
 

 

 

ĐÁP ÁN BÀI TẬP CỦNG CỐ NGÀY 23/8/2021 

 ĐÁP 

ÁN 

 

1 A Kiến thức từ vựng 

*Xét các đáp án: 

A. animated /ˈænɪmeɪtid/ (v): làm sống động, nhộn nhịp 

B. activated /ˈæktɪveɪtid/ (v): kích hoạt, hoạt động 

C. alienated /ˈeɪliəneɪtid/ (v): xa lánh 

D. accorded /əˈkɔːrdid/ (v): chấp nhận, làm cho hòa hợp 

*Note: accord with: phù hợp với, hòa hợp với 

=> Dựa vào nghĩa của từ ta chọn đáp án A 

Tạm dịch: Sự lấp lánh trong mắt ấy làm cho khuôn mặt anh ta sống động mỗi khi 

anh ấy cười. 

2 A Kiến thức từ vựng 

*Xét các đáp án: 

A. imaginative /ɪˈmædʒɪnətɪv/ (a): giàu trí tưởng thượng 

B. imaginary /ɪˈmædʒɪneri/ (a): ảo, hư không, tưởng tượng 

C. imagination /ɪˌmædʒɪˈneɪʃn/ (n): sự tưởng tượng 

D. imaginable /ɪˈmædʒɪnəbl/ (a): có thể tưởng tượng được 

=> Dựa vào nghĩa của từ ta chọn đáp án A 

Tạm dịch: Bạn sẽ cần phải giàu trí tưởng tượng hơn một chút nếu muốn thu hút sự 

chú ý của họ. 

*Note: hold one’s attention: giữ sự chú ý, thu hút sự chú ý 

3 D Kiến thức từ vựng 

*Xét các đáp án: 

A. absent-minded /ˌæbsənt ˈmaɪndɪd/ (a): đãng trí 

B. fair-minded /ˌfer ˈmaɪndɪd/ (a): công bằng, vô tư 

C. high-minded /ˌhaɪ ˈmaɪndɪd/ (a): có tinh thần cao thượng 

D. single-minded /ˌsɪŋɡl ˈmaɪndɪd/(a): chuyên tâm 

=> Dựa vào nghĩa của từ ta chọn đáp án D 

Tạm dịch: Cô ấy cực kỳ chuyên tâm vào công việc của mình. Cô ấy muốn trở thành 

một giám đốc. 

4 C Kiến thức từ vựng 

*Xét các đáp án: 



 

 

A. reduce /rɪˈduːs/ (v): giảm bớt, làm yếu đi 

B. renovate /ˈrenəveɪt/ (v): cải tiến  

C. rescue /ˈreskjuː/ (v): giải thoát, cứu nguy 

D. renew /rɪˈnuː/ (v): thay mới, phục hồi lại 

=> Dựa vào nghĩa của từ ta chọn đáp án C 

Tạm dịch: Chính phủ đã từ chối giải cứu công ty khỏi phá sản. 

*Note:  

- rescue sth/sb from sth/sb: giải thoát khỏi 

- refuse to V: từ chối làm gì 

5 D Kiến thức từ vựng 

*Xét các đáp án: 

A. comply /kəmˈplaɪ/ (v): tuân theo, đồng ý theo 

*Note: comply with: tuân theo 

B. combine /kəmˈbaɪn/ (v): kết hợp 

*Note: combine with sth: kết hợp 

             Combine A and/with B: kết hợp 

C. command /kəˈmænd/ (v): ra lệnh, kiềm chế, bao quát 

D. compete /kəmˈpiːt/ (v): ganh đua, cạnh tranh 

*Note: compete against/ with sb in/ for sth: cạnh tranh 

=> Dựa vào nghĩa của từ ta chọn đáp án D 

Tạm dịch: Một cửa hàng nhỏ khó có thể cạnh tranh với các siêu thị lớn. 

6 A Kiến thức cụm động từ 

*Xét các đáp án: 

A. looking for: tìm kiếm  

B. looking in: nhìn vào, ghé thăm, tạt vào 

C. looking into: nghiên cứu, xem xét kĩ một vấn đề 

D. looking up: tra cứu 

=> Dựa vào nghĩa của từ ta chọn đáp án A 

 Tạm dịch: Vị linh mục đã tìm thấy cuốn sách mà ông ấy đang tìm kiếm và đang 

kiểm tra một tài liệu tham khảo. 

7 C Kiến thức giới từ: 

*Note: cost of living: chi phí sinh hoạt 

=> Ta chọn đáp án C 

Tạm dịch: Việc tăng lãi suất sẽ làm tăng chi phí sinh hoạt. 

