
 

 

ĐÁP ÁN BÀI TẬP CỦNG CỐ NGÀY 24/8/2021 

CÂU ĐÁP 

ÁN 

GIẢI THÍCH CHI TIẾT ĐÁP ÁN 

1 A Kiến thức về từ vựng 

Tạm dịch: Hiện nay, nhiều người làm việc trong các ngành dịch vụ hơn là sản 

xuất. 

*Xét các đáp án: 

A. employed /ɪmˈplɔɪd/ (v-ed): dùng, thuê, sử dụng, tuyển dụng. 

B. emerged /ɪˈmɜːdʒd/ (v-ed): nổi lên, hiện ra. 

C. embraced /ɪmˈbreɪst/ (v-ed): ôm chặt, ghì chặt, chấp nhận. 

D. empathized /ˈem.pə.θaɪzt/ (v-ed): nhấn mạnh, làm nổi bật. 

Kết hợp với ngữ nghĩa của câu. Ta chọn A. 

2 A Kiến thức về từ vựng 

Tạm dịch: Tổng thống đang chuẩn bị cho cuộc tranh cãi cuối cùng với các cố vấn 

về kế hoạch cải cách nền kinh tế. 

*Xét các đáp án: 

A. reform /rɪˈfɔːm/ (v): cải cách, cải thiện, cải tạo, sửa đổi. 

B. recharge /ˌriːˈtʃɑːdʒ/ (v): nạp lại, bổ sung. 

C. redecorate /ˌriːˈdek.ə.reɪt/ (v): trang trí lại. 

D. renew /rɪˈnjuː/ (v): thay mới, làm mới lại. 

Kết hợp với ngữ nghĩa của câu. Ta chọn A. 

3 A Kiến thức về từ loại 

Tạm dịch: Chính phủ sẽ đầu tư vốn 4,7 tỷ đô la vào công ty. 

+ Căn cứ vào phía trước có mạo từ "an", phía sau có danh từ "investment" nên vị 

trí cần điền là tính từ. 

Xét các đáp án 

A. initial /ɪˈnɪʃ.əl/ (a): ban đầu, lúc đầu. 

B. initiation /ɪˌnɪʃ.iˈeɪ.ʃən/ (n): sự bắt đầu, sự khởi đầu, sự khởi xướng. 

C. initiative /ɪˈnɪʃ.ə.tɪv/ (n): sáng kiến, óc sáng kiến. 

D. initiate /ɪˈnɪʃ.i.eɪt/ (v): bắt đầu, khởi đầu, đề xướng. 

=> Đáp án A. 

4 B Kiến thức về giới từ 



 

 

Cụm: export to: xuất, xuất khẩu sang >< import from: nhập khẩu từ 

Tạm dịch: Phô mai của Pháp được xuất khẩu sang nhiều nước khác nhau. 

=> Đáp án B. 

5 C Kiến thức về cụm từ cố định 

Cụm: get on one's nerves: làm ai phát cáu, phiền toái, khó chịu. 

Tạm dịch: Điều đó thực khó chịu khi mọi người nói chuyện ồn ào trên điện thoại ở 

nơi công cộng. 

=> Đáp án C. 

6 A Kiến thức về cụm từ cố định 

Cụm: living standards: mức sống. 

Tạm dịch: Mức sống tăng lên đáng kể trong thời kỳ hậu chiến. 

=> Đáp án A. 

7 B Kiến thức về từ vựng 

Tạm dịch: Carney có một hợp đồng cam kết viết hai cuốn sách mới trong bốn năm 

tới. 

*Xét các đáp án: 

A. agreed /əˈɡriːd/ (a): đồng ý, tán thành, bằng lòng. 

B. contractual /kənˈtræk.tʃu.əl/ (a): bằng hợp đồng, bằng giao kèo, bằng khế ước. 

C. contract /ˈkɒn.trækt/ (n): hợp đồng, giao kèo, khế ước. 

D. contracted /kən´træktid/ (a): bị rút ngắn, bị co rút. 

Kết hợp với ngữ nghĩa của câu. Ta chọn B. 

8 A Kiến thức về từ vựng 

Tạm dịch: Khuôn mặt của ông ấy nhăn nheo và sạm nắng. 

