
 

 

ĐÁP ÁN BÀI TẬP CỦNG CỐ NGÀY 1/9/2021 

Câu Đáp 

án 

Giải thích chi tiết 

1 A 

 

* Kiến thức cụm từ cố định 

* Xét các đáp án: 

A. poisons /ˈpɔɪznz/ (v): bỏ thuốc độc, đầu độc, làm hư hỏng, làm đồi bại (về mặt 

tinh thần) 

B. exterminates /ɪkˈstɜːmɪneɪts/ (v): tiêu diệt, hủy diệt 

C. erases /ɪˈreɪzɪz/ (v): xóa bỏ, tẩy bỏ 

D. ruins /ˈruːɪnz/ (v): hủy hoại, làm hỏng, làm mất giá trị, cơ hội 

=> Cụm từ: poison one’s mind: đầu độc, có ảnh hưởng xấu lên ai đó 

=> Chọn đáp án A. 

Tạm dịch: Tôi không hiểu tại sao bạn nghĩ rằng TV đầu độc tâm trí mọi người. 

2 C * Kiến thức từ vựng 

* Xét các đáp án: 

A. inversed /ˌɪnˈvɜːrst/ (vp2): đảo ngược 

B. averted /əˈvɜːtɪd/ (vp2): ngăn ngừa, ngăn chặn, đẩy lùi  

C. diverted /daɪˈvɜːt/ (vp2): làm chệch hướng, chuyển hướng 

D. reverted /rɪˈvɜːtɪd/ (vp2): trở lại (tình trạng cũ) 

=> Dựa vào nghĩa của câu, ta chọn đáp án C. 

Tạm dịch: Giao thông sẽ được chuyển hướng qua các đường phụ trong khi đường 

chính được nối lại. 

3 C * Kiến thức từ vựng 

* Xét các đáp án: 

A. classify /ˈklæsɪfaɪ/ (v): phân loại 

B. clarify /ˈklærəfaɪ/ (v): lọc, làm trong 

C. notify /ˈnəʊtɪfaɪ/ (v): thông báo 

D. purify /ˈpjʊərɪfaɪ/ (v): làm cho sạch, tinh chế, gột sạch (tội lỗi) 

=> Dựa vào nghĩa của câu, ta chọn đáp án C. 

Tạm dịch: Nhà trường phải thông báo cho phụ huynh nếu con em họ không đến 

trường. 

Note: fail to do sth: thất bại trong việc gì 

4 D * Kiến thức từ vựng 

* Xét các đáp án: 



 

 

A. verify /ˈverɪfaɪ/ (v): xác minh, thẩm định 

B. certify /ˈsɜːtɪfaɪ/ (v): chứng nhận, chứng thực 

C. unify /ˈjuːnɪfaɪ/ (v): thống nhất, hợp nhất 

D. modify /ˈmɒdɪfaɪ/ (v): sửa đổi, giảm bớt 

=> Dựa vào nghĩa của câu, ta chọn đáp án D. 

Tạm dịch: Thay vì chỉ trừng phạt họ, hệ thống khuyến khích người phạm lỗi sửa đổi 

hành vi của họ. 

Note: encourage sb to do sth: khuyến khích ai làm gì 

5 A * Kiến thức từ vựng 

* Xét các đáp án: 

A. precede /prɪˈsiːd/ (v): đi trước, nói trước cái gì 

B. concede /kənˈsiːd/ (v): thừa nhận, nhường, nhượng bộ  

C. secede /sɪˈsiːd/ (v): ly khai, rút ra 

D. accede /əkˈsiːd/ (v): đồng ý, gia nhập, tham gia 

=> Dựa vào nghĩa của câu, ta chọn đáp án A. 

Tạm dịch: Sẽ rất hữu ích nếu bạn mở đầu báo cáo với phần giới thiệu. 

