
 

 

ĐÁP ÁN BÀI TẬP CỦNG CỐ NGÀY 26/8/2021 

CÂU ĐÁP 

ÁN 

GIẢI THÍCH CHI TIẾT ĐÁP ÁN. 

1 A Kiến thức từ vựng  

*Xét các đáp án:  

A. imposed – impose /im'pouz/ (v): (+ on, upon) đánh (thuế...); bắt chịu, áp đặt lên 

B. exposed- expose /ɪkˈspəʊz/(v): để lộ ra, phơi ra 

C. composed – compose / kəm'pouz / (v): soạn, sáng tác 

D. disposed – dispose / dɪˈspəʊz / (v): sắp đặt, sắp xếp, vứt bỏ 

=> Dựa vào nghĩa ta chọn đáp án: A 

Tạm dịch: Gần đây đã áp thuế rất cao đối với thuốc lá. 

2 B Kiến thức cụm từ cố định  

*Xét các đáp án:  

A. matched – match / mætʃ / (v):  xứng, hợp 

B. posed – pose / pouz / (v): đưa, đặt, sắp đặt 

C. thrown – throw /θrəʊ/ (v): ném, vứt, quăng 

D. kept - keep /ki:p/ (v): giữ, duy trì 

Ta có cụm từ cố định: pose the threat do sth: gây ra nguy hiểm, mối đe dọa cho 

cái gì 

=> Do đó ta chọn đáp án: B 

Tạm dịch: Các sinh viên đã bị trục xuất vì họ gây ra mối đe dọa cho an ninh quốc 

gia. 

3 B Kiến thức từ vựng  

*Xét các đáp án:  

A. spacious / ´speiʃəs / (a): rộng rãi 

B. sustainable / səs´teinəbl / (a): bền vững 

C. extreme / iks'tri:m/ (a): vô cùng, cực độ 

D. abundant / ə´bʌndənt / (a): phong phú, nhiều 

=> Dựa vào nghĩa ta chọn đáp án: B 

Tạm dịch: Một cuộc họp quốc tế lớn đã được tổ chức với mục đích thúc đẩy sự 

phát triển bền vững ở tất cả các quốc gia. 

Note: with the aim of: với mục đích 

4 D Kiến thức từ vựng  

*Xét các đáp án:  

A. reliance / ri'laiəns / (n): sự dựa vào, tin vào 



 

 

B. replenishment / ri´pleniʃmənt / (n): sự làm đầy, sự cung cấp 

C. relief / ri'li:f / (n): sự giảm nhẹ, sự bớt đi 

D. relevance / ´relivəns / (n): sự thích đáng, sự thích hợp, sự liên quan 

=> Dựa vào nghĩa ta chọn đáp án: D 

Tạm dịch: Tôi hiểu bạn đang nói gì nhưng tôi không hiểu sự liên quan đến cuộc 

thảo luận này. 

5 A Kiến thức từ vựng  

*Xét các đáp án:  

A. survival / sə'vaivəl / (n): sự sống sót; sự tồn tại 

B. arrival / ə´raɪvl / (n): sự đến, sự tới nơi 

C. departure / dɪ'pɑ:tʃə(r) / (n): sự rời khỏi, sự khởi hành 

D. movement / 'mu:vmənt / (n): sự chuyển động 

=> Dựa vào nghĩa ta chọn đáp án: A 

Tạm dịch: Sự tồn tại của nhiều loài khác nhau phụ thuộc vào hành động của chính 

phủ.  

*Note: to depend on/to rely on: phụ thuộc, trông cậy vào 

6 A Kiến thức từ vựng  

*Xét các đáp án:  

A. recorded – record /´rekɔ:d / (v): ghi, ghi chép, thu, ghi (vào đĩa hát, máy ghi âm) 

B. said – say / sei / (v): nói 

C. took – take /teik/ (v): cầm, nắm, lấy 

D. saw – see / si: / (v): nhìn, nhìn thấy 

=> Dựa vào nghĩa ta chọn đáp án: A 

Tạm dịch: Cliff Richard đã thu âm nhiều ca khúc hit đứng vị trí số một hơn bất kỳ 

ngôi sao nhạc pop nào khác của Anh. 

7 A Từ đồng nghĩa- Kiến thức về từ vựng   

Tạm dịch: Một lệnh ngừng bắn đã được đặt ra để cho phép những người sống sót 

chôn cất những người đã mất của họ. 