*Xét các đáp án: 

A. weather-beaten (a): sạm nắng, hỏng nát vì mưa gió. 

B. weather-beating -> không tồn tại từ này. 

C. weathered /ˈweð.əd/ (a): bị phong hóa. 

D. weatherproof /ˈweð.ə.pruːf/ (a): có thể chịu được (mưa, gió, tuyết...), chống 

(mưa, gió,...) 

Kết hợp ngữ nghĩa của câu. Ta chọn A. 

9 C Kiến thức về cụm từ cố định 

Cụm: attract one's attention: thu hút sự chú ý của ai đó. 



 

 

Tạm dịch: Sự kiện đã thu hút rất nhiều sự chú ý của giới truyền thông. 

=> Đáp án C. 

10 C Kiến thức về từ loại 

Tạm dịch: Lực hút của mặt trăng đối với trái đất gây ra thủy triều. 

 + Căn cứ phía trước có mạo từ "the", phía sau có giới từ "of" nên vị trí cần điền là 

danh từ.  

*Xét các đáp án: 

A. attract /əˈtrækt/ (v): thu hút, hấp dẫn, lôi cuốn. 

B. attracted /əˈtræktid/ (v-ed): thu hút, hấp dẫn, lôi cuốn. 

C. attraction /əˈtræk.ʃən/ (n): sự hút, sức hút, sự thu hút. 

D. attractive /əˈtræk.tɪv/ (a): hấp dẫn, lôi cuốn, quyến rũ. 

=> Đáp án C. 

11 D Kiến thức về từ loại 

Tạm dịch: Họ hài lòng khi giao tiếp với một nhóm người rất nhỏ. 

 + Ta có cấu trúc "be content to do something: bằng lòng làm việc gì" vậy vị trí 

cần điền là động từ. 

Xét các đáp án 

A. socialite /ˈsəʊ.ʃəl.aɪt/ (n): người có vai vế trong xã hội, người nổi bật lên trong 

xã hội. 

B. socially /ˈsəʊ.ʃəl.i/ (adv): có tính chất xã hội. 

C. socialization /ˌsəʊ.ʃəl.aɪˈzeɪ.ʃən/ (n): sự xã hội hoá, sự hòa nhập xã hội. 

D. socialize /ˈsəʊ.ʃəl.aɪz/ (v): xã hội hoá, hoà mình, làm cho ai thích nghi với xã hội. 

=> Đáp án D. 

Note: a circle of people: một nhóm người 

12 D Kiến thức về từ vựng 

Tạm dịch: Một biển chỉ dẫn chỉ ra một con đường ngắn đi xuống giữa những tán 

cây tới một cây cầu bắc qua sông. 

*Xét các đáp án: 

A. decentralizing /ˌdiːˈsen.trə.laɪz/ (v-ing): phân quyền, tản quyền. 

B. deceiving /dɪˈsiːv/ (v-ing): lừa đảo, lừa gạt 

C. delivering /dɪˈlɪv.ər/ (v-ing): phân phát, phân phối, giao. 

D. descending /dɪˈsen.dɪŋ/ (v-ing): xuống, đi xuống, tụt xuống. 



 

 

Kết hợp với ngữ nghĩa của câu. Ta chọn D. 

13 B Kiến thức về giới từ 

Tạm dịch: Cơn lốc đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng. 

Cụm: + result in: đến, đưa đến, kết quả là. 

            + result from: do bởi, do mà ra, gây ra từ đâu. 

Kết hợp với ngữ nghĩa của câu. Ta chọn B. 

14 B Kiến thức về cụm động từ 

Tạm dịch: Chính phủ hy vọng sẽ thực hiện kế hoạch dành để giới thiệu truyền 

hình cáp. 

*Xét các đáp án: 

A. turn out (phrv): xảy ra theo một hướng không ngờ đến; tham gia, đến 

B. carry out (phrv): thực hiện, thi hành. 

C. carry on (phrv): tiếp tục; cư xử không đúng; dan díu với ai 

D. keep on (phrv): tiếp tục. 

Kết hợp với ngữ nghĩa của câu. Ta chọn B. 

15 B Kiến thức từ vựng - Từ đồng nghĩa 

Tạm dịch: Có rất nhiều sự do dự về cách giải quyết vấn đề. 

=> tackle /ˈtæk.əl/ (v): xử lí, giải quyết, khắc phục. 

*Xét các đáp án:  

A. give up (phrv): từ bỏ, bỏ cuộc. 

B. deal with (phrv): đối phó, giải quyết. 

C. carry out (phrv): thực hiện, thi hành. 

D. drop out (phrv): bỏ, từ bỏ 

Do đó: tackle ~ deal with. 