*Note: interest rates: lãi suất 



 

 

8 B Kiến thức ngữ pháp:  

Allow sb to do sth: cho phép ai làm gì 

=> Ta chọn đáp án B 

Tạm dịch: Bạn có nghĩ rằng bố sẽ cho phép bạn đến bữa tiệc của Jamie? 

9 D Kiến thức từ vựng 

*Xét các đáp án: 

A. force /fɔːrs/ (n): sức mạnh, lực lượng, sự ép buộc 

B. crash /kræʃ/ (n): sự va chạm  

C. problem /ˈprɑːbləm/ (n): vấn đề, luận đề 

D. impact /ˈɪmpækt/ (n): sự va chạm, tác động 

=> Dựa vào nghĩa của từ ta chọn đáp án D 

Tạm dịch: Hơn nữa, những quyết định cá nhân mà chúng ta đưa ra khi chọn cách đi 

đến đích có thể có tác động đến những người khác. 

*Note:  

- have an impact on: có tác động tới  

- make a decision = decide: quyết định 

10 A Kiến thức cụm từ cố định 

Collocations:  

Reach a compromise: đạt được thỏa thuận 

=> Ta chọn đáp án A 

Tạm dịch: Các nhân viên Hạ viện và Thượng viện đang làm việc nhiều giờ để cố 

gắng đạt được thỏa hiệp. 

11 A Kiến thức cụm từ cố định 

*Xét các đáp án: 

A. take into account: xem xét, cân nhắc = take into consideration 

B. make all the conditions: tạo mọi điều kiện 

C. get a measure of: đo đạc, đánh giá 

D. put into effect: thực hiện, thi hành 

=> Dựa vào nghĩa ta chọn đáp án A 

Tạm dịch: Khi tìm một ngôi nhà mới, cha mẹ nên tính đến tất cả các điều kiện cho 

việc học hành và giải trí của con cái. 

12 D Kiến thức cụm từ cố định 

Collocations:  

On and off: thỉnh thoảng, đôi khi (= off and on) 

=> Ta chọn đáp án D 



 

 

Tạm dịch: Tôi thỉnh thoảng bị đau răng trong vài tháng. 

13 B Kiến thức cụm từ cố định 

Collocations:  

Back and forth: tới lui 

=> Ta chọn đáp án B 

Tạm dịch: Cô nhẹ nhàng lắc lư qua lại theo điệu nhạc. 

14 B Kiến thức từ vựng 

*Xét các đáp án: 

A. honest /ˈɑːnɪst/ (a): trung thực, tử tế 

B. open /ˈəʊpən/ (a): mở, thoáng rộng, ngoài trời,… 

C. friendly /ˈfrendli/ (a): thân thiện 

D. receptive /rɪˈseptɪv/ (a): dễ tiếp thu, dễ lĩnh hội 

=> Dựa vào nghĩa của từ ta chọn đáp án B 

*Note: open fire: lửa đốt ngoài trời 

Tạm dịch: Các trại sinh nướng kẹo dẻo trên đống lửa ngoài trời. 

15 D Kiến thức cụm từ cố định 

Collocations:  

Set fire to sth = set sth on fire: đốt cháy cái gì 

=> Ta chọn đáp án D 

Tạm dịch: Những người biểu tình đã phóng hỏa một số phương tiện. 

16 B Kiến thức cụm từ cố định 

Collocations:  

Set fire to sth = set sth on fire: đốt cháy cái gì 

=> Ta chọn đáp án B 

Tạm dịch: Một nhóm thanh niên đã phóng hỏa đốt một chiếc xe tải cũ. 

17 A Kiến thức cụm từ cố định 

Collocations:  

Shake s fist at sb: dí nắm đấm vào ai 

=> Ta chọn đáp án A 

Tạm dịch: Anh ta dí nắm đấm vào tôi khi tôi lái xe vào sau xe của anh ta. 

18 B Kiến thức cụm động từ 

*Xét các đáp án: 

A. taken into: đưa vào, đem vào 

B. broken into: đột nhập 

C. thrown into: vứt vào 



 

 

D. gone into: xem xét, nghiên cứu 

=> Dựa vào nghĩa ta chọn đáp án B 

Tạm dịch: Căn hộ của anh ta đã bị đột nhập khi anh ta đi vắng và máy tính, TV và 

video của anh ta đã bị đánh cắp. 

19 A Kiến thức cụm từ cố định 

Collocations:  

Break the bank: làm cho sạt nghiệp 

=> Ta chọn đáp án A 

Tạm dịch: Nó chỉ có giá $ 2. Điều đó sẽ không làm sạt nghiệp được đâu. 

20 A Từ đồng nghĩa – Kiến thức cụm từ cố định 

Tạm dịch: Các cặp đôi chọn cách kết hôn theo nhiều cách khác nhau, từ việc không 

tổ chức bất kỳ nghi lễ nào cho đến một nghi lễ khiêm tốn, hoặc vẫn thực hiện tất cả. 

