
 

 

ĐÁP ÁN BÀI TẬP CỦNG CỐ NGÀY 27-8-2021 

CÂU ĐÁP ÁN  

1 A 

Kiến thức về thành ngữ 

* Xét các đáp án:  

A. down to earth /ˌdaʊn.tuːˈɜːθ/(idm): thực tế, hợp lí, thiết thực. 

B. earthy /ˈɜː.θi/(adj): liên quan đến tình dục; thuộc về trái đất 

C. basic /ˈbeɪ.sɪk/(adj): cơ bản. 

D. crude /kruːd/(adj): độc ác. 

Tạm dịch: Những người chơi này thích vị huấn luyện viên bởi vì ông ấy thân 

thiện và tử tế với họ. 

⟹ Đáp án A 

2 B 

Kiến thức về từ vựng 

* Xét các đáp án:  

A. critical /ˈkrɪt.ɪ.kəl/(adj): mang tiếng phê bình, chỉ trích. 

B. crucial /ˈkruː.ʃəl/(adj): quan trọng. 

C. different /ˈdɪf.ər.ənt/(adj): khác biệt. 

D. similar /ˈsɪm.ɪ.lər/(adj): giống, tương tự. 

Tạm dịch: Thành lập một mạng lưới quan hệ xã hội tốt là quan trọng để thành 

công ở đại học. 

⟹ Đáp án B 

3 B 

Kiến thức về từ vựng 

* Xét các đáp án:  

A. thought-rising 

B. thought-provoking /ˈθɔːt.prəˈvəʊk.ɪŋ/ (a): suy tư, gây nghĩ nhiều 

C. thought-lifting  

D. thought-raising 

Tạm dịch: Có những câu chuyện đời thường hấp dẫn, đáng suy ngẫm và hiểu 

biết sâu sắc về cách sống của những người khác nhau. 

⟹ Đáp án B 

* Note: insight into sth: cái nhìn sâu sắc về điều gì. 

4 A 

Từ trái nghĩa – Kiến thức về từ vựng 

Tạm dịch: Khi tôi còn trẻ và mơ mộng tôi tin có thể thay đổi thế giới này. 

⟶ idealistic /ˌaɪ.dɪəˈlɪs.tɪk/(adj): viễn vông, mơ mộng. 

* Xét các đáp án:  

A. practical /ˈpræk.tɪ.kəl/(adj): thực tế. 



 

 

B. thoughtless /ˈθɔːt.ləs/(adj): thiếu suy nghĩ. 

C. applicable /əˈplɪk.ə.bəl/(adj): có thể ứng dụng. 

D. energetic /ˌen.əˈdʒet.ɪk/(adj): nhiều năng lượng, năng động 

⟹ Do đó, idealistic ~ practical. Chọn đáp án A 

5 C 

Kiến thức về từ vựng 

* Xét các đáp án:  

A. married /ˈmær.id/(adj): đã kết hôn. 

B. household /ˈhaʊs.həʊld/(n): hộ gia đình. 

C. domestic /dəˈmes.tɪk/(adj): nội trong quốc gia. 

D. local /ˈləʊ.kəl/(adj): thuộc địa phương. 

Tạm dịch: Kể từ khi luật gia đình được thi hành, bạo lực gia đình đã trở nên 

hiếm xảy ra ở khu vực này. 

⟹ Đáp án C 

Note: domestic violence: bạo lực gia đình 

6 A 

Kiến thức về từ vựng 

* Xét các đáp án:  

A. debate /dɪˈbeɪt/(v): tranh luận. 

B. delay /dɪˈleɪ/(v): trì hoãn. 

C. debut /ˈdeɪ.bju/(v): ra mắt. 

D. debacle /deɪˈbɑː.kəl/(n): một sự thất bại hoàn toàn. 

Tạm dịch: Đề xuất này chắc chắn sẽ châm ngòi tranh cãi cho một quốc gia 

khác về cách tổ chức hệ thống trường học. 

⟹ Đáp án A 

* Note: spark debate/controversy about sth: châm ngòi tranh cãi về điều gì. 

7 B 

Kiến thức về từ loại 

* Xét các đáp án:  

A.conservation /ˌkɒn.səˈveɪ.ʃən/(n): sự bảo tồn. 

B. conservative /kənˈsɜː.və.tɪv/(adj): bảo thủ. 

C. conversant /kənˈvɜː.sənt/(adj): có nhiều kiến thức về. 

D. conserve /kənˈsɜːv/(v): bảo tồn. 

Tạm dịch: Người lớn tuổi có khuynh hướng trở nên bảo thủ và hơi nghi ngờ 

về bất cứ điều gì mới mẻ. 

⟹ Đáp án B 

* Note:  

- be conversant with: quen thuộc, có nhiều kiến thức về gì. 