*Note: tackle the problem: giải quyết vấn đề. 

16 B Kiến thức về từ vựng 

Tạm dịch: Trẻ em có xu hướng trở nên bất ổn nếu bạn tiếp tục thay đổi thói quen 

của chúng. 

*Xét các đáp án: 

A. appreciate /əˈpriː.ʃi.eɪt/ (v): đánh giá, thấy rõ, nhận thức. 

B. tend /tend/ (v): có khuynh hướng, có xu hướng. 

C. refuse /rɪˈfjuːz/ (v): từ chối, khước từ. 



 

 

D. agree /əˈɡriː/ (v): đồng ý, tán thành. 

Kết hợp với ngữ nghĩa của câu. Ta chọn B. 

*Note: + tend to do something: có xu hướng làm điều gì đó. 

              + refuse to do something: từ chối làm điều gì đó. 

              + agree to do something: đồng ý làm điều gì đó. 

17 D Kiến thức về cụm từ cố định 

Cụm: make an impression on: tạo ấn tượng. 

Tạm dịch: Anh ấy gây ấn tượng khá tốt với các cô gái ở câu lạc bộ quần vợt. 

=> Đáp án D. 

18 B Kiến thức từ vựng - Từ đồng nghĩa 

Tạm dịch: Cảnh sát cảnh báo cư dân cảnh giác với những kẻ bán hàng giả mạo. 

=> be on the alert for: coi chừng, cảnh giác. 

*Xét các đáp án:  

A. look for (phrv): tìm kiếm. 

B. watch out for (phrv): coi chừng, cảnh giác. 

C. search for (phrv): tìm kiếm. 

D. watch for  

Do đó: be on the alert for ~ watch out for. 

*Note: warn somebody to do something: cảnh báo, căn dặn, khuyên ai nên làm gì. 

19 C Kiến thức về cụm từ cố định 

Cụm: be on patrol: tuần tra. 

Tạm dịch: Cảnh sát đôi khi đi tuần vào ban đêm. 

=> Đáp án C. 

20 D Kiến thức về cụm từ cố định 

Cụm: not come cheap: rất đắt đỏ. 

Tạm dịch: Nếu bạn muốn có một kế toán có trình độ thì dịch vụ của họ rất đắt đỏ. 

=> Đáp án D. 

21 B Kiến thức về cụm động từ 

Tạm dịch: Họ không có nơi nào để ngủ vì vậy chúng tôi cho họ tá túc qua đêm. 

*Xét các đáp án: 

A. put up with them: chịu đựng họ. 

B. put them up: cho họ tá túc qua đêm. 



 

 

C. put them on: thuyết phục họ tin vào điều không đúng. 

D. put in to them: đề nghị họ xem xét cái gì để thu hút sự chú ý. 

Kết hợp với ngữ nghĩa của câu. Ta chọn B. 

22 B Kiến thức về từ vựng 

Tạm dịch: Cây cối che khuất tầm nhìn của dòng xe cộ đang chạy nên bị chặt bỏ. 

*Xét các đáp án: 

A. alter /ˈɒl.tər/ (v): thay đổi, biến đổi, đổi. 

B. obstruct /əbˈstrʌkt/ (v): ngăn, lấp, che khuất. 

C. improve /ɪmˈpruːv/ (v): cải tiến, cải thiện, củng cố. 

D. spoil /spɔɪl/ (v): làm hư, làm hỏng. 

Kết hợp với ngữ nghĩa của câu. Ta chọn B. 

Note: cut down: cắt giảm, chặt bỏ, đốn hạ 

23 B Kiến thức về từ vựng 

Tạm dịch: Mỗi phút trong ngày đều thấy bạn bận rộn, không làm việc này thì việc 

khác. 

*Xét các đáp án: 

A. see /siː/ (v): thấy, xem, quan sát, xem xét. 

B. finds /faɪnds/ (v): nhận thấy, xét thấy, thấy. 

C. made /meɪd/ (vpp): làm, chế tạo. 

D. has /hæz/ (v): có, ăn uống. 

Kết hợp với ngữ nghĩa của câu. Ta chọn B. 

