
 

 

ĐÁP ÁN BÀI TẬP CỦNG CỐ NGÀY 2/9/2021 

1 B * Kiến thức từ vựng 

* Xét các đáp án: 

A. claim /kleɪm/ (v): khẳng định, tuyên bố 

B. insist (+on) /ɪnˈsɪst/ (v): khăng khăng 

C. challenge /ˈtʃælɪndʒ/ (v): thách thức 

D. question /ˈkwestʃən/ (v): đặt câu hỏi 

=> Dựa vào giới từ “on” ta chọn đáp án B. 

Tạm dịch: Nếu bạn nhất quyết mang theo tiền mặt, hãy cẩn thận với những kẻ móc 

túi. 

Note: beware of sth/sb: chú ý, đề phòng cái gì/ai 

2 A * Kiến thức từ vựng 

* Xét các đáp án: 

A. income /ˈɪnkʌm/ (n): thu nhập 

B. pension /ˈpenʃn/ (n): lương hưu 

C. tuition /tjuˈɪʃn/ (n): sự dạy, sự giảng dạy 

D. scholarship /ˈskɒləʃɪp/ (n): học bổng 

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

Tạm dịch: Báo cáo cho thấy các gia đình nghèo chi tiêu một phần lớn thu nhập cho 

thực phẩm. 

3 A * Kiến thức từ vựng 

* Xét các đáp án: 

A. escape (+from) /ɪˈskeɪp/ (v): trốn thoát (khỏi ai/cái gì) 

B. shake /ʃeɪk/ (v): rung, lắc 

C. disturb /dɪˈstɜːb/ (v): quấy rầy, làm náo động 

D. spoil/spɔɪl/ (v): làm hỏng (cảnh quan, thức ăn…), làm hư hỏng (tính cách) 

=> Dựa vào giới từ “from” ta chọn đáp án A. 

Tạm dịch: Cô cố gắng trốn thoát khỏi những tên cướp biển đang giữ cô làm con tin. 

Note: attempt to do sth: cố gắng làm gì 

4 C * Kiến thức từ vựng 

* Xét các đáp án: 

A. wandered /ˈwɒndə(r)d/ (vp1): lang thang 

B. drifted /drɪftɪd/ (vp1): trôi dạt, buông trôi 

C. rotated /rəʊˈteɪtɪd/ (vp1): xoay vòng 



 

 

D. strayed /streɪd/ (vp1): đi lạc (khỏi nhóm, bầy…), lạc đề 

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

Tạm  dịch: Khi tôi gia nhập công ty, tôi đã làm việc xoay vòng các bộ phận khác nhau. 

5 C * Kiến thức từ vựng 

* Xét các đáp án: 

A. exclusion /ɪkˈskluːʒn/ (n): sự loại trừ, sự đuổi ra 

B. outcome /ˈaʊtkʌm/ (n): hậu quả, kết quả 

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

D. completion /kəmˈpliːʃn/ (n): sự hoàn thành 

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

Tạm dịch: Hãy cẩn thận không giới thiệu những ý kiến mới trong phần kết luận của 

bài luận. 

6 C * Kiến thức cụm động từ 

* Xét các đáp án: 

A. put / away (phV): cất đi 

B. stand / for (phV): ủng hộ, viết tắt cho 

C. get / across (phV): truyền đạt, cố gắng làm cho ai đó hiểu hoặc tin điều gì 

D. turn / around (phV): xoay quanh 

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

Tạm dịch: Tôi không thể truyền tại được thông điệp của mình tại cuộc họp. 

7 C * Kiến thức ngữ pháp 

* Xét các đáp án: 

A. should go 

B. would rather go   

C. went  

D. go 

=> Cấu trúc: It’s time/high time about time + S + V (chia ở quá khứ đơn) 

=> Chọn đáp án C. 

Tạm dịch: Đã đến giờ bọn trẻ đi ngủ. 

