
 

 

ĐÁP ÁN BÀI TẬP CỦNG CỐ NGÀY 3/9/2021 

CÂU ĐÁP 

ÁN 

                                  GIẢI THÍCH CHI TIẾT  

1 D Kiến thức từ vựng  

*Xét các đáp án:  

A. remuneration / ri¸mju:nə´reiʃən / (n): tiền thù lao 

B. balance / 'bæləns / (n):  sự thăng bằng, sự cân bằng 

C. reimbursement / ¸ri:im´bə:smənt / (n): sự hoàn lại, sự trả lại 

D. offset / ɔf'set / (n): sự đền bù, sự bù đắp 

=>Dựa vào nghĩa ta chọn đáp án: D 

Tạm dịch: Chi phí đi đến nơi làm việc được bù đắp bởi giá nhà ở đây thấp hơn. 

2 A Kiến thức từ vựng  

*Xét các đáp án:  

A. cope with: giải quyết, đối phó  

B. close down: đóng cửa 

C. cut back on: giảm lượng 

D. come up with: tìm ra, nghĩ ra, đưa ra một ý tưởng 

=>Dựa vào nghĩa ta chọn đáp án: A 

Tạm dịch: Lana cảm thấy khó đối phó với hành vi ngày càng chống đối xã hội 

của em trai mình. 

3 B Kiến thức từ vựng  

*Xét các đáp án:  

A. stand / stænd / (v): đứng, đứng yên 

B. stabilize / 'steibilalz / (v): làm ổn định, trở nên ổn định 

C. amend / ə'mend / (v): sửa cho tốt hơn 

D. convince / kən'vins / (v): thuyết phục 

=>Dựa vào nghĩa ta chọn đáp án: B 

Tạm dịch: Ở Trung Quốc, chính sách mỗi gia đình một con được đưa ra nhằm 

ổn định dân số nước này ở mức 1,6 tỷ. 

4 D Kiến thức từ vựng  

*Xét các đáp án:  

A. covered – cover / 'kʌvə / (v): che, phủ, bao phủ 



 

 

B. wrapped – wrap / ræp / (v): gói, bao bọc 

C. revealed – reveal / riˈvi:l / (v): bộc lộ, biểu lộ 

D. publicized – publicize / ´pʌbli¸saiz / (v): quảng cáo, làm cho mọi người biết 

=>Dựa vào nghĩa ta chọn đáp án: D 

Tạm dịch: Việc làm từ thiện của anh đã được công bố rộng rãi trên khắp các 

phương tiện truyền thông. 

5 A Kiến thức từ vựng  

*Xét các đáp án:  

A. keen on: thích, quan tâm đến cái gì, làm gì 

B. keen to do sth: hứng thú làm gì 

C. move on: gác lại nỗi buồn, tiến lên phía trước 

D. move in: bắt đầu sống ở một nơi. 

=> Dựa vào nghĩa ta chọn đáp án: A 

Tạm dịch: Giống như mọi chủ ngân hàng ngày nay, anh ấy quan tâm đến việc 

quản lý tài sản của người khác. 

6 D Kiến thức từ vựng  

*Xét các đáp án:  

A. fixed – fix / fiks / (v): lắp, sửa chữa 

B. restored – restore /ris´tɔ:/ (v): khôi phục 

C. touched – touch / tʌtʃ / (v): sờ, mó, đụng, chạm 

D. convened – convene / kən'vi:n / (v): triệu tập (hội nghị...), họp, nhóm họp 

Collocations: to convene a meeting: họp mít tinh, triệu tập một cuộc họp 

=>Dựa vào nghĩa ta chọn đáp án: D 

Tạm dịch: Thủ tướng triệu tập một cuộc họp nội bộ để thảo luận về vấn đề này. 

7 D Kiến thức cụm từ cố định  

*Xét các đáp án:  

A. give / giv / (v): cho tặng, biếu 

B. live / liv / (v): sống, ở 

C. take /teik/ (v): cầm, lấy, mang 

D. put /pʊt/ (v): để, đặt 

Ta có cụm từ cố định: put sb up: cho ai ở nhờ, ở tạm 



 

 

=> Do đó ta chọn đáp án: D 

Tạm dịch: Tôi đã tự hỏi liệu bạn có thể cho tôi ở nhà một đêm. 

