
 

 

ĐÁP ÁN BÀI TẬP CỦNG CỐ NGÀY 30/8/2021 
CÂU ĐÁP 

ÁN 
                                  GIẢI THÍCH CHI TIẾT  

1 A Kiến thức từ vựng  

*Xét các đáp án:  

A. disturb / dis´tə:b / (v): quấy rầy, làm mất yên tĩnh 

B. dismiss / dis'mis / (v): giải tán, sa thải 

C. discharge /dɪsˈtʃɑrdʒ/ (v): vứt ra, đổ ra 

D. disregard / 'disri'gɑ:d / (v): không để ý đến 

=>Dựa vào nghĩa ta chọn đáp án: A 

Tạm dịch: Hãy tiếp tục với những gì bạn đang làm và đừng để chúng tôi làm 
phiền bạn. 

*Note: to go on doing sth: tiếp tục làm gì 

2 B Kiến thức từ vựng  

*Xét các đáp án:  

A. destructive / dis'trʌktiv / (a): phá hoại, phá hủy 

B. instructive /ɪnˈstrʌktɪv/ (a): truyền đạt nhiều thông tin bổ ích 

C. instinctive / in´stiηktiv / (a): thuộc bản năng; do bản năng 

D. distinctive / dis´tiηktiv / (a): đặc biệt; để phân biệt 

=>Dựa vào nghĩa ta chọn đáp án: B 

Tạm dịch: Sẽ có nhiều thông tin bổ ích khi theo dõi cuộc thăm dò ý kiến với một 
cuộc thăm dò ý kiến khác sau cuộc bầu cử. 

3 D Kiến thức cụm từ cố định  

Ta có cụm từ cố định: cheat on sb: ngoại tình, lừa dối, phản bội 

=> Do đó ta chọn đáp án: D 

Tạm dịch: Cô ấy phát hiện ra rằng anh ấy đang lừa dối cô ấy. 

Note: find out: tìm ra 

4 A Kiến thức từ vựng  

*Xét các đáp án:  

A. waded – wade / weid / (v): lội, lội qua 

B. faded – fade / feid / (v): héo đi, tàn đi, mờ nhạt 

C. hatred / 'heitrid / (n): lòng căm thù, ghét bỏ 

D. baked – bake / beik / (v): nướng, nung 

=>Dựa vào nghĩa ta chọn đáp án: A 

Tạm dịch: Chúng tôi đã xắn quần và lội qua bờ sông. 



 

 

5 D Kiến thức từ vựng  

*Xét các đáp án:  

A. sunburned – sunburn / ´sʌn¸bə:n / (v): làm da rám nắng vì phơi nắng 

B. submerged – submerge / səb´mə:dʒ / (v): dìm, nhấn chìm 

C. plunged – plunge / ´plʌndʒ / (v): đâm sâu vào, đâm ngập vào 

D. bathed – bathe /beið/ (v): tắm, rửa sạch 

=>Dựa vào nghĩa ta chọn đáp án: D 

Tạm dịch: Trẻ em bị bệnh đã tắm trong nước biển bị nhiễm bẩn bởi chất thải. 

Note: suffer from: chịu đựng 

6 D Kiến thức từ vựng  

*Xét các đáp án:  

A. unworthiness / ʌn´wə:ðinis / (n): sự không có giá trị 

B. disease / di'zi:z / (n): căn bệnh, bệnh tật 

C. sinfulness / ´sinfulnis / (n): sự sai trái; sự có tội 

D. pollution / pəˈluʃən / (n): sự ô nhiễm 

=>Dựa vào nghĩa ta chọn đáp án: D 

Tạm dịch: Công ty tuyên bố họ không chịu trách nhiệm về tình trạng ô nhiễm 
trên dòng sông. 