 

 

- be suspicious of st: nghi ngờ về điều gì 

8 C 

Từ đồng nghĩa – Kiến thức về từ vựng 

Tạm dịch: Dân số của một thành phố là số lượng người sống trong thành phố 

đó. Những người này được gọi là cư dân. 

⟶ inhabitants /ɪnˈhæb.ɪ.tənts/(n): những cư dân. 

* Xét các đáp án: 

A. dwellers /ˈdwel.ərz/(n): người sống ở một nơi cụ thể. 

B. occupants /ˈɒk.jə.pənts/(n): người chủ sở hữu. 

C. residents /ˈrez.ɪ.dənts/(n): những cư dân. 

D. tenants /ˈten.ənts/(n): người thuê nhà. 

⟹ Do đó, inhabitants ~ residents. Chọn đáp án C 

9 C 

Kiến thức về từ vựng 

* Xét các đáp án:  

A. landline /ˈlænd.laɪn/(n): số điện thoại cố định. 

B. landbanker /ˈlænd.bæŋk.ər/(n): quỹ đất. 

C. landlord /ˈlænd.lɔːd/(n): chủ bất động sản. 

D. landlubber /ˈlændˌlʌb.ər/(n): người có ít kiến thức về tàu thuyền. 

Tạm dịch: Chủ nhà đã hứa sẽ trang trí lại các phòng trước khi chúng tôi 

chuyển đến. 

⟹ Đáp án C 

* Note: promise to V: hứa làm gì. 

10 C 

Từ trái nghĩa – Kiến thức về từ vựng 

Tạm dịch: Sự phát triển của tỉ lệ sinh, không chắc chắn hơn quá nhiều nhưng 

là thuộc tầm quan trọng chính trong dài hạn. 

⟶ the long term: kì hạn lâu dài, thời gian dài hạn. 

* Xét các đáp án:  

A. permanent /ˈpɜː.mə.nənt/(adj): lâu bền. 

B. perpetual /pəˈpetʃ.u.əl/(adj): vĩnh viễn. 

C. temporary /ˈtem.pər.ər.i/(adj): tạm thời. 

D. long standing /ˌlɒŋˈstæn.dɪŋ/(adj): lâu đời. 

⟹ Do đó, the long term >< temporary. Chọn đáp án C 

Note: fertility rate: tỉ lệ sinh sản 

11 A 

Kiến thức về từ vựng 

* Xét các đáp án:  

A. discrimination /dɪˌskrɪm.ɪˈneɪ.ʃən/(n): sự phân biệt đối xử. 



 

 

B. difference /ˈdɪf.ər.əns/(n): sự khác nhau. 

C. variance /ˈveə.ri.əns/(n): sự đa dạng. 

D. dismissal /dɪˈsmɪs.əl/(n): sự sa thải. 

Tạm dịch: Cho đến năm 1986, phần lớn các công ty thậm chí không cho phép 

phụ nữ tham gia các cuộc thi, nhưng sự phân biệt đối xử trắng trợn như vậy 

hiện nay đang biến mất. 

⟹ Đáp án A 

Note: allow sb to do sth: cho phép ai làm gì 

12 B 

Kiến thức về từ vựng 

* Xét các đáp án:  

A. distinction /dɪˈstɪŋk.ʃən/(n): sự phân biệt. 

B. discrimination /dɪˌskrɪm.ɪˈneɪ.ʃən/(n): sự phân biệt đối xử. 

C. judgment /ˈdʒʌdʒ.mənt/(n): sự phán xét. 

D. prejudice /ˈpredʒ.ə.dɪs/(n): định kiến. 

Tạm dịch: Báo cáo sẽ kiểm tra sự trả lương bất bình đẳng cũng như sự phân 

biết đối xử giới tính ở nơi làm việc. 

⟹ Đáp án B 

13 A 

Kiến thức về từ vựng 

* Xét các đáp án:  

A. Referees /ˌref.əˈriːz/(n): trọng tài. 

B. Judges /dʒʌdʒiz/(n): thẩm phán, ban giám khảo 

C. Refugees /ˌref.juˈdʒiːz/(n): người tị nạn. 

D. Observers /əbˈzɜː.vərz/(n): người quan sát. 

Tạm dịch: Trọng tài đã được hướng dẫn để phạt những người chơi câu giờ. 

⟹ Đáp án A 

14 D 

Kiến thức về cụm động từ 

* Xét các đáp án:  

A. bring off (phr.v): thành công.  

B. bring forward (phr.v): diễn ra sớm hơn, đề ra, đề xuất. 

C. bring over (phr.v): mang ai hoặc cái gì từ chỗ này đến chỗ kia, nhất là mang 

về nhà người nói. 

D. bring up (phr.v): trưởng thành, lớn lên. 

Tạm dịch: Bạn lớn lên ở thành phố hay nông thôn vậy? 

