
ĐÁP ÁN BÀI TẬP CỦNG CỐ NGÀY 10 – 9 – 2021 

1 A Tạm dịch: Số lượng tội phạm được báo cáo đang tăng ở một mức độ đáng báo động. 

Xét các đáp án: 

A. rate /reɪt/ (n): tỷ lệ, tốc độ, tỉ giá, hạng, loại, thuế. Dùng để chỉ tốc độ xảy ra của 

một sự việc (các cụm từ hay đi với “rate”: death rate, birth rate, interest rate, …) 

B. percentage /pəˈsentɪdʒ/ (n): tỉ lệ phần trăm. 

C. ratio /ˈreɪʃiəʊ/ (n): tỉ số hay tỉ lệ; gấp, dùng khi so sánh 2 số, chỉ số lượng này so 

sánh bằng mấy lần hay mấy phần số lượng kia. 

Cấu trúc: ratio of A to B: chỉ mối quan hệ giữa hai nhóm người, 2 người hoặc 2 vật để 

chỉ ra nhóm nào lớn hơn/nhỏ hơn nhóm nào 

D. proportion /prəˈpɔːʃn/ (n): tỉ lệ. Một số lượng đã cho trên tổng số, có thể được 

dùng với cả % hoặc số lượng của một nhóm, mang nghĩa chung chung hơn so với 

“percentage”. 

=> Đáp án A 

2 B Tạm dịch: Giá vé tàu hỏa dự kiến sẽ tăng năm phần trăm trong năm tới. 

Xét các đáp án: 

A. fee /fiː/ (n): học phí (dùng để chi trả cho việc học tại trường, trung tâm hoặc tại 

nhà) 

B. fare /feə(r)/ (n): phí di chuyển (dùng để thanh toán khi sử dụng các phương tiện 

như tàu, máy bay, xe buýt, …) 

C. toll /təʊl/ (n): phí xa lộ (dùng để thanh toán cho cầu, đường, xa lộ) 

D. fine /faɪn/ (n): phí tổn (dùng để thanh toán khi bạn bị phạt) 

=> Đáp án B 

3 A Tạm dịch: Anh ta đã thừa nhận gây hiểu lầm cho cảnh sát về những hành động của 

anh ta vào đêm xảy ra án mạng. 

Xét các đáp án: 

A. mislead /ˌmɪsˈliːd/ (v): làm cho ai có một ý niệm hoặc ấn tượng sai về ai/cái gì; gây 

hiểu lầm, đánh lừa 

B. misunderstand /ˌmɪsʌndəˈstænd/ (v): hiểu lầm, hiểu sai  

C. mistrust /ˌmɪsˈtrʌst/ (v): không tin, nghi ngờ, ngờ vực, hồ nghi 

D. mishandle /ˌmɪsˈhændl/ (v): hành hạ, ngược đãi, bạc đãi, quản lí tồi, giải quyết 

hỏng 

=> Đáp án A 

Note: admit Ving: thừa nhận làm gì 



4 A Tạm dịch: Trong thực hành giảng dạy này, giáo viên khơi gợi và xây dựng những hiểu 

biết về toán học của học sinh. 

Xét các đáp án: 

A. elicit /ɪˈlɪsɪt/ (v): gợi ra, khêu ra, suy ra, luận ra 

B. licit /ˈlɪsɪt/ (a):  đúng luật, hợp pháp 

C. illicit /ɪˈlɪsɪt/ (a): trái phép, không hợp pháp 

D. deficit /ˈdefɪsɪt/ (n): số tiền thiếu hụt (do chi lớn hơn thu) 

=> Đáp án A 

5 C Tạm dịch: Cô ấy đã làm một món tráng miệng tuyệt vời với các lớp sô cô la và kem 

xen kẽ. 