*Note: to be responsible for sth: chịu trách nhiệm cho việc gì 

7 A Kiến thức từ vựng  

*Xét các đáp án:  

A. pollutants / pə´lu:tənt / (n): chất gây ô nhiễm 

B. natural / 'nætʃrəl / (a): (thuộc) tự nhiên 

C. animate / ´æni¸meit / (a): sống động 

D. organic / ɔ:'gænik / (a): (thuộc) cơ quan (trong cơ thể), hữu cơ 

=>Dựa vào nghĩa ta chọn đáp án: A 

Tạm dịch: Lưu huỳnh điôxít là một trong số các chất ô nhiễm được thải vào khí 
quyển bởi các nhà máy nhiệt điện than. 

Note: release into: thải ra 

8 A Kiến thức từ vựng  

*Xét các đáp án:  

A. released – release / ri'li:s / (v): thả, phóng thích  

B. reduced – reduce / ri'dju:s / (v): giảm, giảm bớt 

C. rehearsed – rehearse / ri'hə:s/  (v): nhắc lại, kể lại, diễn tập 



 

 

D. recharged – recharge / ri:´tʃa:dʒ / (v): nạp lại (bình điện) 

=>Dựa vào nghĩa ta chọn đáp án: A 

Tạm dịch: Tù nhân đã được thả ra vì lý do nhân đạo. 

9 B Kiến thức từ vựng  

*Xét các đáp án:  

A. hesitant / ´hezitənt / (a): do dự, ngập ngừng 

B. reluctant / ri´lʌktənt / (a): miễn cưỡng, không sẵn lòng 

Collocations: to be reluctant to do sth: miễn cưỡng, lưỡng lự làm điều gì 

C. opposed /ə´pouzd/ (a): chống lại, phản đối 

D. disparate / ´dispərit / (a): khác hẳn nhau, khác loại 

=>Dựa vào nghĩa ta chọn đáp án: B 

Tạm dịch: Dễ hiểu rằng, chính phủ miễn cưỡng làm bất cứ điều gì có thể làm 
hỏng mối quan hệ hài hòa giữa các nhóm dân tộc của đất nước. 

*Note: Phân biệt “reluctant” và “hesitant”: 

+ hesitant: bộc lộ, thể hiện cảm giác do dự, trì hoãn làm việc gì đó hay nói cái gì 
đó để cân nhắc một số thứ khác. 

Ex: He was hesitant to accept the offer immediately as he wanted to weigh the 
pros and cons first. (Anh ấy đã do dự để chấp nhận lời đề nghị ngay lập tức vì 
anh ấy muốn cân nhắc ưu và nhược điểm trước.) 

+ reluctant: cực kì không sẵn lòng làm gì đó. Cảm giác mãnh liệt hay nghiêm 
trọng hơn so với hesitant. 

Ex: He was understandably reluctant to act as a witness. (Dễ hiểu được rằng anh 
ta miễn cưỡng làm nhân chứng.) 

10 D Kiến thức từ vựng  

*Xét các đáp án:  

A. illusion / i'lu:ʤn / (n): ảo tưởng, ảo giác 

B. portent /´pɔ:tənt/ (n): điềm báo, điềm gở 

C. prediction /prɪdɪkʃn/ (n): sự dự báo, sự dự đoán 

D. phenomenon / fi'nɔminən / (n): hiện tượng 

=>Dựa vào nghĩa ta chọn đáp án: D 

Tạm dịch: Có bằng chứng cho thấy lạm dụng trẻ em không chỉ là hiện tượng xảy 
ra gần đây. 

11 C Kiến thức từ vựng  

*Xét các đáp án:  

A. documentary / 'dɔkju'mentəri / (a): (thuộc) tài liệu, (thuộc) tư liệu 

B. complimentary / ,kɔmpli'mentəri / (a): có tính chất khen  



 

 

C. elementary / ¸eli´mentəri / (a): cơ bản, sơ đẳng 

D. preventable / pri´ventəbl / (a): có thể ngăn chặn được, có thể ngăn ngừa được 

=>Dựa vào nghĩa ta chọn đáp án: C 

Tạm dịch: Hàng triệu du khách không thực hiện ngay cả những biện pháp phòng 
ngừa cơ bản. 