8 A * Kiến thức cụm từ cố định 

* Xét các đáp án: 

A. making (v): làm, tạo ra 

B. taking (v): đưa, cầm 

C. putting (v): đưa, đặt 

D. getting (v): nhận, đạt được 



 

 

=> Cụm từ: make a decision (collo): đưa ra quyết định 

Tạm dịch: Tôi sẽ tham khảo ý kiến của các đồng nghiệp trước khi đưa ra quyết định 

cuối cùng về cách thức tiến hành. 

9 A * Kiến thức thức giả định 

* Xét các đáp án: 

A. should inform  

B. would inform  

C. had informed  

D. would have informed 

 S + V (insist, demand, recommend,..) + that + S + (should) + V_inf 

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

Tạm dịch: Tôi nhấn mạnh rằng cô ấy nên thường xuyên thông báo cho chúng tôi về 

nơi ở của cô ấy. 

10 C * Kiến thức thành ngữ 

* Xét các đáp án: 

A. running (V-ing): chạy, quản lí 

B. dropping (V-ing): bỏ (học), rơi 

C. pouring (V-ing): đổ xuống, trút xuống  

D. falling (Vp2): rơi xuống, ngã 

=> Thành ngữ: pour with rain (idiom): mưa rất to (= rain cats and dogs) 

 => Chọn C 

Tạm dịch: Khi chúng tôi đến Paris, trời đang đổ mưa. 

11 B * Kiến thức từ vựng 

* Xét các đáp án: 

A. injure /ˈɪndʒə(r)/ (v): làm cho bị thương 

B. suffer /ˈsʌfə(r)/ (v): chịu đựng, bị ảnh hưởng nặng nề (bởi căn bệnh, nỗi đau,…) 

C. fail /feɪl/ (v): thất bại 

D. hurt /hɜːt/ (v): đau đớn,  làm cho tổn thương 

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

Tạm dịch: Động vật hoang dã địa phương sẽ bị ảnh hưởng nếu nhà máy không 

ngừng gây ô nhiễm cho con sông gần đó. 

12 A * Kiến thức so sánh kép 

* Xét các đáp án: 

A. The harder/the better  

B. The more/the much  



 

 

C. The hardest/the best  

D. The more hard/the more good 

=> Cấu trúc so sánh kép: The + short Adj – er + S + V, the + short Adj – er + S + V 

=> Dựa vào cấu trúc đó, ta chọn đáp án A. 

Tạm dịch: Tôi càng học chăm chỉ cho những kỳ thi này, tôi sẽ càng làm tốt hơn. 

13 A * Kiến thức ngữ pháp 

* Xét các đáp án: 

A. The sooner/the better  

B. soon/good  

C. The soon/the good  

D. The more soon/the more good 

=> Cấu trúc so sánh kép: The + short Adj – er + S + V, the + short Adj – er + S + V 

=> Chọn đáp án A. 

Tạm dịch: Nhiều sinh viên cho rằng, tốt nghiệp đại học càng sớm thì càng có cơ hội 

tìm được việc làm tốt. 

14 D * Kiến thức từ vựng 

* Xét các đáp án: 

A. entire /ɪnˈtaɪə(r)/ (adj): toàn bộ 

B. complete /kəmˈpliːt/ (adj): hoàn toàn 

C. all /ɔːl/: tất cả 

D. whole /həʊl/ (adj): toàn bộ 

=> Cụm từ: whole + time: toàn bộ thời gian (liên tục không ngừng) 

=> Chọn đáp án D. 

Tạm dịch: Ông đã mất hai năm để viết sách của mình. 

15 D * Kiến thức thành ngữ 

* Xét các đáp án: 

A. brief /briːf/ (adj): ngắn gọn 

B. slight /slaɪt/ (adj): nhẹ, mỏng manh, thon gầy 

C. little /ˈlɪtl/ (adj): một chút, một ít 

D. short/ʃɔːt/ (adj): ngắn 

=> Thành ngữ: in short supply (idiom): ít, không đủ về số lượng 

=> Chọn đáp án D. 

Tạm dịch: Nhà ở các thành phố lớn đắt đỏ vì đất ngày càng khan hiếm. 