8 C Kiến thức cụm từ cố định  

Ta có cụm từ cố định: make an attempt to do sth: cố gắng, nỗ lực làm gì 

=> Do đó ta chọn đáp án: C 

Tạm dịch: Anh ấy đã cố gắng để vượt qua kỳ thi. 

9 B Kiến thức từ vựng  

*Xét các đáp án:  

A. responsible / ri'spɔnsəbl / (a): chịu trách nhiệm 

B. responsibility /rɪˌspɑːn.səˈbɪl.ə.t̬i/ (n): tra ch nhiệm; sự chịu trách nhiệm 

Collocations: to take responsibility for sth: chịu trách nhiệm cho việc gì 

C. irresponsible / ¸iri´spɔnsəbl/ (a): thiếu tinh thần trách nhiệm 

D. responsibly /rɪˈspɑːn.sə.bli/ (adv): một cách đáng tin cậy 

=>Dựa vào nghĩa ta chọn đáp án: B 

Tạm dịch: Bạn đã đủ lớn để chịu trách nhiệm về những gì bạn đã làm. 

10 B Từ đồng nghĩa- Kiến thức về từ vựng   

Tạm dịch: Rất nhiều người đóng góp cho các nạn nhân của thảm họa. 

=> make contribution to: đóng góp 

*Xét các đáp án: 

A. take money: lấy tiền  

B. give money: cho tiền  

C. sell things: bán đồ  

D. borrow money: mượn tiền 

Do đó: make contributions to~ give money 

11 D Kiến thức cụm từ cố định  

Ta có cụm từ cố định: to cast doubt on sth: nghi ngờ, không chắc về điều gì 

=> Do đó ta chọn đáp án: D 

Tạm dịch: Bằng chứng mới đã làm dấy lên nghi ngờ về bản án có tội. 

12 A Kiến thức từ vựng  

*Xét các đáp án:  



 

 

A. lay / lei / (v): đẻ (chim, gà,...), để, đặt 

B. pay / pei / (v): trả 

C. turn / tə:n / (v): quay, xoay 

D. show / ʃou / (v): thể hiện, bày tỏ 

=>Dựa vào nghĩa ta chọn đáp án: A 

Tạm dịch: Một số loài rắn đẻ trứng, nhưng một số loài khác lại sinh con đẻ cái. 

Note: give birth to: sinh ra 

13 B Kiến thức cụm từ cố định  

Ta có cụm từ cố định: be ashamed of something / somebody / oneself : xấu 

hổ; hổ thẹn; ngượng 

=> Do đó ta chọn đáp án: B 

Tạm dịch: Bạn phải tự xấu hổ về mình. Bạn đã gây ra chuyện này đấy. 

14 A Kiến thức từ vựng  

*Xét các đáp án:  

A. due to -> be due to do st: sắp sửa diễn ra (có thời gian xác định)  

B. bound to: chắc chắn làm gì, xảy ra cái gì 

C. about to: dự định, sắp sửa làm gì 

D. on the point of: dự định làm gì 

Tạm dịch: Cuộc thi sắc đẹp chắc chắn bắt đầu lúc 8h30 sáng theo giờ của chúng 

ta vào ngày mai. 

15 A Kiến thức từ vựng  

*Xét các đáp án:  

A. attributed – attribute / 'ætribju:t / (v): cho là do, quy cho (+to) 

B. associated – associate / əˈsoʊsieɪt / (v): kết giao, kết hợp 

C. referred – refer / rɪ'fɜ:r/ (v): liên quan tới, nhắc tới, ám chỉ 

D. identified – identify / ai'dentifai / (v): nhận ra, nhận biết 

=>Dựa vào nghĩa ta chọn đáp án: A 

Tạm dịch: Không ai thực sự biết người đã sáng tác bản nhạc này, nhưng nó 

được cho là do Bach sáng tác. 