Xét các đáp án: 

A. desert /ˈdezət/ (n): sa mạc 

B. deserter /dɪˈzɜːtə(r)/ (n): kẻ đào tẩu, kẻ đào ngũ 

C. dessert /dɪˈzɜːt/ (n): món tráng miệng 

D. deserve /dɪˈzɜːv/ (v): đáng được, xứng đáng 

=> Đáp án C 

6 B Tạm dịch: Họ đã cố gắng đối xử với tất cả con cái của mình như nhau. 

Xét các đáp án: 

A. like /laɪk/ (giới từ): giống như, dùng để so sánh 

Like + N/đại từ 

Like = such as: ví dụ như là 

Like + N: so sánh ví von không có thật 

B. alike /əˈlaɪk/ (a): giống nhau 

Alike đứng sau to be bà sau 1 số động từ như treat, look, … 

C. likely /ˈlaɪkli/ (a): chắc, có khả năng 

D. alive /əˈlaɪv/ (a): còn sống, chưa chết 

=> Đáp án B 

7 D Tạm dịch: Câu nói của cô ấy ám chỉ sự thiếu tự tin vào ban lãnh đạo của công ty. 

Xét các đáp án: 

A. refer /rɪˈfɜː(r)/ (v): tham khảo, ám chỉ, nhắm vào (+to) 

B. deduce /dɪˈdjuːs/ (v): suy ra, luận ra, suy luận, suy diễn 

C. infer /ɪnˈfɜː(r)/ (v): suy ra, luận ra  

D. imply /ɪmˈplaɪ/ (v): hàm ý, ngụ ý 

Cấu trúc: 

- refer to: Ám chỉ, nói đến, nhắc đến, thể hiện. 



- deduce something from something: suy ra điều gì từ điều gì 

- infer something from something: suy ra điều gì từ điều gì 

- imply something: hàm ý, ngụ ý, ám chỉ điều gì 

=> Đáp án D 

8 B Tạm dịch: Tờ rơi đã được sản xuất với mục đích nâng cao nhận thức của cộng đồng 

về căn bệnh này. 

Xét các đáp án: 

A. target /ˈtɑːɡɪt/ (n): mục tiêu 

B. aim /eɪm/ (n): mục đích, mục tiêu, ý định 

C. objective /əbˈdʒektɪv/ (n): mục tiêu, mục đích 

D. goal /ɡəʊl/ (n): mục tiêu, bàn thắng, gôn 

Cấu trúc: with the aim of doing st: với mục đích 

=> Đáp án B 

Phân biệt aim/goal/purpose/objective: 

AIM/GOAL: mục tiêu hướng tới 

VD: My main aim in life is to be a good husband. 

PURPOSE: lý do cho mục tiêu đề ra 

VD: The purpose of the survey was to acquaint the inspector with local conditions. 

OBJECTIVE: mục tiêu đề ra 

VD: The government’s training policy, he claimed, was achieving its objectives. 

9 A Tạm dịch: Chúng tôi sẽ cập nhật cho bạn câu chuyện tin tức này trong suốt cả ngày. 

Xét các đáp án: 

A. update /ˌʌpˈdeɪt/ (v): cập nhật 

B. upgrade /ˌʌpˈɡreɪd/ (v): nâng cấp 

C. renew /rɪˈnjuː/ (v): làm mới lại 

D. renovate /ˈrenəveɪt/ (v): nâng cấp, cải tiến, đổi mới 

=> Đáp án A 

10 A Tạm dịch: Tôi trả tiền thuê nhà cao hơn những người thuê khác vì phòng của tôi lớn 

hơn. 

Xét các đáp án: 

A. rent /rent/ (v, n): thuê ngắn hạn (vài ngày hoặc 1, 2 tuần đối với nhà trọ; tiền thuê 

nhà.) 