Note: take precaution: phòng ngừa 

12 C Kiến thức từ vựng  

*Xét các đáp án:  

A. obliged / ə'blaidʤd / (a): biết ơn 

B. obliging / ə'blaidʒiη / (a): hay giúp người, sẵn lòng giúp đỡ 

C. obligatory / ɔ'bligətəri / (a): bắt buộc, cưỡng bách 

D. obligate / 'ɔbligeit / (v): bắt buộc, ép buộc 

=>Ta có cấu trúc: make sth adj: khiến cho cái gì như thế nào. 

=>Dựa vào cấu trúc và  dựa vào nghĩa ta chọn đáp án: C 

Tạm dịch: Quy chế bắt buộc tất cả nam giới khỏe mạnh từ 14 đến 60 tuổi phải 
làm việc. 

13 A Kiến thức cụm từ cố định  

Ta có cụm từ cố định: the ultimate /ˈʌltəmɪt/ in sth:  thứ tốt nhất, tiên tiến 
nhất... trong cùng một loại 

=> Do đó ta chọn đáp án: A 

Tạm dịch: Máy bay là công nghệ hàng không tiên tiến nhất vào những năm 60. 

14 D Kiến thức từ vựng  

*Xét các đáp án:  

A. use / ju:z / (v): sử dụng 

B. spend / spɛnd / (v): tiêu, chi tiêu 

C. distribute /dis'tribju:t/ (v): phân phối, phân phát 

D. deplete / di'pli:t / (v): làm suy yếu, làm kiệt sức 

=>Dựa vào nghĩa ta chọn đáp án: D 

Tạm dịch: Nếu chúng ta tiếp tục làm cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên của trái đất, 
chúng ta sẽ gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho môi trường. 

15 A Kiến thức từ vựng  

*Xét các đáp án:  

A. impairment /ɪmˈpeəmənt/ (n): sự làm suy yếu, sự làm hư hỏng 

B. imminent /´iminənt/ (a): sắp xảy ra 



 

 

C. immobility / ¸imə´biliti / (n): sự bất động 

D. imagination / i,mædʤi'neiʃn / (n): sức tưởng tượng, trí tưởng tượng 

Ta có cụm từ cố định: test for impairment: kiểm tra sự giảm giá trị 

=>Dựa vào nghĩa ta chọn đáp án: A 

Tạm dịch: CPA nên kiểm tra sự giảm giá trị khi giá thị trường của một tài sản lâu 
đời giảm đáng kể. 

16 C Kiến thức từ vựng  

*Xét các đáp án:  

A. residence / 'rezidəns / (n): sự ở, sự cư trú 

B. accustom /ə´kʌstəm/ (v): làm cho quen, tập cho quen 

C. accommodation /ə,kɔmə'dei∫n/ (n): chỗ ở 

 Collocations: to reach an accommodation:  đạt đến một sự giàn xếp 

D. accumulation / ə,kju:mju'lei∫n / (n): sự chất đống, sự chồng chất 

=>Dựa vào nghĩa ta chọn đáp án: C 

Tạm dịch: Cô ấy có thể có được sự hòa giải với các thành viên EU khác khi có vấn 
đề về nhập cư. 

17 A Kiến thức từ vựng  

*Xét các đáp án:  

A. tackle /'tækl/ (v): xử lí, giải quyết 

B. shoulder / 'ʃouldə / (v): vác lên vai; gánh (trách nhiệm..) 

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

D. undertake / ¸ʌndə´teik / (v): làm, thực hiện 

=>Dựa vào nghĩa ta chọn đáp án: A 

Tạm dịch: Tổng thống rõ ràng đang ở thế tiến thoái lưỡng nan về cách giải quyết 
cuộc khủng hoảng. 