16 B * Kiến thức từ vựng 

* Xét các đáp án: 



 

 

A. lessened /ˈlesnd/ (Vp2): giảm bớt 

B. shrunk /ʃrʌŋk/ (Vp2): co lại 

C. shortened /ˈʃɔːtnd/ (Vp2): làm ngắn lại 

D. reduced /rɪˈdjuːst/ (Vp2): giảm bớt 

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

Tạm dịch: Chiếc áo len của tôi từng to hơn thế này, nó bị co lại khi giặt! 

17 A * Kiến thức từ đồng nghĩa – thành ngữ 

Tạm dịch: Mỗi ngày, hàng triệu trẻ em bị từ chối tiếp cận các quyền và cơ hội cơ bản 

mà nhiều người trong chúng ta coi là đương nhiên. 

=> take for granted (idiom): coi điều gì là hiển nhiên, là đúng mà không cần 

xem xét, không biết quý trọng, xem thường 

* Xét các đáp án: 

A. treat in an indifferent manner: đối xử theo một cách thờ ơ, không quan tâm 

B. be of the opinion convincingly: có quan điểm một cách thuyết phục 

C. accept without questions: chấp nhận mà không bàn cãi, không có câu hỏi gì  

D. take at one’s word (idiom): tin vào lời ai nói 

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

18 B * Kiến thức cụm động từ 

* Xét các đáp án: 

A. take away (phV): cầm đi, mang đi 

B. take in (phV): hiểu, lừa gạt, hấp thụ 

C. take off (phV): cất cánh, cởi bỏ, thành công 

D. take back (phV): mang lại, trở lại, gợi lại 

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

Tạm dịch: Bài giảng khá nhàm chán và tôi không hiểu nhiều về những gì bài giảng 

cho biết. 

19 A * Kiến thức cụm từ cố định 

* Xét các đáp án: 

A. view /vjuː/ (n): lượt xem, quang cảnh (cảnh tĩnh), quan điểm 

B. sight /saɪt/ (n): quanh cảnh (cảnh động) 

C. vision /ˈvɪʒn/ (n): thị lực, tầm nhìn 

D. analysis /əˈnæləsɪs/ (n): sự phân tích 

=> Cụm từ: with a view to V-ing/N: với ý định, mục đích làm gì đó 

=> Chọn đáp án A. 



 

 

Tạm dịch: Các biện pháp này đã được thực hiện nhằm mục đích tăng lợi nhuận của 

công ty. 

Note: take measure: thực hiện biện pháp 

20 A * Kiến thức thành ngữ 

=> Thành ngữ: in the nick of time (idiom): vừa kịp lúc, vào phút chót 

=> Chọn đáp án A. 

Tạm dịch: Các bác sĩ đã đến kịp lúc. Tính mạng của bệnh nhân đã được cứu. 

21 D * Kiến thức giới từ 

* Xét các đáp án: 

A. enslaved /ɪnˈsleɪvd/ (vp2): biến thành nô lệ 

B. fixed /fɪkst/ (adj): cố định 

C. addicted /əˈdɪktɪd/(+to): (adj): nghiện 

D. hooked /hʊkt/ (+on): nghiện, mê cái gì 

=> Cụm từ: be hooked on = be addicted to: nghiện cái gì 

=> Dựa vào giới từ “on” ta chọn đáp án D.   

Tạm dịch: Tôi không thể ngừng ăn sô cô la. Tôi đã nghiện nó từ khi tôi khoảng bốn 

tuổi. 

22 D * Kiến thức giới từ 

* Xét các đáp án: 

A. with  

B. for  

C. within  

D. to 

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

=> Chọn đáp án D. 

Tạm dịch: Nếu bạn dễ bị ảnh hưởng bởi ô nhiễm không khí, thì việc ở ngoài trời rất 

có thể không dễ chịu vào cuối tuần này. 

23 A  * Kiến thức từ trái nghĩa - cụm động từ 

Tạm dịch: Tôi rất vui để mà ủng hộ ý tưởng này. 

