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Abstract: 

IELTS (International English Language Testing System) tests are designed to measure English 
proficiency of non-native English speakers in terms of four skills. In recent decades, language 
researchers have paid great attention to the role of lexical cohesive devices in IELTS Reading 
texts. However, in Vietnam, little information on this issue has been introduced. This article 
presents lexical cohesion through an examination of a selection of 26 Reading Passages 1of 
IELTS Reading Texts in 5 IELTS Practice test books published by Cambridge University Press. 
The aim of this article is to investigate and analyze lexical cohesive devices based on 
frameworks drawn from theories of Halliday & Hasan [7] and Riemer [10], thereby providing 
grounds for testtakers to find out strategies for answering various question types used in IELTS 
Reading texts. It is hoped that the findings of this study can be of some help for better doing the 
tasks of IELTS Reading tests.  
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Tóm tắt: 

IELTS được thiết kế để kiểm tra khả năng tiếng Anh của những người phi bản ngữ về cả bốn kỹ 
năng. Trong những thập niên gần đây, các nhà nghiên cứu ngôn ngữ đã quan tâm nhiều đến các 
phương tiện liên kết từ vựng trong bài đọc hiểu IELTS. Tuy nhiên, ở Việt Nam, vấn đề này vẫn 
chưa được đề cập nhiều. Bài viết này trình bày các phương tiện liên kết từ vựng trích dẫn từ 26 
bài đọc hiểu phần 1 của các bài luyện tập đọc hiểu bằng tiếng Anh trong 5 cuốn sách của nhà 
xuất bản Đại học Cambridge (26 IERPs). Mục đích của bài viết này là nghiên cứu và phân tích 
các phương tiện liên kết từ vựng dựa trên các khung lý thuyết của Halliday & Hasan [7] và 
Riemer [10], qua đó cung cấp cho người dự thi IELTS các cơ sở để tìm ra các cách thức trả lời 
các dạng câu hỏi khác nhau trong phần đọc của bài thi đọc hiểu IELTS. Chúng tôi hy vọng kết 
quả nghiên cứu có thể được ứng dụng để làm bài thi đọc hiểu IELTS tốt hơn. 
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