6 B * Kiến thức từ vựng 

* Xét các đáp án: 

A. matter /ˈmætə(r)/ (n): vấn đề 

B. component /kəmˈpəʊnənt/ (n): thành phần, hợp thành, bộ phận (cấu tạo nên cái 

gì) 

C. complication /ˌkɒmplɪˈkeɪʃn/ (n): sự phức tạp 

D. section /ˈsekʃn/ (n): phần, bộ phận (kinh tế, tổ chức) 

=> Dựa vào nghĩa của câu, ta chọn đáp án B. 

Tạm dịch: Toàn bộ chiếc xe có thể được tạo mô hình trên máy tính trước khi một 

bộ phận duy nhất được tạo ra. 

7 D * Kiến thức từ vựng 

* Xét các đáp án: 

A. fields /fiːldz/ (v): đưa (ra sân) 

B. yearns /jɜːnz/ (v): khao khát, mong mỏi 

C. explores /ɪkˈsplɔː(r)z/ (v): khám phá 

D. yields /jiːldz/ (v): mang lại, tạo ra 

=> Dựa vào nghĩa của câu, ta chọn đáp án D. 

Tạm dịch: Đốt chất thải tạo ra năng lượng có thể được sử dụng để phát điện hoặc 

sưởi ấm. 



 

 

8 D * Kiến thức giới từ 

* Xét các đáp án: 

A. about  

B. at  

C. on  

D. of 

=> Cụm từ: aware of: nhận thức về… 

=> Chọn đáp án D. 

Tạm dịch: Bạn có nhận thức được những rủi ro vào thời điểm đó không? 

9 A * Kiến thức cụm từ cố định 

* Xét các đáp án: 

A. show /ʃəʊ/ (v): cho thấy, thể hiện 

B. display /dɪˈspleɪ/ (v): trưng bày, thể hiện 

C. form /fɔːm/ (v): định dạng, hình thành 

D. demonstrate /ˈdemənstreɪt/ (v): biểu thị, chứng minh 

=> Cấu trúc: show respect for (collo): thể hiện sự tôn trọng, kính trọng với 

=> Chọn đáp án A. 

Tạm dịch: Cô bất bình cho rằng giới trẻ ngày nay không tôn trọng pháp luật. 

10 A * Kiến thức cụm động từ 

* Xét các đáp án: 

A. with  

B. to  

C. for  

D. in 

=> Cụm từ: keep up with = keep pace with = catch up with (phV): đuổi kịp, bắt 

kịp với. 

=> Chọn đáp án A. 

Tạm dịch: Anh ấy đi quá nhanh khiến tôi không thể theo kịp anh ấy. 

11 C * Kiến thức cụm động từ 

* Xét các đáp án: 

A. pay /peɪ/ (v): trả 

B. give /ɡɪv/ (v): gửi, đưa, tặng 

C. take /teɪk/ (v): cầm, lấy, đưa 

D. bring /brɪŋ/ (v): mang 

=> Cụm từ: take effect (idiom): có hiệu lực, có hiệu quả 



 

 

=> Chọn đáp án C. 

Tạm dịch: Khi nào thuốc có hiệu lực? 

12 A * Kiến thức từ vựng 

* Xét các đáp án: 

A. deter /dɪˈtɜː(r)/ (v): ngăn cản, cản trở 

=> Cấu trúc: deter sb from (doing) sth: ngăn cản ai làm việc gì 

B. save /seɪv/ (v): cứu, tiết kiệm 

=> Cấu trúc: save sb from sth: cứu ai khỏi việc gì 

C. bear /beə(r)/ (v): sinh, chịu đựng 

D. protect /prəˈtekt/ (v): bảo vệ 

=> Cấu trúc: protect sb from sth: bảo vệ ai khỏi cái gì 

=> Dựa vào nghĩa, ta chọn đáp án A. 

Tạm dịch: Giá cao ngăn cản nhiều người trẻ tham gia thị trường bất động sản. 

