
 

 

ĐÁP ÁN BÀI TẬP CỦNG CỐ NGÀY 8-8-2021 

CÂU ĐÁP ÁN  

1 A 

Kiến thức về từ vựng 

* Xét các đáp án:  

A. confronted /kənˈfrʌntid/(Ved): đối mặt. 

B. concluded /kənˈkluːdid/(Ved): kết luận. 

C. commanded /kəˈmɑːndid/(Ved): chỉ huy. 

D. conquered /ˈkɒŋ.kər/(Ved): chinh phục. 

Tạm dịch: Khi rời khỏi tòa án, cô ấy đã phải đối mặt với đám đông giận dữ cố 

gắng chặn đường của cô ấy. 

⟹ Đáp án A 

* Note: - be confronted by sb/sth: đối mặt với ai/cái gì. 

2 D 

Kiến thức về cụm động từ 

Ta có: ward off (phr.v): xua đuổi, ngăn chặn cái gì. 

            believe in (phr.v): tin tưởng vào ai/cái gì. 

Tạm dịch: Có nhiều dấu hiệu mê tín mà người ta có thể sử dụng để xua đuổi tà 

ma nếu bạn tin vào những điều như vậy. 

⟹ Đáp án D 

3 B 

Kiến thức về cụm động từ 

* Xét các đáp án:  

A. go off (phr.v): nổ, ôi thiu. 

B. pay off (phr.v): thanh toán, trả. 

C. pass off (phr.v): diễn ra, xảy ra. 

D. wear off (phr.v): hao mòn. 

Tạm dịch: Với tỷ lệ thất nghiệp ở mức kỉ lục, các chương trình đào tạo lại sẽ 

phải trả phí dài hạn. 

⟹ Đáp án B 

* Note: in the long run: dài hạn. 

4 C 

Kiến thức về thành ngữ 

Tạm dịch: Đã đến lúc chúng ta mua đồ nội thất mới. Nhìn vào những cái ghế 

này đi. Chúng đang rời ra từng mảnh. 

Ta có: go/fall to pieces (idm): rời từng mảnh. 

⟹ Đáp án C 

Note: it’s (high) time + S + VQKĐ: đã đến lúc để … 



 

 

5 C 

Kiến thức về cụm động từ 

* Xét các đáp án:  

A. shed off: không có phr.v này. 

B. cast off (phr.v): bị lật. 

C. give off (phr.v): thải ra, sản xuất ra. 

D. spend off: không có phr.v này. 

Tạm dịch: Nó chỉ là một cái đèn nhỏ, vì vậy nó không sáng lắm. 

⟹ Đáp án C 

6 A 

Kiến thức về cụm từ cố định 

Ta có: pay attention to sb/sth (collo): chú ý đến ai/cái gì. 

Tạm dịch: Đừng chú ý tới Nina – Cô ấy không biết cô ấy đang nói gì đâu. 

⟹ Đáp án A 

* Note:  

- attract attention: thu hút sự chú ý. 

- focus attetion on sth = devote attention to sth: tập trung sự chú ý vào. 

- draw attention to: hướng sự chú ý tới. 

7 B 

Kiến thức về cụm động từ 

* Xét các đáp án:  

A. take off (phr.v): cất cánh, thành công, tháo cái gì ra, cởi. 

B. show off (phr.v): khoe khoang. 

C. put off (phr.v): trì hoãn. 

D. pay off (phr.v): thanh toán, trả. 

Tạm dịch: Cô ấy chỉ mua chiếc xe hơi thể thao đó để khoe khoang và chứng 

minh rằng cô ấy có đủ khả năng mua được nó. 

⟹ Đáp án B 

* Note: show off ~ boast about: khoe khoang. 