B. hire /ˈhaɪə(r)/ (v): mướn ai làm gì và trả lương hay tiền công cho người đó 

C. employment /ɪmˈplɔɪmənt/ (n): công việc, việc làm 



D. lease /liːs/ (v, n): thuê dài hạn, ít nhất 1 năm; hợp đồng thuê dài hạn. “lease” có 

tính ràng buộc, người thuê không được bỏ giữa chừng 

=> Đáp án A 

11 B Tạm dịch: Đã gần ba tháng kể từ lần cắt tóc cuối cùng của tôi. 

Xét các đáp án: 

A. nearby /ˌnɪəˈbaɪ/ (a): ở vị trí gần, không xa 

B. nearly /ˈnɪəli/ (adv): không hoàn toàn, gần như, rất sát với 

C. near /nɪə(r)/ (a, giới từ): gần (vị trí) 

D. nearer /nɪə(r)/ (tính từ so sánh hơn): gần hơn 

=> Đáp án B 

12 A Tạm dịch: Giới trẻ ngày nay thờ ơ với vấn đề chính trị. 

Xét các đáp án: 

A. apathetic /ˌæpəˈθetɪk/ (a): thờ ơ, lãnh đạm 

B. apathy /ˈæpəθi/ (n): sự hờ hững, tính thờ ơ 

C. empathy /ˈempəθi/ (n): sự thấu cảm 

D. empathetic /ˌempəˈθetɪk/ (a): đồng cảm, thông cảm 

Cấu trúc: 

- be apathetic about: thờ ơ, lãnh đạm với 

- be empathetic to/toward sb/st: thông cảm với ai 

=> Đáp án A 

13 D Tạm dịch: Bạn làm tôi nhớ đến bố của bạn khi bạn nói điều đó. 

Cấu trúc: remind sb of: gợi nhắc/nhớ về ai/cái gì 

=> Đáp án D 

14 D Tạm dịch: Họ đã đóng cửa con đường vì nỗ lực để giảm giao thông trong thành phố. 

Cấu trúc: in an attempt to do st: trong nỗ lực, cố gắng để làm gì 

=> Đáp án D 

15 A Tạm dịch: Là một đảng chính trị, họ đang cố gắng thay đổi cách chúng ta nghĩ về môi 

trường của mình. 

Xét các đáp án: 

A. effect /ɪˈfekt/ (n): tác động, tác dụng 

     effect (v): thực hiện 

B. affect /əˈfekt/ (v): ảnh hưởng đến, tác động đến 

C. reflect /rɪˈflekt/ (v): phản chiếu, phản xạ, phản ánh 

D. apply /əˈplaɪ/ (v): đặt, áp dụng, xin việc 

Cấu trúc: effect a change: đem lại sự thay đổi 



=> Đáp án A 

16 B Tạm dịch: Cô ấy bị mất thị lực sau một vụ tai nạn xe hơi. 

Xét các đáp án: 

A. miss /mɪs/ (v): lỡ, nhớ 

B. lose /luːz/ (v): mất, thất lạc 

C. dismiss /dɪsˈmɪs/ (v): sa thải 

D. fail /feɪl/ (v): thất bại 

Cấu trúc: lose one’s sight: become blind (bị mù) 

=> Đáp án B 

17 C Tạm dịch: Cách dạy của tôi cũng giống với hầu hết các giáo viên khác. 

Cấu trúc:  be similar to: giống với 

=> Đáp án C 

18 A Tạm dịch: Tôi vô cùng đau buồn khi thông báo cho bạn về cái chết của giám đốc của 

chúng tôi. 

Cấu trúc: inform sb of …: thông báo với ai đó về … 

=> Đáp án A 

19 B Tạm dịch: Tôi muốn đặt lịch hẹn với bác sĩ Evans. 

Cấu trúc: make an appointment with sb: hẹn gặp ai 

=> Đáp án B 

20 A Tạm dịch: Anh ấy sẽ hợp tác với một loạt các tổ chức để giúp xóa bỏ sự phân biệt đối 

xử với người tàn tật. 