=> bury / 'beri / (v):  chôn, chôn cất; mai táng 

*Xét các đáp án  

A. inter / in´tə: / (v): chôn, chôn cất 

B. infer /in´fə:/ (v): suy ra, luận ra 

C. hide / haid / (v): giấu, che giấu 

D. fail / feil / (v): hỏng, thất bại 

Do đó: bury ~ inter 



 

 

8 B Kiến thức từ vựng  

*Xét các đáp án:  

A. vapor / 'veipə / (n/v): hơi nước, bốc hơi nước 

B. vaporize / 'veipəraiz / (v): làm cho bốc hơi 

C. vapidity / væ'piditi / (n): tính chất nhạt nhẽo, tình trạng nhạt nhẽo 

D. vaporization/,veipərai'zeiʃn/ (n): sự làm bốc hơi; sự biến thành hơi nước 

=> Căn cứ vào chỗ trống cần tìm, ta cần một động từ đi sau “to” và dựa vào nghĩa ta 

chọn đáp án: B 

Tạm dịch: Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ đôi khi sử dụng một chùm tia 

laser để làm bốc hơi các mạch máu nhỏ. 

9 B Kiến thức từ vựng  

*Xét các đáp án:  

A. vapidity / væ'piditi / (n): tính chất nhạt nhẽo, tình trạng nhạt nhẽo 

B. vaporization /,veipərai'zeiʃn/ (n): sự làm bốc hơi; sự biến thành hơi nước 

C. vaporize / 'veipəraiz / (v): làm cho bốc hơi 

D. vapid / 'væpid / (a): nhạt nhẽo, tẻ nhạt 

=> Căn cứ vào chỗ trống cần tìm, ta cần một danh từ đứng sau tính từ và đứng 

trước giới từ và dựa vào nghĩa ta chọn đáp án: B 

Tạm dịch: Rán dầu mỡ xuất phát từ việc hơi ẩm và dầu trong thực phẩm không đủ 

bốc hơi. 

10 A Kiến thức cụm từ cố định  

*Xét các đáp án:  

A. trail / treil / (n): vạch, vệt dài 

B. jail /ʤeil / (n): nhà tù 

C. fail / feil / (n): sự hỏng 

D. hail / heil / (n): mưa đá 

Ta có cụm từ cố định: blaze a trail: đi đầu, đi tiên phong ~ pave the way for  

=> Do đó ta chọn đáp án: A 

Tạm dịch: Phòng ban đó đang đi đầu trong lĩnh vực phẫu thuật laser. 

11 B Kiến thức từ vựng  

*Xét các đáp án:  

A. now and again: thỉnh thoảng 

B. neck and neck: ngang nhau, không hơn nhau tí nào 

C. to give (cite, have) chapter and verse:  nói có sách, mách có chứng 

D. here and there: đâu đó 



 

 

=> Dựa vào nghĩa ta chọn đáp án: B 

Tạm dịch: Những người đi xe đạp không hơn thua nhau tý nào khi họ tiến đến 

vòng đua cuối cùng. 

12 A Từ đồng nghĩa- Kiến thức về từ vựng   

Tạm dịch: Khi bạn đặt mục tiêu học tập, hãy dành thời gian ôn tập thường xuyên. 

Điều này hiệu quả hơn nhiều so với việc cố gắng học nhồi nhét trước một kỳ thi. 

=> cram/ kræm / (v): học nhồi nhét 

*Xét các đáp án  

A. study hard in a short time: học chăm chỉ trong thời gian ngắn 

B. revise hastily: ôn tập một cách hấp tấp 

C. stay up late to study:  thức khuya để học 

D. revise overnight: ôn tập qua đêm 

Do đó: cram~ study hard in a short time 

*Note: try to do sth: cố gắng làm gì 

13 B Kiến thức từ vựng  

*Xét các đáp án:  

A. change /tʃeɪndʒ/ (n): sự đổi, sự thay đổi 

B. influence / ˈɪnfluəns / (n): ảnh hưởng, tác động 

C. power / ˈpauə(r) / (n): khả năng; tài năng, năng lực 

D. outcome / ´aut¸kʌm / (n): hậu quả, kết quả 

=> Dựa vào nghĩa ta chọn đáp án: B 

Tạm dịch: Giáo viên có ảnh hưởng đáng kể đến những gì được dạy trong lớp học. 

14 B Kiến thức cụm từ cố định  

Ta có cụm từ cố định:  

+ warm up: làm nóng lên 

+ warm down: thực hiện một số bài tập nhẹ nhàng và giãn cơ sau khi bạn đã 

thực hiện một số hoạt động thể chất cường độ cao, để cơ thể bạn phục hồi 

=> Do đó ta chọn đáp án: B 

Tạm dịch: Tôi để rất nhiều thực phẩm được rã đông nhanh chóng và dễ dàng hâm 

nóng. 

15 C Kiến thức cụm từ cố định  

*Xét các đáp án:  

A. go /gou/ (v): đi, đến 

B. keep /ki:p/ (v): giữ, duy trì 

C. drop / drɒp / (v): rơi, rớt xuống, gục xuống 



 

 

D. release / ri'li:s / (v): giải thoát, thoát khỏi 

Ta có cụm từ cố định: to drop out of school: bỏ học  

=> Do đó ta chọn đáp án: C 

Tạm dịch: Quá nhiều sinh viên bỏ học đại học chỉ sau một năm. 