16 B Kiến thức cụm từ cố định  

*Xét các đáp án:  



 

 

A. feel / fi:l / (v): cảm thấy 

B. hang /hæŋ/ (v): treo, mắc 

C. touch / tʌtʃ / (v): sờ, đụng, chạm 

D. swing /swɪŋ/ (v): đánh đu, đu đưa 

Ta có cụm từ cố định: get the hang of sth: học cách sử dụng thuần thục một 

loại máy móc/ công cụ nào đó; học cách làm một điều gì đó đòi hỏi kỹ năng 

thông qua sự tập luyện. 

=> Do đó ta chọn đáp án: D 

Tạm dịch: Mặc dù cô ấy chưa bao giờ sử dụng máy tính trước đây, nhưng cô ấy 

đã sớm thành thục việc đó. 

17 C Từ đồng nghĩa- Kiến thức về từ vựng   

Tạm dịch: Tôi nghĩ bây giờ chúng ta có thể nói một cách an toàn rằng chúng ta 

đã lấy lại được tiền, chúng ta đang thành công. 

=> are home and dry: thành công 

*Xét các đáp án: 

A. have not got wet:  không bị ướt 

B. have got no water: không có nước 

C. have been successful : đã thành công 

D. have got home dry: đã về nhà khô ráo 

Do đó: are home and dry ~ have been successful 

18 A Từ trái nghĩa- Kiến thức về từ vựng   

Tạm dịch: Tôi nghĩ rằng chúng tôi không thể mua thiết bị này lần này vì nó rất 

đắt. 

=> costs an arm and a leg: rất đắt, đắt vô cùng 

*Xét các đáp án: 

A. is cheap:  rẻ 

B. is painful: đau đớn 

C. is confusing:  khó hiểu 

D. is expensive: đắt 

Do đó: costs an arm and a leg >< is cheap 

19 C Kiến thức cụm từ cố định  

*Xét các đáp án:  



 

 

A. broken /´broukn/ (a): bị gãy, bị vỡ 

B. burst /bə:st/ (v): nổ, nổ tung 

C. forced /´fɔ:st/ (a): bắt ép, ép buộc 

D. smashed  /smæʃt/ (a): say rượu 

Ta có cụm từ cố định: a forced entry: sự vào được bằng cách dùng bạo lực, 

sức mạnh  

=> Do đó ta chọn đáp án: C 

Tạm dịch: Cảnh sát cho biết không có dấu hiệu bị đột nhập dù ngôi nhà đã bị 

trộm vào. 

20 A Kiến thức cụm từ cố định  

*Xét các đáp án:  

A. does – do /duː/ (v): làm, thực hiện 

B. plays – play / plei / (v): chơi 

C. gets/ get / (v): đạt được, có được 

D. give / giv / (v): cho tặng, biếu 

Ta có cụm từ cố định: do sb good: tốt cho ai đó >< do sb harm: có hại cho ai 

=> Do đó ta chọn đáp án: A 

Tạm dịch: Tôi không ngại đi bộ đường dài, vì tôi biết điều đó có ích cho tôi. 

21 D Kiến thức từ vựng  

*Xét các đáp án:  

A. on the shelf: bỏ đi; không còn có ích nữa (đồ vật) 

B. on the house: miễn phí 

C. in public: ở nơi công cộng 

D. off the peg: may sẵn 

=>Dựa vào nghĩa ta chọn đáp án: D 

Tạm dịch: Tôi thường mua quần áo may sẵn. Nó rẻ hơn so với đến tiệm may. 

22 A Từ đồng nghĩa- Kiến thức về từ vựng   

Tạm dịch: Một số người ủng hộ đã hét lên với anh ấy và anh ấy đang định phản 

ứng một cách thô bạo và tôi bảo anh ấy bình tĩnh. 

=> talking back  - talk back: phản ứng một cách thô bạo 

*Xét các đáp án: 



 

 

A. answering impertinently:  trả lời không khéo léo 

B. talking again: nói lại 

C. answering immediately:  trả lời ngay lập tức 

D. talking patiently: nói chuyện kiên nhẫn 

Do đó: talking back ~ answering impertinently 

23 D Kiến thức từ vựng  

*Xét các đáp án:  

A. rough / rᴧf / (a): ráp, nhám, gồ ghề 

B. wild / waɪld / (a): dại, hoang dã 

C. coarse / kɔ:s / (a): kém, tồi tàn (đồ ăn...) 

D. raw / rɔ: / (a): sống (chưa nấu chín) 

=>Dựa vào nghĩa ta chọn đáp án: D 

Tạm dịch: Chồng cô ấy không ăn bắp cải luộc, anh ấy thích nó sống hơn. 