18 C Kiến thức từ vựng  

*Xét các đáp án:  

A. wasted – waste / weɪst / (v): lãng phí, bỏ hoang 

B. spent – spend / spɛnd / (v): tiêu, chi tiêu 

C. dedicated – dedicate /'dedikeit/ (v): cống hiến, hiến dâng 

Collocations: dedicate one’s life to doing sth: cống hiến cả cuộc đời để làm điều gì 

D. lived – live / liv / (v): sống, ở 

=>Dựa vào nghĩa ta chọn đáp án: C 

Tạm dịch: Người phụ nữ tốt bụng đã dành cả cuộc đời mình để giúp đỡ người 
tàn tật và người nghèo. 



 

 

19 D Kiến thức từ vựng  

*Xét các đáp án:  

A. look at: nhìn  

B. look for: tìm kiếm  

C. look out for: cố gắng nhận ra ai, cái gì 

D. look after: chăm sóc, trông nom 

=> Do đó ta chọn đáp án: D 

Tạm dịch: Thật vất vả khi chăm sóc ba đứa trẻ cả ngày. 

20 A Kiến thức cụm từ cố định  

Ta có cụm từ cố định: promise to do sth: hứa làm điều gì 

=> Do đó ta chọn đáp án: A 

Tạm dịch: Hiệu trưởng trường đại học hứa sẽ xem xét vấn đề. 

*Note: to look into: điều tra, xem xét 

21 A Kiến thức cụm từ cố định  

Ta có cụm từ cố định:  

+ run up against sth: phải đối mặt, giải quyết một vấn đề, khó khăn,.... 

+ run into: gặp ai đó một cách tình cờ 

=> Do đó ta chọn đáp án: A 

Tạm dịch: Chúng tôi đã gặp phải một vấn đề nhỏ. 

22 B Kiến thức cụm từ cố định  

*Xét các đáp án:  

A. Turn / tə:n / (v): xoay, quay 

B. Keep / ki:p / (v): giữ, giữ lại 

C. Show / ʃou / (v): bày tỏ, trưng bày 

D. Tell / tel / (v): nói, nói với 

Ta có cụm từ cố định: keep an eye on sb: canh chừng, để mắt đến ai 

=> Do đó ta chọn đáp án: B 

Tạm dịch: Hãy để mắt đến em trai của con trong khi mẹ ra ngoài, nhé. 

23 D Kiến thức cụm từ cố định  

Ta có cụm từ cố định:  

+ hand in: nộp (thường là bài tập) 

+ hand out: phân phát cho một nhón người. 

=> Do đó ta chọn đáp án: D 



 

 

Tạm dịch: Tất cả học sinh phải nộp bài tập về nhà vào một ngày sau khi được 
giao. 

24 A Từ đồng nghĩa- Kiến thức về từ vựng   

Tạm dịch: Sự giảm sút này có thể bắt nguồn từ mong muốn ngày càng tăng 
nhanh chóng của nhiều cặp vợ chồng nhằm giới hạn quy mô gia đình chỉ có hai 
con. 

=> limit/'limit/ (v): giới hạn, hạn chế 

*Xét các đáp án  

A. restrict /ris´trikt/ (v): hạn chế, giới hạn 

B. confine / kən'fain / (v): giam giữ, giam cầm 

C. release / ri'li:s / (v): tha, phóng thích 

D. free / fri: / (v): giải thoát, thả tự do 

Do đó: limit ~ restrict 

Phân biệt “limit” và “restrict”: 

+ limit: ngăn điều gì đó tăng vượt quá một số lượng hoặc mức cụ thể 

Ex: Measures to limit carbon dioxide emissions. (Các biện pháp hạn chế phát thải 
khí cacbonic.) 