8 C 

Kiến thức về cụm động từ 

* Xét các đáp án:  

A. put on (phr.v): mặc quần áo, tăng cân. 

B. brought on (phr.v): gây ra, gây nên (điều tồi tệ, xấu). 

C. set up (phr.v): thành lập, thiết lập. 

D. showed up (phr.v): xuất hiện. 

Tạm dịch: Một câu lạc bộ Tiếng Anh sẽ được thành lập để giúp trẻ em cải 

thiện Tiếng anh của chúng. 



 

 

⟹ Đáp án C 

9 C 

Kiến thức về cụm động từ 

* Xét các đáp án:  

A. looking after (phr.v): trông nom, chăm sóc. 

B. putting on (phr.v): mặc lên, tăng cân. 

C. trying out (phr.v): thử. 

D. turning up (phr.v): xuất hiện, tăng âm lượng. 

Tạm dịch: Garvin đang thử một thiết bị máy tính mới để xem liệu nó có hoạt 

động hay không. 

⟹ Đáp án C 

10 D 

Kiến thức về cụm động từ 

* Xét các đáp án:  

Ta có: get over sb/sth: vượt qua ai/điều gì. 

⟶ get over the shock: vượt qua cú sốc. 

Tạm dịch: Bác sĩ nói tôi sẽ mất một thời gian dài để vượt qua cú sốc này. 

⟹ Đáp án D 

11 A 

Kiến thức về cụm động từ 

* Xét các đáp án:  

A. turn down (phr.v): từ chối, giảm âm lượng, nhiệt độ. 

B. turn out (phr.v): xảy ra theo một hướng không ngờ, tham gia, đến.  

C. turn up (phr.v): xuất hiện, đến, tăng âm lượng. 

D. turn over (phr.v): khởi động, lật úp. 

Tạm dịch: Khi đồng hộ báo thức reo lên, Tom đã tắt đi và trở lại ngủ tiếp. 

⟹ Đáp án A 

* Note: go off (phr.v): nổ, reo lên, ôi thiu. 

12 C 

Kiến thức về cụm động từ 

* Xét các đáp án:  

A. turned up (phr.v): xuất hiện, đến. 

B. looked up (phr.v): tra cứu. 

C. stuck up (phr.v): ngông nghênh, ngạo mạn. 

D. fed up (ph.v): nhàm chán. 

Tạm dịch: Mary rất ngạo man và nghĩ cô ấy nổi trội hơn các bạn cùng lớp cô 

ấy. 

⟹ Đáp án C 



 

 

* Note: fed up with sb/sth: nhàm chán với ai/cái gì. 

13 D 

Kiến thức về cụm từ cố định 

Ta có: be capable/incapable of doing sth: có thể/không thể làm gì. 

Tạm dịch: Jeff dường như không thể ghi nhớ bất cứ gì tôi đã nói với anh ta. 

⟹ Đáp án D 

14 B 

Kiến thức về cụm từ cố định 

Ta có:  

- engage in sth: tham gia vào cái gì. 

- in good faith: có thiện ý. 

Tạm dịch: Vui lòng tham gia với thiện ý mà không tấn công cá nhân những 

những người bình luận cùng bạn. 

- Dựa vào ngữ cảnh và ngữ nghĩa nên vị trí cần điền tiếp theo là “without”. 

⟹ Đáp án B 

15 C 

Kiến thức về cụm từ cố định 

Ta có: catch one’s eye (collo): thu hút sự chú ý của ai. 

Tạm dịch: Tôi đang tìm xung quanh cửa hàng này một món quà cho mẹ tôi, và 

chiếc khăn quàng cổ này đã thu hút tôi. 

⟹ Đáp án C 

16 A 

Kiến thức về từ vựng 

* Xét các đáp án:  

A. harboring /ˈhɑːr.bɚɪŋ/(Ving): nuôi dưỡng. 

B. growing /ˈɡrəʊ.ɪŋ/(Ving): gia tăng, sinh trưởng. 

C. shattering /ˈʃæt.ər.ɪŋ/(Ving): làm vỡ. 

D. making /ˈmeɪ.kɪŋ/(Ving): làm, tạo ra. 

Tạm dịch: Cô ấy đã luôn luôn nuôi dưỡng ước mơ trở thành bác sĩ thú y từ 

khi con chó của cô ấy bị đánh cắp. 