⟹ Đáp án D 

15 C Kiến thức về danh động từ và động từ nguyên mẫu 



 

 

* Xét các đáp án:  

A. renew /rɪˈnjuː/ (v): làm mới. 

B. renewed /rɪˈnjuːd/(adj): được làm mới lại. 

C. renewing /rɪˈnjuːɪŋ/(adj): đang làm mới. 

D. to renew (to V): để làm mới. 

Tạm dịch: Họ dùng 2 tháng làm mới ngôi nhà của họ. 

Ta có: spend + khoảng thời gian + Ving: dùng/mất bao lâu làm gì. 

⟹ Đáp án C 

16 B 

Từ đồng nghĩa – Kiến thức về cụm từ cố định 

Tạm dịch: Khi bạn làm bài kiểm tra ngày mai, cố gắng bình tĩnh và thoải mái. 

⟶ sit for the exam: thi, làm bài kiểm tra. 

* Xét các đáp án: 

A. answer /ˈɑːn.sər/ (v): trả lời. 

B. take /teɪk/ (v): cầm, nắm. 

C. make /meɪk/ (v): làm, tạo ra. 

D. write /raɪt/ (v): viết. 

Ta có: take the exam (collo): làm bài kiểm tra. 

⟹ Đáp án B 

17 C 

Kiến thức về từ vựng 

* Xét các đáp án:  

A. feature /ˈfiː.tʃər/ (n): đặc tính. 

B. expression /ɪkˈspreʃ.ən/(n): sự biểu lộ. 

C. face /feɪs/ (v): đối mặt 

D. wall /wɔːl/ (n): tường. 

Tạm dịch: Rất nhiều người cảm thấy khó khăn để đối mặt với sự thật rằng họ 

đang già đi. 

Ta có: face up to sth: đối mặt với điều gì 

⟹ Đáp án C 

* Note:  

- be getting adj: đang trở nên như thế nào. 

- find sb/sth adj: nhận ra ai/cái gì như thế nào. 

18 D 

Kiến thức về thành ngữ 

* Xét các đáp án:  

A. good wine needs no bush (idm): hữu xạ tự nhiên hương, ý chỉ có giá trị thật 

sự thì không cần khoe khoang. 



 

 

B. beauty is only skin deep (idm): tốt gỗ hơn tốt nước sơn. 

C. let bygones be bygones (idm): để những chuyện quá khứ trôi vào dĩ vãng. 

D. roll up your sleeves (idm): chuẩn bị cho những công việc khó khăn. 

Tạm dịch: Có quá nhiều việc để làm, vậy nên hãy chuẩn bị cho những việc khó 

khăn và trở nên bận rộn. 

⟹ Đáp án D 

19 C 

Kiến thức về cụm động từ 

* Xét các đáp án:  

A. put across (phr.v): truyền đạt thông điệp, ý kiến. 

B. put away (phr.v): đặt/cất cái gì vào đúng vị trí, để dành, tiết kiệm. 

C. put up with (phr.v): chịu đựng. 

D. put back (phr.v):  trả thứ gì về đúng vị trí. 

Tạm dịch: Tôi không thể chịu đựng tiếng ồn của hàng xóm nữa, nó làm tôi 

phát điên. 

⟹ Đáp án C 

20 A 

Kiến thức về cụm động từ 

* Xét các đáp án:  

A. keep up with (phr.v): bắt kịp. 

B. keep at (phr.v): tiếp tục làm gì, bắt ép ai làm tiếp việc gì. 

C. keep around (phr.v): không có cụm này. 

D. keep down (phr.v): ngăn cái gì tăng lên, ăn hoặc uống cái gì mà không bị 

nôn. 

Tạm dịch: Thật khó để bắt kịp tất cả những cải thiện và đột phá mới nhất 

trong công nghệ hiện nay. 

⟹ Đáp án A 

21 B 

Kiến thức về cụm động từ 

* Xét các đáp án:  

A. come about (phr.v): xảy ra, xảy đến. 

B. come across (phr.v): tình cờ gặp, bắt gặp. 

C. come along (phr.v): xuất hiện ở một nơi nào đó.  

D. come by (phr.v): ghé thăm, thăm ai. 

Tạm dịch: Tôi đã bắt gặp những thông báo của trường cũ khi tôi đang dọn 

dẹp cái bàn của tôi. 

⟹ Đáp án B 

Note: clear out: dọn dẹp 



 

 

22 D 

Kiến thức về cụm động từ 

* Xét các đáp án:  

A. cut up (phr.v): cắt thành nhiều mảnh, cư xử tệ. 

B. cut through (phr.v): nhanh chóng nắm bắt xử lí vấn đề và xử lí nó. 

C. cut off (phr.v):  loại bỏ cái gì từ cái gì, cắt điện/ga. 

D. cut down (phr.v): cắt giảm, giảm bớt. 

Tạm dịch: Các bác sĩ khuyên tôi giảm bớt chất béo bão hòa trong chế độ ăn 

uống. 