24 A Kiến thức về từ vựng  

Tạm dịch: Làm việc với nghiên cứu của mình, bác sĩ Liu hiếm khi đi đâu ngoại trừ 

phòng thí nghiệm của cô ấy. 

*Xét các đáp án:  

A. except (+ N) /ɪkˈsept/ (v): trừ ra, loại ra. 

B. except at -> không tồn tại cụm này. 

C. except in -> không tồn tại cụm này. 

D. except that (+ clause): ngoại trừ việc. 

=> Đáp án A. 

25 D Kiến thức về từ vựng 



 

 

Tạm dịch: Đầu những năm 1920, Hollywood choáng váng bởi hàng loạt vụ bê bối 

liên quan đến các ngôi sao và đạo diễn lớn. 

*Xét các đáp án: 

A. turned /tɜːnd/ (v-ed): quay, xoay, vặn. 

B. moved /muːvd/ (v-ed): khuấy, quấy, làm chuyển động. 

C. swung /swʌŋ/ (vpp): đu đưa, lúc lắc. 

D. rocked /rɒkt/ (v-ed): làm sửng sốt, làm choáng váng. 

Kết hợp với ngữ nghĩa của câu. Ta chọn D. 

26 D Kiến thức từ vựng - Từ đồng nghĩa 

Tạm dịch: Bộ phim đã bị chỉ trích nặng nề với lý do nó tôn vinh bạo lực. 

=> taken apart (phrv): chỉ trích nặng nề. 

*Xét các đáp án:  

A. greatly admired: rất ngưỡng mộ. 

B. excellently cast: nhập vai xuất sắc. 

C. badly reviewed: bị đánh giá kém. 

D. criticized severely: bị chỉ trích nặng nề. 

Do đó: taken apart ~ criticized severely. 

Note: on the grounds that: vì, do  

27 C Kiến thức từ vựng - Từ trái nghĩa 

Tạm dịch: Khi nghe đề xuất về dự án, tất cả nhân viên đã không hài lòng về kế 

hoạch ban đầu của anh ấy, điều này khiến anh ấy hoàn toàn bực bội. 

=> threw cold water on his initial plans: không hài lòng, muốn dẹp bỏ kế 

hoạch ban đầu của anh ta. 

*Xét các đáp án:  

A. disagreed with him about his initial plans: không đồng ý về kế hoạch ban đầu 

của anh ta. 

B. turned down his initial plans: từ chối kế hoạch ban đầu của anh ta. 

C. gave his initial plans great support: hỗ trợ rất nhiều cho các kế hoạch ban đầu 

của anh ta. 

D. sponsored him with initial plans: tài trợ cho anh ta với những kế hoạch ban 

đầu. 



 

 

Do đó: threw cold water on his initial plans >< gave his initial plans great 

support. 

*Note: + disagree/ agree with somebody about something: đồng ý với ai về cái gì. 

              + turn down (phrv): từ chối. 

              + give something/ someone support: ủng hộ cái gì/ ai. 

28 B Kiến thức về từ vựng 

Tạm dịch: Họ đã rất hài lòng khi sự thật khoa học được tiết lộ. 

*Xét các đáp án: 

A. came to the light -> không tồn tại cụm này. 

B. came to light: tiết lộ/ phơi bày sự thật về điều gì. 

C. was uncovered: đã được phát hiện. 

D. was found: đã được tìm thấy. 

Kết hợp với ngữ nghĩa của câu. Ta chọn B. 

29 A Kiến thức về từ vựng 

Cụm: be driven from pillar to post: bị đẩy từ khó khăn này đến khó khăn khác, bị 

đẩy từ chỗ này đến chỗ khác mà cũng không đi đến đâu. 

Tạm dịch: Người đàn ông nghèo đó đã bị đẩy từ khó khăn này đến khó khăn khác 

vì công lý, nhưng những nỗ lực của anh ta đều vô ích. 

=> Đáp án A. 

*Note: of/ to no avail: không có kết quả, vô ích. 

30 B Kiến thức về cụm từ cố định 

Cụm: play it by ear: ứng biến, ngẫu hứng, tùy cơ ứng biến, để mọi việc xảy ra theo 

lẽ tự nhiên. 

Tạm dịch: Thuyền trưởng vẫn chưa quyết định nơi dừng chân trong cuộc hành 

trình - chúng tôi chỉ để mọi việc diễn ra tự nhiên và xem chúng tôi cảm thấy thế 

nào. 

=> Đáp án B. 

 