13 D * Kiến thức từ đồng nghĩa – từ vựng 

Tạm dịch: Ngoài ra, mọi người dễ bị đau tim hơn trong vài giờ đầu sau khi thức dậy. 

=> susceptible to: dễ bị ảnh hưởng, dễ bị tổn thương, dễ bị  

* Xét các đáp án: 

A. aware of: nhận thức 

B. affected by: bị ảnh hưởng bởi 

C. accustomed to: quen với  

D. prone to: có xu hướng, thiên về, dễ xảy ra (điều gì đó không mong muốn) (= likely 

to)  

=> Dựa vào nghĩa đó, ta thấy từ đồng nghĩa là đáp án D. 

14 C * Kiến thức cụm từ vựng 

* Xét các đáp án: 

A. closure /ˈkləʊʒə(r)/ (n): sự bế mạc, sự kết thúc, sự đóng kín 

B. conclusion /kənˈkluːʒn/ (n): sự kết luận 

C. standstill /ˈstændstɪl/ (n): đứng yên, đình trệ, bế tắc 

D. stoppage /ˈstɒpɪdʒ/ (n): sự đình công, sự tắc nghẽn, sự ngừng làm việc, sự dừng 

lại 

Note: come to a standstill: đi đến chỗ bế tắc, đình trệ, ngừng lại 

=> Dựa vào nghĩa của câu, ta chọn đáp án C. 

Tạm dịch: Tất cả các chuyến bay vào và ra khỏi sân bay bị đình trệ vì cuộc đình 

công. 

15 D * Kiến thức cụm động từ 



 

 

* Xét các đáp án: 

A. strike /straɪk/ (v): đánh, đập, đình công 

B. invent /ɪnˈvent/ (v): sáng chế 

C. install /ɪnˈstɔːl/ (v): lắp đặt 

D. make /meɪk/ (v): làm, tạo ra 

=> Cụm từ: make friends (collo) = strike up a friendship: kết bạn, bắt đầu làm 

bạn với ai 

=> Chọn đáp án D. 

Tạm dịch: Thật khó để kết bạn khi trưởng thành bởi vì hầu hết chúng ta đều có tính 

cách riêng. Chúng ta có bạn bè, thói quen của mình và thật khó để đi chệch hướng 

khỏi họ. 

16 B * Kiến thức thành ngữ 

* Xét các đáp án: 

A. created /kriˈeɪtɪd/ (vp1): tạo ra 

B. jumped /ˈdʒʌmpt/ (vp1): nhảy 

C. launched /lɔːntʃt/ (vp1): phóng, đề xuất, mở đầu, khai trương 

D. followed /ˈfɒləʊd/ (vp1): theo dõi 

=> Thành ngữ: jump on the bandwagon (idiom): chạy theo trào lưu đang ưa 

chuộng, thịnh hành 

=> Chọn đáp án B. 

Tạm dịch: Sau khi một số chính trị gia chiến thắng trong cuộc bầu cử bằng cách hứa 

cắt giảm thuế, hầu hết những người khác đã về phe họ. 

Note: promise sb to do sth: hứa ai đó làm gì 

17 B * Kiến thức thành ngữ 

* Xét các đáp án: 

A. broke /brəʊk/ (vp1): vỡ, gãy, hỏng 

B. stole /stəʊl/ (vp1): đánh cắp 

C. published /ˈpʌblɪʃt/ (vp1): xuất bản 

D. caught /kɔːt/ (vp1): bắt, đuổi bắt 

=> Thành ngữ: steal one’s thunder (idiom): ăn cắp công lao, phỗng tay trên 

công lao của người nào đó 

=> Chọn đáp án B. 

Tạm dịch: Sandy đã phỗng tay trên của tôi khi cô ấy thông báo rằng cô ấy đã mang 

thai hai ngày trước khi tôi dự định nói với mọi người về việc tôi mang thai. 