+ restrict: giới hạn kích thước, số lượng hoặc phạm vi của thứ gì đó hoặc có nghĩa 
là ngăn ai đó / cái gì đó di chuyển hoặc hoạt động tự do 

Ex: The long skirt restricted her movements. (Chiếc váy dài đã hạn chế cử động 
của cô.) 

Note: be traced to: bắt nguồn từ, được tìm thấy từ 

25 D Kiến thức cụm từ cố định  

*Xét các đáp án:  

A. give /give/ (v): cho, biếu 

B. lend  /lend/ (v): cho vay, cho mượn 

C. take /teik/ (v): cầm, nắm, lấy 

D. A&B: cả A và B đều đúng 

Ta có cụm từ cố định: give/ lend sb a helping hand: giúp ai đó làm gì 

=> Do đó ta chọn đáp án: D 

Tạm dịch: Tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ bạn bất cứ khi nào bạn cần. 

26 D Kiến thức từ vựng  

*Xét các đáp án:  

A. advantages/ have : lợi ích/ có  

B. opportunities/ learn: cơ hội/ học, nghiên cứu 



 

 

C. profits/become:  lợi nhuận/ trở thành 

D. benefits/ gain: lợi ích/ đạt được 

Collocations: to gain experience: thu được kinh nghiệm 

=>Dựa vào nghĩa ta chọn đáp án: D 

Tạm dịch: Một trong những lợi ích của công việc này là bạn có thể tích lũy kinh 
nghiệm 

27 A Kiến thức cụm từ cố định  

Ta có cụm từ cố định: set sth aside: để sang một bên, để dành, dự trữ 

=> Do đó ta chọn đáp án: A 

Tạm dịch: Sau khi đun chảy sô cô la, để nó sang một bên và đánh trứng. 

28 A Kiến thức cụm từ cố định  

*Xét các đáp án:  

A. set /set/ (v): để, đặt 

B. lay / lei / (v): xếp, để, đặt 

C. deal/ di:l / (v): phân phối, phân phát 

D. go / gou / (v): đi, đến 

Ta có cụm từ cố định: set someone/something apart (from sb/sth):  nghĩa là 
làm ai/cái gì tách hẳn ra (hơn hẳn, khác hẳn, nổi bật hơn mọi 
người/mọithứ 

=> Do đó ta chọn đáp án: A 

Tạm dịch: Điều khiến cô ấy nổi bật so với các ứng viên khác cho công việc là cô 
ấy có rất nhiều ý tưởng độc đáo. 

29 B Kiến thức cụm từ cố định  

*Xét các đáp án:  

A. go / gou / (v): đi, đến 

B. pay / pei / (v): trả 

C. pass / ´pa:s / (v): trải qua, đi ngang qua 

D. wear / weə / (v): mặc, mang 

=> Phrase verb: wear off: từ từ biến mất 

Ta có cụm từ cố định: to pay off: có nghĩa là có lợi thuận hoặc là thành công 

=> Do đó ta chọn đáp án: B 

Tạm dịch: Với tỷ lệ thất nghiệp ở mức kỷ lục, các chương trình đào tạo lại sẽ 
thành công về lâu dài. 

*Note: in the long run: về lâu về dài 

30 C Kiến thức cụm từ cố định  



 

 

*Xét các đáp án:  

A. crumbling – crumble / krʌmbl / (v): vỡ vụn, đổ nát 

B. battered – batter / ´bætə / (v): đập vỡ, đạp 

C. falling –fall / fɔl / (v): rơi, ngã 

D. going – go / gou / (v): đi, đến 

Ta có cụm từ cố định: fall the pieces: trong tình trạng rất tồi tệ vì đã cũ hoặc 
được làm tệ 

=> Do đó ta chọn đáp án: C 

Tạm dịch: Đã đến lúc chúng tôi mua một số đồ nội thất mới. Hãy nhìn những 
chiếc ghế này đi. Chúng đang bị hư hỏng. 

Note: it’s (high) time S+ VQKĐ: đã đến lúc làm gì 

 