=> tie the knot: kết hôn 

*Xét các đáp án: 

A. get married: kết hôn  

B. loosen the tie: nới lỏng dây 

C. get engaged: đính hôn 

D. fasten the rope: thắt dây 

=> Dựa vào nghĩa ta chọn đáp án A 

=> tie the knot = get married 

21 D Kiến thức cụm từ cố định 

Collocations:  

A heart of gold: tấm lòng vàng 

=> Ta chọn đáp án D  

Tạm dịch: Anh ấy đóng vai một cảnh sát cứng rắn trên TV, người thực sự có một 

tấm lòng vàng. 

22 C Kiến thức thành ngữ 

Idioms:  

As dry as a bone: khô như xương 

=> Ta chọn đáp án C 

Tạm dịch: Và nếu sàn nhà đó không khô khi bạn làm xong, hãy chắc chắn rằng bạn 

đã treo biển báo — chúng tôi không muốn bất cứ ai trượt ngã ở đây! 

Note: make sure: chắc chắn, đảm bảo 

23 D Kiến thức cụm từ cố định 

Collocations:  



 

 

Loiter (v) with intent: đi lảng vảng với ý định (xấu) 

=> Ta chọn đáp án D 

Tạm dịch: Viên cảnh sát nói rằng Johnstone đang lảng vảng với mục đích xấu.  

24 C Kiến thức cụm động từ 

*Xét các đáp án: 

A. put off: cởi quần áo, hoãn lại 

B. set off: khởi hành, làm nổi bật 

C. bring about: dẫn đến, gây ra 

D. hold up: giơ lên, làm tắc nghẽn 

=> Dựa vào nghĩa ta chọn đáp án C 

Tạm dịch: Những cách tiếp cận như vậy cần được hỗ trợ và lồng ghép trong việc 

can thiệp sức khỏe để mang lại sự thay đổi hành vi tích cực. 

*Note: in order to V: để làm gì = so as to 

25 D Kiến thức cụm từ cố định 

Collocations:  

Turn over a new leaf: chuyển sang một giai đoạn mới, một trang mới 

=> Ta chọn đáp án D 

Tạm dịch: Ra tù, Vincent quyết định bước sang trang đời mới và từ bỏ cuộc sống tội 

ác cũ của mình. 

*Note: 

- decide to do sth: quyết định làm gì 

- give up sth/doing sth: từ bỏ cái gì/làm gì 

26 A Kiến thức cụm từ cố định 

Collocations:  

Be under the misapprehension that: hiểu lầm rằng 

=> Ta chọn đáp án A 

Tạm dịch: Tôi xin lỗi vì đã làm phiền bạn. Tôi đã hiểu nhầm rằng bạn muốn tôi gọi 

cho bạn. 

*Note: by mistakes: do sơ suất 

27 B Kiến thức từ vựng 

*Xét các đáp án: 

A. half-baked  /ˌhæf ˈbeɪkt/ (a): nướng chưa chín hẳn, còn non nớt, thiếu kinh 

nghiệm 

B. half-hearted /ˌhæf ˈhɑːrtɪd/ (a): không thật tâm, không nhiệt tình 

C. half-timbered /ˌhæf ˈtɪmbərd/ (a): có tường bằng khung gỗ 



 

 

D. half-witted /ˌhæf ˈwɪtɪd/ (a): khờ dại, ngốc nghếch 

=> Dựa vào nghĩa của từ ta chọn đáp án B 

Tạm dịch: Tôi không chấp nhận lời đề nghị của anh ấy, vì anh ấy có vẻ không nhiệt 

tình về điều đó. 

28 B Kiến thức giới từ 

(be) expert at sth/doing sth: thành thạo, tinh thông cái gì 

=> Ta chọn đáp án B 

Tạm dịch: Chị của cô ấy rất giỏi việc trồng hoa 

29 A Kiến thức cụm từ cố định 

Collocations:  

Get the line through: liên lạc   

=> Ta chọn đáp án A 

Tạm dịch: Chúng tôi sẽ kiểm tra những bản mẫu này với công ty ngay khi liên lạc đc 

30 C Từ đồng nghĩa – Kiến thức cụm từ cố định 

Tạm dịch: Tất cả các chị em của tôi sẽ nói với bạn rằng khi tôi còn phụ trách, tôi là 

một cai nô. 

=> be such a slave driver: cai nô (người thường bắt ép người khác làm việc chăm 

chỉ) 

*Xét các đáp án: 

A. worked excessively hard: làm việc cực kì chăm chỉ 

B. was slave to work: không có nghĩa 

C. made other people work too hard: buộc ai phải làm việc quá cực khổ 

D. worked overtime: làm thêm giờ 

=> Dựa vào nghĩa ta chọn đáp án C 

 