18 B * Kiến thức thành ngữ 



 

 

* Xét các đáp án: 

A. keeps /kiːps/ (v): giữ 

B. takes /teɪks/ (v): cầm, đưa, nắm 

C. raises /reɪzɪz/ (v): nâng cao, chăn nuôi 

D. gains /ɡeɪnz/ (v): đạt được 

=> Thành ngữ: it takes two to tango (idiom): nói khi muốn nhấn mạnh cả hai 

người trong một tình huống khó khăn nào đó cùng phải bắt tay vào giải quyết, 

chịu trách nhiệm hoặc cả hai phải sẵn sàng hợp tác để một điều gì đó sẽ xảy ra. 

=> Chọn đáp án B. 

 Tạm dịch: Cô ấy có thể muốn tranh luận, nhưng chuyện này cần hai người mới giải 

quyết được và tôi sẽ không chịu khuất phục trước trình độ của cô ấy. 

19 A * Kiến thức cụm động từ 

* Xét các đáp án: 

A. up  

B. upon  

C. over  

D. through 

=> Cụm từ: check up on sb (phV): kiểm tra, giám sát ai đó để xem liệu ai đó có 

đang làm nhiệm vụ của mình. 

=> Chọn đáp án A. 

Tạm dịch: Bố luôn kiểm tra tôi để đảm bảo rằng tôi đang làm bài tập về nhà. 

20 C * Kiến thức cụm động từ 

* Xét các đáp án: 

A. put – away (phV): cất đi  

B. put – out (phV): dập tắt, tiêu tiền, xuất bản 

C. put – through (phV): kết nối máy đến 

D. put – up (phV): cho ai ở nhờ, treo cái gì lên… 

=> Dựa vào nghĩa của câu, ta chọn đáp án C. 

Tạm dịch: Tôi sẽ chuyển máy của bạn đến phòng nghiên cứu của chúng tôi. Vui lòng 

giữ máy. 

21 A * Kiến thức cụm động từ 

=> Cụm từ: pull through sth (phV): vượt qua một cái gì đó rất khó khăn 

=> Chọn đáp án A. 

Tạm dịch: Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn đã giúp tôi vượt qua khoảng thời gian khó 

khăn vào tháng trước. 



 

 

22 A * Kiến thức giới từ 

=> Cụm từ: be filled with = be full of = be packed with = be crowded with: 

đông, tràn ngập cái gì 

=> Chọn đáp án A. 

Tạm dịch: Michael đầy tức giận khi thấy chiếc xe của mình bị trầy xước. 

23 C * Kiến thức từ vựng 

* Xét các đáp án: 

A. pose /pəʊz/ (v): đưa ra, đặt ra, tạo dáng 

B. admit /ədˈmɪt/ (v): thừa nhận 

C. address /əˈdres/ (v): giải quyết (= cope with = tackle = solve = deal with = work 

out) 

D. create /kriˈeɪt/ (v): tạo ra 

=> Dựa vào nghĩa của câu, ta chọn đáp án C. 

Tạm dịch: Một số biện pháp đã được đề xuất để giải quyết vấn đề thất nghiệp của 

sinh viên tốt nghiệp đại học. 

24 D * Kiến thức từ vựng 

* Xét các đáp án: 

A. anger /ˈæŋɡə(r)/ (n): sự tức giận 

B. thrill /θrɪl/ (n): sự run, sự rùng mình, sự chiêm nghiệm, chuyện giật gân  

C. amazement/əˈmeɪzmənt/ (n): sự kinh ngạc, sự sửng sốt 

D. interest /ˈɪntrəst/ (n): mối quan tâm, sở thích, lãi 

=> Dựa vào nghĩa của câu, ta chọn đáp án D. 

Tạm dịch: Bạn nên hỏi người phỏng vấn một số câu hỏi về công việc để thể hiện sự 

quan tâm và nhạy bén của bạn. 