16 A Kiến thức cụm từ cố định  

Ta có cụm từ cố định: to put sth down to = to blame sth on sth = 

attribute/ascribe sth to sth: đỗ lỗi cái gì là do cái gì 

=> Do đó ta chọn đáp án: A 

Tạm dịch: Michael đổ lỗi sai lầm của mình là do thiếu tập trung. 

17 C Kiến thức cụm từ cố định  

*Xét các đáp án:  

A. make /meik/ (v): làm, chế tạo 

B. take /teik/ (v): cầm, nắm, lấy 

C. lay / lei / (v): sắp đặt, bố trí 

D. hang /hæŋ/ (v): treo, mắc 

Ta có cụm từ cố định: lay down one’s arms: ngừng đánh nhau, hòa hoãn hoặc 

dừng bắn theo hiệp ước (trong quân sự). 

=> Do đó ta chọn đáp án: C 

Tạm dịch: Các nhà hòa giải đã thuyết phục cả hai bên ngừng đánh nhau. 

18 C Kiến thức từ vựng  

*Xét các đáp án:  

A. launched – launch / lɔ:ntʃ / (v): khởi đầu, khởi xướng, phát động 

B. cropped – crop /krɒp/ (v): gieo, trồng (ruộng đất) 

C. triggered – trigger /´trigə/ (v): làm nổ ra, gây ra 

Collocations:  to trigger off: khởi đầu, nổ ra 

D. prompted – prompt / prɒmpt / (v): xúi giục; thúc giục 

=>,Dựa vào nghĩa ta chọn đáp án: C 

Tạm dịch: Cuốn sách nói rằng cuộc cách mạng nổ ra bởi vụ ám sát tổng thống. 

19 C Kiến thức cụm từ cố định  

Ta có cụm từ cố định:  

+ to decrease with sth: giảm về kích cỡ, về giá trị 

+ to decrease by sth: giảm xuống về kích cỡ, về số lượng  

=> Do đó ta chọn đáp án: C 

Tạm dịch: Các nhà khoa học đã chỉ ra rằng độ nhạy của chúng ta giảm dần theo 

tuổi tác. 



 

 

Note: point out: chỉ ra 

20 A Từ đồng nghĩa- Kiến thức về từ vựng   

Tạm dịch: Anh ta liên tục xen vào với những bình luận ngớ ngẩn khiến giáo viên 

của mình tức giận. 

=> butt in: xen vào câu chuyện 

*Xét các đáp án  

A. interrupting – interrupt / ɪntǝ'rʌpt / (v): làm gián đoạn, ngắt lời 

B. interfering – interfere / ˌɪntəˈfɪər / (v): gây trở ngại, can thiệp (+with) 

C. flattering – flatter /´flætə/ (v): tâng bốc, xu nịnh 

D. excluding – exclude / iks´klu:d / (v): đuổi ra, loại trừ 

Do đó: butting in ~ interrupting 

21 B Từ trái nghĩa- Kiến thức về từ vựng   

Tạm dịch: Wendy đang đứng trước tình thế tiến thoái lưỡng nan: cô chỉ phân 

vân không biết nên đi dã ngoại với bạn bè hay ở nhà với gia đình. 

=> on the horns of a dilemma: phân vân, lưỡng lự, tình thế tiến thoái lưỡng 

nan. 

*Xét các đáp án  

A. unwilling to make a decision:  không sẵn sàng đưa ra quyết định 

B. able to make a choice: có thể đưa ra lựa chọn 

C. eager to make a plan:  háo hức thực hiện một kế hoạch 

D. unready to make up her mind: chưa quyết định 

Do đó:  on the horns of a dilemma >< able to make a choice 

22 B Kiến thức cụm từ cố định  

*Xét các đáp án:  

A. pride / praid / (n): sự kiêu hãnh, tự hào 

B. height / hait / (n): chiều cao, bề cao 

C. glamour / ´glæmə / (n): sức quyến rũ, huyền bí 

D. power / ˈpauə(r) / (n): khả năng; tài năng, năng lực 

Ta có cụm từ cố định: at the height of: đang ở đỉnh cao nhất 

=> Do đó ta chọn đáp án: B 

Tạm dịch: Anh ấy đang ở đỉnh cao của sự nghiệp khi bị ám sát. 

23 B Kiến thức từ vựng 

*Xét các đáp án:  

A. break /breik/ (v): làm gãy, bẻ gãy 

B. fray / frei / (v): làm cho căng thẳng 



 

 

C. grate / greit / (v): làm khó chịu, kích thích 

D. fire /'faiə/ (v): đốt cháy, làm nổ 

=> Dựa vào nghĩa ta chọn đáp án: B 

Tạm dịch: Sự tức giận của mọi người bắt đầu làm cho tình hình căng thẳng khi 

những chiếc xe tải buộc phải đi qua những hàng người biểu tình. 