Xét các đáp án: 

A. against /əˈɡenst/ (giới từ): chống lại 

B. among /əˈmʌŋ/ (giới từ): giữa (đám đông) 

C. along /əˈlɒŋ/ (giới từ): dọc theo 

D. above /əˈbʌv/ (giới từ): trên 

Cấu trúc: discrimination against somebody: sự phân biệt đối xử với ai 

=> Đáp án A 

21 B Tạm dịch: Các ứng viên có ít bất đồng về các vấn đề chính. 

Cấu trúc: have disagreement about: có bất đồng về 

=> Đáp án B 

22 C Tạm dịch: Dự án sẽ hoàn thành đúng tiến độ vào mùa hè này. 

Cấu trúc: on schedule: đúng thời hạn, đúng tiến độ 

=> Đáp án C 

23 B Tạm dịch: Mua nhà thường gây gánh nặng lớn về tài chính cho các cặp vợ chồng trẻ. 



Xét các đáp án: 

A. pressure /ˈpreʃə(r)/ (n): áp lực 

B. burden /ˈbɜːdn/ (n): gánh nặng 

C. stress /stres/ (n): tình trạng căng thẳng 

D. tension /ˈtenʃn/ (n): căng thẳng 

Cấu trúc:  

- be under pressure: phải chịu áp lực 

- put/place a burden on: gây gánh nặng cho 

- financial burden: gánh nặng kinh tế 

=> Đáp án B 

24 B Tạm dịch: Tim đã tham gia một khóa học ba năm về ngôn ngữ học tại Newcastle. 

Cấu trúc: do a course: tham gia khóa học 

=> Đáp án B 

25 C Tạm dịch: Có khoảng 150 bài báo trên các tờ báo lớn về vấn đề bạo lực gia đình. 

Xét các đáp án: 

A. household /ˈhaʊshəʊld/ (n): hộ gia đình 

B. hometown /ˈhəʊmtaʊn/ (n): quê nhà 

C. domestic /dəˈmestɪk/ (a): trong nhà, trong gia đình; nội địa, trong nước 

D. dominant /ˈdɒmɪnənt/ (a): át, trộ, có ưu thế hơn 

=> Đáp án C 

Note: domestic violence: bạo lực gia đình 

26 A Tạm dịch: Giống như hầu hết mọi người, tôi muốn có đủ tiền để không phải làm việc. 

Xét các đáp án: 

A. Like /laɪk/ (giới từ): giống như, dùng để so sánh 

Like + N/đại từ 

Like = such as: ví dụ như là 

Like + N: so sánh ví von không có thật 

B. As /əz/+ S V O 

As + N: với tư cách là 

As + N: so sánh có thật về bản chất 

C. same /seɪm/ (a): giống 

D. alike /əˈlaɪk/ (a): giống nhau; đứng sau to be và 1 số động từ như treat, look, … 

=> Đáp án A 

27 A Tạm dịch: Một vụ mất mùa khác có thể dẫn đến nạn đói trên diện rộng. 

Xét các đáp án: 



A. famine /ˈfæmɪn/ (n): nạn đói kém 

B. farming /ˈfɑːmɪŋ/ (n): nghề nông trại, nghề làm việc hoặc quản lí nông trại 

C. farmer /ˈfɑːmə(r)/ (n): nông dân 

D. foremost /ˈfɔːməʊst/ (a, adv): đầu tiên, trước nhất, trước hết 

=> Đáp án A 

Note: result in: gây ra, dẫn đến >< result from: do 

28 C Tạm dịch: Nếu tất cả chúng ta đều có thể cố gắng giữ cho văn phòng này gọn gàng 

hơn thì nó sẽ giúp ích. 

Cấu trúc: make an effort to do st: cố gắng, nỗ lực làm gì 

=> Đáp án C 

29 B Tạm dịch: Bệnh truyền nhiễm rất dễ lây lan, vì vậy đừng để ai khác sử dụng khăn tắm 

của bạn. 

Xét các đáp án: 

A. contaminate /kənˈtæmɪneɪt/ (v): làm bẩn, làm ô nhiễm 

B. contagious /kənˈteɪdʒəs/ (a): dễ lây qua tiếp xúc, dễ lây, truyền nhiễm 

C. conative /ˈkɒnətɪv/ (a): (thuộc) ý chí 

D. injured /ˈɪndʒəd/ (a): bị thương 

=> Đáp án B 

30 C Tạm dịch: Cô ấy cố gắng giữ dáng bằng cách chạy bộ mỗi ngày. 

Cấu trúc: keep fit: giữ dáng 

=> Đáp án C 

 

 