⟹ Đáp án D 

Note: advise sb + (not) to V: khuyên ai nên (không nên) làm gì 

23 D 

Kiến thức về thành ngữ 

* Xét các đáp án:  

A. hit the right notes (idm): chọn một cách chính xác, hoàn toàn phù hợp. 

B. beat around the bush (idm): vòng vo tam quốc. 

C. play second fiddle (idm): vị trí yếu thế hơn. 

D. face the music (idm): chịu trận, chấp nhận bị chỉ trích/trừng phạt. 

Tạm dịch: Những đứa trẻ phải chịu phạt theo nguyên tắc của trụ sở này vì 

chúng đã tham gia vào trận đánh nhau. 

⟹ Đáp án D 

Note: take part in = participate in = join in: tham gia vào 

24 A 

Kiến thức về từ vựng 

* Xét các đáp án:  

A. a thorough: kĩ lưỡng. 

B. a universal: phổ cập. 

C. an exact : chính xác. 

D. a whole: toàn bộ. 

Tạm dịch: Bác sĩ đã mang lại cho bệnh nhân này một cuộc kiểm tra kĩ lưỡng 

để phát hiện ra nguyên nhân của sự suy sụp của anh ấy. 

⟹ Đáp án A 

25 B 

Kiến thức về cụm từ cố định 

Tạm dịch: Sau một lúc mất tập trung, Simon đã lấy lại sự tập trung và hoàn 

thành bài kiểm tra. 

Ta có: a momentary lapse of concentration (collo): một khoảnh khắc mất 

tập trung. 

⟹ Đáp án B 



 

 

26 A 

Từ đồng nghĩa - Kiến thức về thành ngữ 

Tạm dịch: Tôi nghĩ ông John trung thực vì anh ta luôn luôn kể sự thật và 

không bao giờ lừa những người khác. 

Ta có: on the level (idm): thành thật, trung thực. 

* Xét các đáp án: 

A. honest /ˈɒn.ɪst/(adj): trung thực. 

B. dishonest /dɪˈsɒn.ɪst/(adj): không trung thực. 

C. talented /ˈtæl.ən.tɪd/(adj): có tài. 

D. intelligent /ɪnˈtel.ɪ.dʒənt/(adj): thông minh. 

⟹ Đáp án A 

27 C 

Từ trái nghĩa – Kiến thức về thành ngữ 

Tạm dịch: Mặc dù có sự chuẩn bị kĩ càng, ứng viên này lúng túng khi được hỏi 

một câu hỏi thách thức và đã đưa ra một câu trả lời không thỏa mãn. 

Ta có: get cold feet (idm): mất bình tĩnh, lúng túng. 

* Xét các đáp án: 

A. got nervous: căng thẳng. 

B. became aggressive: trở nên hung hăng. 

C. stayed confident: luôn bình tĩnh, tự tin. 

D. had a fever: bị ốm. 

⟹ Đáp án C 

28 C 

Kiến thức về cụm từ cố định. 

* Xét các đáp án:  

A. statement /ˈsteɪt.mənt/(n): sự tuyên bố, phát biểu. 

B. mention /ˈmen.ʃən/(n): sự đề cập. 

C. reference /ˈref.ər.əns/(n): sự nhắc tới, sự tham khảo 

D. comment /ˈkɒm.ent/(n): bình luận. 

Tạm dịch: Cô ấy không nhắc tới bệnh tình của mình mà chỉ về những kế 

hoạch tương lai. 

Ta có: make no reference to sb/sth(collo): không đề cập, nhắc tới ai/cái gì. 

⟹ Đáp án C 

29 B 

Kiến thức về cụm từ cố định 

Tạm dịch: Thật quá khó để định lượng mức độ thiệt hại gây ra bởi bão cát, 

một trong những cơn bão có sức hủy diệt lớn mà nước Mỹ đã vài lần trải qua. 

Ta có: the extent of the damage (collo): mức độ thiệt hại. 

⟹ Đáp án B 



 

 

30 D 

Kiến thức về từ vựng 

* Xét các đáp án:  

A. eagle-eyed (adj): có con mắt tinh tường. 

B. hawk-eyed (adj): có con mắt tinh tường, như diều hâu. 

C. open-eyed (adj): mắt mở to hết cỡ. 

D. wide-eyed(adj): mở to mắt vì ngạc nhiên. 

Tạm dịch: Các em ngây thơ ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào nhà ảo thuật khi 

anh ấy thực hiện các thủ thuật của mình. 

⟹ Đáp án D 

 

 