24 A Kiến thức từ vựng  

*Xét các đáp án:  

A. frowned – frown /fraun/ (v): cau mày, nhăn mặt 

Collocations: frown on/ upon sth: phản đối, không đồng tình  

B. criticized – criticize / ˈkrɪtəˌsaɪz / (v): phê bình, phê phán 

C. regarded – regard / ri'gɑ:d / (v): coi như, xem như 

D. objected – object /’ɒbdʒɪkt/ (v): phản đối, chống đối lại 

=> Dựa vào nghĩa ta chọn đáp án: A 

Tạm dịch: Thực hiện các cuộc gọi riêng tư trên điện thoại văn phòng là không 

được trong bộ phận của chúng tôi. 

25 C Kiến thức cụm từ cố định  

*Xét các đáp án:  

A. tick / tik / (n): tiếng tích tắc 

B. wink / wi:k / (n): sự nháy mắt; cử chỉ nháy mắt 

C. nick / nik / (n): nấc, khía 

D. brink / briηk / (n): bờ miệng (vực) 

Ta có cụm từ cố định: in the nick of time: vừa kịp lúc 

=> Do đó ta chọn đáp án: C 

Tạm dịch: Họ đã cố gắng giải thoát anh ta khỏi chiếc xe đang bốc cháy vừa kịp thời 

gian trước khi chiếc xe tăng phát nổ. 

26 C Kiến thức từ vựng 

*Xét các đáp án:  

A. far /fɑ:/ (adv): xa 

B. much /mʌtʃ/ (adv): nhiều 

C. well /wel/ (adv):  tốt, giỏi, hay 

Collocations: may/might/can/could well: dễ dàng 

D. most /moust/ (adv): lắm, vô cùng 

=> Do đó ta chọn đáp án: C 

Tạm dịch: Tiền đòi bồi thường có thể dễ dàng lên thành hàng tỉ pound. 

27 C Từ đồng nghĩa- Kiến thức về từ vựng   



 

 

Tạm dịch: Bầu không khí tại nơi làm việc tồi tệ đến mức cuối cùng Brian quyết 

định nộp đơn từ chức. 

=> hand in his notice: nộp đơn xin từ chức 

*Xét các đáp án  

A. notify the boss:  thông báo cho ông chủ 

B. apply for another job: xin việc khác 

C. give up his job:  từ bỏ công việc của mình 

D. be given a better job: được giao một công việc tốt hơn 

Do đó: hand in his notice ~ give up his job 

28 B Từ trái nghĩa- Kiến thức về từ vựng   

Tạm dịch: Cha tôi nghèo xơ nghèo xác, vì vậy mục tiêu duy nhất của ông là mang 

đến cho các con của mình mọi cơ hội trong cuộc sống mà ông đã bỏ lỡ. 

=> be as poor as a church mouse: nghèo xơ nghèo xác 

*Xét các đáp án  

A. looked like a million dollars: khen ai đó hấp dẫn hoặc đang khỏe mạnh 

B. was born with a silver spoon in his mouth: sinh ra trong một trong ngôi nhà rất 

giàu có. 

C. was short of cash: thiếu tiền mặt 

D. was very poor: rất nghèo 

Do đó: was as poor as a church mouse >< was born with a silver spoon in his 

mouth 

Note: miss out: bỏ lỡ 

29 B Kiến thức cụm từ cố định  

*Xét các đáp án:  

A. button / 'bʌtn / (n): cái khuy, cái nút 

B. bullet /ˈbʊlɪt/ (n): đạn 

C. shell / ʃɛl / (n): vỏ, mai (của trứng, hạt, quả,..) 

D. shot /ʃɔt/ (n): sự trả tiền, phí tính tiền 

Ta có cụm từ cố định: to bite the bullet: hình xử can đảm khi đối diện với sự 

đau đớn hay khó khăn. 

=> Do đó ta chọn đáp án: B 

Tạm dịch: Sau một hồi suy nghĩ, anh ta quyết định can đảm đối diện khó khăn. 

30 D Kiến thức cụm từ cố định  

*Xét các đáp án:  

A. wish / wi∫ / (n): sự ước mong 



 

 

B. desire / di'zaiə / (n): mong ước cháy bỏng, khao khát 

C. will / wil / (n): ý chí, ý định 

D. way / wei / (n): đường, đường đi 

Ta có cụm từ cố định: get one’s own way: làm theo ý mình 

=> Do đó ta chọn đáp án: D 

Tạm dịch: Jim luôn rất khó chịu nếu anh ấy không làm theo ý mình. 

 