⟹ Đáp án A 

17 C 

Kiến thức về từ vựng 

* Xét các đáp án:  

A. ignore /ɪɡˈnɔːr/(v): làm ngơ, không chú ý. 

B. notice /ˈnəʊ.tɪs/(v): chú ý. 

C. explore /ɪkˈsplɔːr/(v): khám phá. 

D. consider /kənˈsɪd.ər/(v): xem xét, cân nhắc. 

Tạm dịch: Cách tốt nhất để khám phá vùng nông thôn này là đi bộ. 



 

 

⟹ Đáp án C 

18 C 

Kiến thức về từ vựng 

* Xét các đáp án:  

A. attracted /əˈtræktid/(Ved): thu hút. 

B. dragged /dræɡd/(Ved): kéo. 

C. tempted /temptid/(Ved): cám dỗ, dụ dỗ. 

D. brought /brɔːt/(Vpt2): mang lại, mang ra. 

Tạm dịch: Anh ta đã bị cám dỗ để đánh cắp số tiền này khi anh ta thấy nó 

đang nằm trên bàn. 

⟹ Đáp án C 

19 D 

Kiến thức về từ vựng 

* Xét các đáp án:  

A. view /vjuː/(n): lượt xem, phong cảnh. 

B. scene /siːn/(n): bối cảnh. 

C. form /fɔːm/(n): hình thức. 

D. sight /saɪt/(n): cảnh tượng, viễn cảnh, thị lực. 

Tạm dịch: Cảnh tưởng máu tuôn ra không ngưng khiến anh ta cảm thấy buồn 

nôn. 

⟹ Đáp án D 

20 B 

Kiến thức về từ vựng 

* Xét các đáp án:  

A. red /red/(adj): sắc đỏ. 

B. lit /lɪt/ (adj): cháy. 

C. lighting /ˈlaɪ.tɪŋ/ (adj): sáng lên. 

D. fired /faɪərd/ (Ved): bị sa thải. 

Tạm dịch: Ai đó đã ném một điếu thuốc còn cháy vào một mẩu giấy vụn, và 

ngọn lửa bắt đầu. 

⟹ Đáp án B 

21 C 

Từ đồng nghĩa - Kiến thức về thành ngữ 

Ta có: hit the nail on the head (idm): nói đúng trọng tâm. 

Tạm dịch: Tôi nghĩ Michael nói đúng trọng tâm khi anh ta nói những gì đang 

thiếu trong công ty này là cảm giác của sự tự tin. 

* Xét các đáp án: 

A. interpreted something indirectly : phiên dịch điều gì gián tiếp. 



 

 

B. described something unconsciously: mô tả điều gì một cách vô thức. 

C. said something correctly : nói gì đó chính xác. 

D. misunderstood something seriously: hiểu nhầm điều gì trầm trọng. 

⟹ Do đó, hit the nail on the head ~ said something correctly. Chọn đáp án 

C 

22 A 

Từ trái nghĩa – Kiến thức về thành ngữ 

Ta có: wet behind the ears (idm): còn non nớt, chưa có kinh nghiệm. 

Tạm dịch: Tôm còn quá non nớt để đảm nhiệm một nhiệm vụ khó khăn như 

vậy. 

* Xét các đáp án: 

A. full of experience : đầy kinh nghiệm. 

B. lack of responsibility: thiếu trách nhiệm. 

C. without money : không có tiền. 

D. full of sincerity: đầy sự chân thành. 

⟹ Do đó, wet behind the ears >< full of experience.  

Chọn đáp án A 

* Note: be in charge of sth: chịu trách nhiệm, đảm nhiệm điều gì ~ take 

resposibility for sth ~ be accountable for. 