=> to go along with the idea (phV): ủng hộ, đồng ý với ý kiến của ai đó 

* Xét các đáp án: 

A. to disagree with the idea: không tán thành với ý tưởng 

B. to agree with the idea: đồng ý với ý tưởng 

C. to support the idea: ủng hộ ý kiến 

D. to approve with the idea: tán thành với ý kiến 



 

 

=> Dựa vào nghĩa đó, đáp án A là đáp án trái nghĩa với phần gạch chân. 

24 B * Kiến thức từ đồng nghĩa – thành ngữ 

Tạm dịch: Bạn sẽ không bao giờ nhìn thấy tiền của mình nữa vì tôi sợ rằng anh ấy đã 

biến mất hút. 

=> for good (idiom): mãi mãi = forever 

* Xét các đáp án: 

A. clearly (adv): một cách minh bạch, rõ ràng 

B. permanently (adv): vĩnh viễn, mãi mãi 

C. quickly (adv): một cách nhanh chóng 

D. slowly (adv): một cách chậm rãi 

=> Do đó, từ đồng nghĩa với phần gạch chân là đáp án B. 

25 B * Kiến thức cụm động từ 

* Xét các đáp án: 

A. put out (phV): dập dắt  

B. put up (phV): cho ai ở nhờ, đưa ra, đặt ra 

C. put to  

D. put on (phV): tăng cân, dựng lên (vở kịch…), mặc vào 

=> Dựa vào nghĩa của câu, ta thấy đáp án B hợp ghép nghĩa nhất. 

Tạm dịch: Chà, bạn đã đưa ra một câu hỏi rất hay, thực sự là một câu hỏi rất hay. 

26 C * Kiến thức giới từ 

* Xét các đáp án: 

A. at  

B. with  

C. on  

D. for 

=> Cụm từ: write on: viết lên cái gì 

=> Chọn đáp án C. 

Tạm dịch: Bài thi này không phải là những gì tôi muốn thấy. Tôi yêu cầu bạn viết 

trên những dòng thay thế khác. 

27 B * Kiến thức to V/V-ing 

* Xét các đáp án: 

A. smoking - to smoke  

B. to smoke – smoking  

C. to smoke - so smoke  

D. smoking – smoking 



 

 

=> Cấu trúc: allow sb to do sth: cho phép ai làm gì 

                          allow doing sth: cho phép làm gì 

=> Dựa vào cấu trúc trên, ta thấy đáp án đúng lần lượt điền vào hai chỗ trống là đáp 

án B. 

Tạm dịch: Tôi không cho phép gia đình mình hút thuốc và đặc biệt tôi không cho 

phép hút thuốc trong phòng khách. 

28 C * Kiến thức cụm động từ 

* Xét các đáp án: 

A. away  

B. in  

C. out  

D. up 

=> Cụm từ: back out (phV): rút lui 

                       back up (phV): tắc nghẽn thành hàng dài (giao thông), ủng hộ, che 

chở ai/ cái gì 

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

Tạm dịch: Trước sự thất vọng của Bob, một số trong số những người đã hứa sẽ giúp 

anh sau đó đã rút lui. 

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

29 D * Kiến thức từ đồng nghĩa – thành ngữ 

Tạm dịch: Anh ấy đang bận rộn trong công việc và không thể gặp bạn bây giờ. 

=> up to his ears in (idiom): bận rộn, không có thời gian rảnh 

* Xét các đáp án: 

A. deeply concerned about: vô cùng lo lắng về 

B. very interested in: rất thích thú về 

C. not at all involved with: không hề liên quan đến 

D. fully occupied with: hoàn toàn bận rộn với 

=> Do đó, cụm từ đồng nghĩa với phần gạch chân là đáp án D. 

30 D * Kiến thức cụm từ cố định 

* Xét các đáp án: 

A. all around (idiom): về mọi mặt 

B. up until  

C. far ahead: tít xa đằng trước  

D. away from: cách xa cái gì, đi xa 

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



 

 

Tạm dịch: Gale đang ở xa cái điện thoại, nhưng anh ấy sẽ nghe đoạn ghi âm sau và 

đưa ra phản hồi thích hợp. 

 


