bạn có thể 

tìm hiểu nội dung chung của cả đoạn văn trước 

tiên. Vì vậy, bạn nên đọc những câu hỏi đầu tiên, 

sau đó lướt đọc các văn bản để có được một ý 

tưởng về cấu trúc của nó, và quét các thông tin 

cụ thể. Mỗi đoạn văn thường có một câu tóm tắt 

ý chính trong đoạn (câu chủ đề). Câu này có thể 

giúp bạn hiểu ý chính.

Lưu ý