24 C Kiến thức cụm từ cố định  

*Xét các đáp án:  

A. made – make /meik/ (v): làm, chế tạo  

B. went – go /gou/ (v): đi, đến 

C. shied – shy /ʃaɪ/ (v): nhảy sang một bên, né tránh 

D. left – leave / li:v / (v): để lại, bỏ lại, rời đi 

Ta có cụm từ cố định: shy away from sth: né tránh cái gì mà bạn không 

thích, lo sợ hoặc không tự tin về 

=> Do đó ta chọn đáp án: C 

Tạm dịch: Anh ta không bao giờ trốn tránh một cuộc chiến, bất kể đối thủ mạnh 

đến mức nào. 

25 B Từ đồng nghĩa- Kiến thức về từ vựng   

Tạm dịch: Nhiều cộng đồng bây giờ phản đối điện thoại nhiều đến mức mà họ 

đã cấm bất kì ai ở bất kì độ tuổi sử dụng điện thoại khi lái xe.   

=> disapprove of these phones: không ủng hộ diện thoại. 

*Xét các đáp án: 

A. fully endorse their popularity: hoàn toàn tán thành sự phổ biến của chúng 

B. condemn or oppose their use: chỉ trích hoặc phản đối việc sử dụng chúng. 



 

 

C. favor their use only by adults:  ủng hộ việc người lớn sử dụng. 

D. agree to their unrestricted use: ủng hộ việc hạn chế sử dụng chúng. 

Do đó: disapprove of these phones ~ condemn or oppose their use 

26 D Từ trái nghĩa- Kiến thức về từ vựng   

Tạm dịch: Bố tôi liên tục làm việc chăm chỉ, với hi vọng được thăng tiến lên 

chức quản lí. Cuối cùng, sự chăm chỉ của ông được đền đáp và ông đã được 

thăng chức. 

=> paid off – pay off: thành công, được đền đáp 

*Xét các đáp án: 

A. paid in full – pay in full: trả đủ 

B. compensated – compensate / 'kɔmpenseit / (v): đền bù, bồi thường 

C. succeeded – succeed / sәk'si:d / (v): thành công 

D. failed – fail/ feil / (v): không thành công, thất bại 

Do đó:  paid off >< failed 

27 C Kiến thức cụm từ cố định  

Ta có cụm từ cố định: attribute sth to sb/ sth: quy cái này cho ai/ cái kia 

=> Do đó ta chọn đáp án: C 

Tạm dịch: Trong thời kỳ này, có 974 đợt bùng phát bệnh truyền nhiễm do tiêu 

thụ sữa tươi. 

28 D Kiến thức cụm từ cố định  

Ta có cụm từ cố định: blame something on somebody/something: đỗ lỗi cho 

ai đó. 

=> Do đó ta chọn đáp án: D 

Tạm dịch: Họ đổ lỗi cho thất bại của mình là do báo chí đưa tin một chiều về 

chiến dịch bầu cử. 

29 B Kiến thức cụm từ cố định  

Ta có cụm từ cố định: be strict with sb: nghiêm khắc với ai 

=> Do đó ta chọn đáp án: B 

Tạm dịch: Bạn phải nghiêm khắc với con cái nếu bạn muốn chúng ngoan. 

30 C Từ đồng nghĩa- Kiến thức về từ vựng   

Tạm dịch: Công ty đã trả lương cho công nhân của mình không công bằng, điều 

này khiến họ thất vọng. 



 

 

=> let down: để ai thất vọng 

*Xét các đáp án:  

A. emotional / i´mouʃənəl / (a): cảm động, xúc động 

B. optimistic / ¸ɔpti´mistik / (a): lạc quan, yêu đời 

C. disappointed / ,disə'pɔintid / (a): thất vọng 

D. satisfied / 'sætisfaid / (a): cảm thấy hài lòng 

Do đó: let down~ disappointed 

 

 