23 B 

Kiến thức về thành ngữ 

Ta có: be on a roll (idm): đang trên đà thành công. 

Tạm dịch: Sarah đã có được rất nhiều thương vụ kinh doanh trong tháng 

trước. Cô ấy nên yêu cầu tăng lương khi cô ấy vẫn đang trên đà thành công. 

⟹ Đáp án B 

24 D 

Kiến thức về cụm từ cố định 

Ta có: pave the way (collo): mở đường, mở lối. 

Tạm dịch: Quyết định của Tòa án tối cao đã mở đường cho những luật lệ xa 

hơn về các quyền công dân. 

⟹ Đáp án D 

25 D 

Kiến thức về từ vựng 

* Xét các đáp án:  

A. possess /pəˈzes/(v): sở hữu. 

B. seize /siːz/(v): nắm bắt. 

C. reach /riːtʃ/(v): đạt tới. 

D. derive /dɪˈraɪv/(v): có được thứ gì. 



 

 

Tạm dịch: Anh trai tôi cực kì hứng thú với thiên văn học. Anh ấy dường như 

có được rất nhiều niềm vui từ việc quan sát các vì sao. 

⟹ Đáp án D 

* Note:  

-be fond of sth: hứng thú, thích điều gì ~ be interested in ~ be keen on 

-derive sth from sth: có được điều gì từ điều gì. 

26 B 

Kiến thức về thành ngữ 

Ta có: pull (a few) strings (idm): dùng ảnh hưởng của mình đối với những 

người quan trọng để làm gì hoặc giúp đỡ người khác (dùng quyền lực để làm 

gì). 

Tạm dịch: Chú tôi đã dùng chút quyền lực của mình và cho tôi một công việc 

trong công ty ông ấy đang làm. 

⟹ Đáp án B 

27 B 

Kiến thức về cụm từ cố định 

Ta có: be up (collo): tăng. 

Tạm dịch: Tôi hài lòng rằng con số bán hàng của bạn đang gia tăng trở lại và 

rằng bạn đã mang lại những khách hàng mới cho công ty. 

⟹ Đáp án B 

* Note: bring in (phr.v): mang lại, đem lại. 

28 C 

Kiến thức về cụm động từ 

* Xét các đáp án: 0 

A. carry on (phr.v): cư xử không đúng, dan díu, tiếp tục 

B. carry through (phr.v): hoàn thành, giúp tiếp tục 

C. carry out (phr.v): tiến hành. 

D. carry away (phr.v): làm mất kiểm soát. 

Tạm dịch: Robot này được cho tiến hành hàng tá hoạt động khi được bật lên. 

⟹ Đáp án C 

Note: switch on: bật lên 

29 B 

Từ đồng nghĩa – Kiến thức về thành ngữ 

Ta có: no room to swing a cat (idm): không gian chật hẹp, không có chỗ xoay 

sở. 

Tạm dịch: Ngôi nhà mới của chúng tôi tuy hiện đại nhưng không có chỗ để 

xoay sở. 

* Xét các đáp án: 



 

 

A. no playground for cats: không có chỗ vui chơi cho mèo. 

B. very small: rất nhỏ. 

C. no space for children: không có không gian cho những đứa tre.  

D. no room to keep cats: không có phòng giữ mèo. 

⟹ Do đó, no room to swing a cat ~ very small. Chọn đáp án B 

30 D 

Từ trái nghĩa – Kiến thức về thành ngữ 

Ta có: grind to a hault/standstill (idm): từ từ dừng lại. 

Tạm dịch: Nền kinh tế đang từ từ dừng lại bởi vì cuộc nội chiến. 

* Xét các đáp án: 

A. stopped suddenly: dừng đột ngột. 

B. gone to the moon: đi tới mặt trăng. 

C. lingered to success: nán lại với thành công. 

D. been flying high: thành công, phát triển rực rỡ. 

⟹ Do đó, ground to a hault >< been flying high. Chọn đáp án D 

 