25 A * Kiến thức cụm từ cố định 

* Xét các đáp án: 

A. make (v): tạo ra 

B. do (v): làm 

C. give (v): đưa, tặng 

D. take (v): cầm, đưa 

=> Cụm từ: make an assumption (collo): đưa ra giả định, cho rằng, định kiến  

=> Chọn đáp án A. 

Tạm dịch: Tôi rất ghét khi mọi người định kiến về tôi dựa trên màu da của tôi. 

Note: base on: dựa trên 

26 A * Kiến thức từ đồng nghĩa – cụm động từ 



 

 

Tạm dịch: Cậu bé bị phạt nhẹ sáng nay do chưa làm bài tập về nhà 

=> let off (phV): tha thứ, phạt nhẹ 

* Xét các đáp án: 

A. punished: xử phạt 

B. promised: hứa 

C. commended (v): khen ngợi, tuyển dương 

D. persuade (v): thuyết phục 

=> Dựa vào nghĩa đó, ta thấy từ đồng nghĩa ở đây là A. 

Note: due to = because of: bởi vì 

27 D * Kiến thức từ đồng nghĩa – thành ngữ 

Tạm dịch: Cô ấy đã rất hạnh phúc khi anh quỳ xuống và cầu hôn. 

=> popped the question (idiom): ngỏ lời cầu hôn 

* Xét các đáp án: 

A. asked her out: mời cô ấy ra ngoài (chơi, ăn tối…) 

B. asked her to be on a date: mời cô hẹn hò 

C. asked her to give him some money: yêu cầu cô ấy đưa cho anh ấy tiền 

D. asked her to marry him: hỏi ý kiến cô ấy về việc cưới anh ấy 

=> Dựa vào nghĩa đó, ta thấy đáp án gần nghĩa nhất là đáp án D. 

28 B * Kiến thức từ trái nghĩa – thành ngữ 

Tạm dịch: Chúng tôi muốn tuyển dụng những người sáng giá và giỏi nhất. Nếu bạn 

nghĩ rằng bạn phù hợp, hãy điền vào đơn đăng ký ngay hôm nay. 

=> fit the bill (idiom): phù hợp cho một mục đích cụ thể nào đó 

* Xét các đáp án: 

A. are able to pay the bill: có thể trả hóa đơn  

B. are unsuitable: không phù hợp 

C. are of the right size: không có kích thước đúng 

D. are excellent: xuất sắc 

=> Dựa vào nghĩa đó, ta thấy từ trái nghĩa là đáp án B. 

29 A * Kiến thức thành ngữ 

* Xét các đáp án: 

A. barrage /ˈbærɑːʒ/ (n): đập ngăn nước 

B. barricade /ˈbærɪkeɪd/ (n): chướng ngại vật 

C. blast /blɑːst/ (n): vụ nổ, luồng gió 

D. attack /əˈtæk/ (n): cuộc tấn công 



 

 

=> Cụm từ: a barrage of sth: rất nhiều lời phàn nàn, chỉ trích, câu hỏi đột 

nhiên nhắm tới ai đó. 

=> Chọn đáp án A. 

Tạm dịch: Khi tôi nói với gia đình, tôi muốn trở thành một nhạc sĩ chuyên nghiệp, 

tôi đã vấp phải làn sóng chỉ trích từ bố mẹ, những người phản đối mạnh mẽ ý tưởng 

này. 

Note: disapprove of: phản đối, không đồng tình 

30 B * Kiến thức cụm động từ 

* Xét các đáp án: 

A. takes care (+of) (phV): chăm sóc, trông nom (= look after) 

B. takes off (phV): cất cánh, cởi ra, thành công 

C. ran out (phV): cạn kiệt, hết 

D. takes over (phV): tiếp quản 

=> Dựa vào nghĩa trong câu, ta chọn đáp án D. 

Tạm dịch: Nhanh lên, chúng ta phải làm thủ tục ít nhất một giờ trước khi máy bay 

cất cánh. 

Note:  

- hurry up: nhanh lên 

- check in: làm thủ tục 

 


