
 

 

ĐÁP ÁN BÀI TẬP CỦNG CỐ NGÀY 31/8/2021 

CÂU ĐÁP 

ÁN 

GIẢI THÍCH CHI TIẾT ĐÁP ÁN. 

1 C Kiến thức từ vựng  

*Xét các đáp án:  

A. thrill / θrɪl / (v): làm rùng mình, làm run lên 

B. throw / θrəʊ / (v): ném, vứt 

C. thrive /θraiv/ (v): (+ on) phát triển mạnh 

D. thrash / θræ∫ / (v): đánh đòn, đập 

=>Dựa vào nghĩa ta chọn đáp án: C 

Tạm dịch: Một số nhân viên phát triển mạnh nhờ thử thách với khối lượng công 

việc cường độ cao. 

2 C Kiến thức từ vựng  

*Xét các đáp án:  

A. pursuing – pursue / pә'sju: / (v): đuổi theo, đuổi bắt 

B. tracking – track / træk / (v): theo dõi, đi tìm 

C. poaching – poach   /pəʊtʃ/ (v): săn trộm, câu trộm 

D. tracing – trace / treɪs / (v): theo, lần theo; phát hiện ra 

=>Dựa vào nghĩa ta chọn đáp án: C 

Tạm dịch: Người nông dân nói rằng anh ta bắn những người đàn ông đó vì họ 

đang săn trộm trên đất của anh ta. 

3 A Kiến thức từ vựng  

*Xét các đáp án:  

A. evolved – evolve /i´vɔlv/ (v): tiến triển, tiến hóa, phát triển 

B. involved – involve / ɪnˈvɒlv / (v): gồm, bao hàm 

C. evaded – evade / i´veid / (v): tránh, tránh khỏi 

D. invaded – invade /in´veid/ (v): xâm lược, xâm chiếm 

=>Dựa vào nghĩa ta chọn đáp án: A 

Tạm dịch: Công ty đã phát triển trong những năm qua thành một tổ chức trị giá 

hàng triệu đô la. 

4 C Kiến thức từ vựng  

*Xét các đáp án:  

A. recommended – recommend / rekə'mend / (v): giới thiệu, tiến cử 

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

C. resolved – resolve / rɪ'zɒlv / (v): giải quyết 



 

 

D. recycled – recycle / ri:´saikl / (v): tái chế, tái sinh 

=>Dựa vào nghĩa ta chọn đáp án: C 

Tạm dịch: Họ đã có một cuộc tranh cãi kịch liệt vài năm trước, nhưng bây giờ họ 

đã giải quyết được sự khác biệt của nhau. 

5 A Kiến thức từ vựng  

*Xét các đáp án:  

A. revolted – revolt / ri'voult / (v): nổi dậy, nổi loạn, làm kinh hãi 

B. rearranged – rearrange /'ri:ə'reindʤ/ (v): sắp xếp lại, bố trí lại 

C. remained – remain / riˈmein / (v): còn lại, vẫn 

D. revoked – revoke / ri´vouk / (v): thu hồi, rút lại, hủy bỏ 

=>Dựa vào nghĩa ta chọn đáp án: A 

Tạm dịch: Nhân dân nổi dậy chống lại sự cai trị của ngoại bang và thành lập chính 

quyền riêng mình. 

6 A Kiến thức từ vựng  

*Xét các đáp án:  

A. preserved – preserve /pri'zə:v/ (v): bảo quản, giữ gìn 

B. reversed – reverse / ri'və:s / (v): đảo ngược, lộn ngược  

C. reserved – reserve / ri'zЗ:v / (v): để dành, dự trữ 

D. reviewed – review / rɪ'vju: / (v): xem lại, xét lại, đánh giá 

=>Dựa vào nghĩa ta chọn đáp án: A 

Tạm dịch: Thỏa thuận bảo vệ các quyền của chúng tôi trong việc hạn chế buôn bán 

các loài có nguy cơ tuyệt chủng. 

7 D Kiến thức từ vựng  

*Xét các đáp án:  

A. reversed – reverse / ri'və:s / (v): đảo ngược, lộn ngược  

B. reviewed – review / rɪ'vju: / (v): xem lại, xét lại, đánh giá 

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

D. reserved – reserve / ri'zЗ:v / (v): để dành, dự trữ 

=>Dựa vào nghĩa ta chọn đáp án: D 

Tạm dịch: Những lời chỉ trích thậm tệ nhất của cô dành cho các nhà báo, nhiếp ảnh 

gia và những người khác trong nhóm của họ. 

8 D Kiến thức từ vựng  

*Xét các đáp án:  

A. conceal / kən'si:l / (v): giấu giếm, giấu, che đậy 

B. continue / kən´tinju: / (v): tiếp tục, làm tiếp 



 

 

C. complain / kəm´plein / (v): kêu ca, phàn nàn 

D. conserve / kәn'sз:v / (v): giữ gìn, duy trì 

=>Dựa vào nghĩa ta chọn đáp án: D 

Tạm dịch: Những người theo chủ nghĩa dân tộc rất mong muốn bảo tồn phong tục 

và ngôn ngữ của họ. 

Note: be eager to V: cực kì muốn làm gì 

9 B Kiến thức từ vựng  

*Xét các đáp án:  

A. explain / iks'plein / (v): giải thích 

B. exploit / ˈɛksplɔɪt/ (v): bóc lột, lợi dụng, khai thác 

C. explore / iks´plɔ: / (v): thăm dò, thám hiểm 

D. expand / ik 'spænd / (v): mở rộng, trải ra 

=>Dựa vào nghĩa ta chọn đáp án: B 

Tạm dịch: Chúng ta cần đảm bảo rằng chúng ta khai thác tối đa các nguồn lực của 

mình. 

Note: make sure: đảm bảo, chắc chắn 

10 A Kiến thức từ vựng  

*Xét các đáp án:  

A. wandering – wander / 'wɔndə / (v): đi lang thang khắp 

B. roaring – roar / ro:(r) / (v): la hét, gào, gầm 

C. wavering – wave / weɪv / (v): vẫy tay, vung vẩy 

D. bitting – bit / bit / (v): kiềm chế, nén 

=>Dựa vào nghĩa ta chọn đáp án: A 

Tạm dịch: Chúng tôi đã dành cả buổi sáng để lang thang quanh khu vực cũ của 

thành phố. 

Note: spend + time + Ving: dành thời gian làm gì 

11 A Kiến thức từ vựng  

*Xét các đáp án:  

A. aggressive / əˈgrɛsɪv / (a): hung hăng, hung hãn 

B. intensive / ɪnˈtɛnsɪv / (a): mạnh mẽ, chuyên sâu 

C. agreeable / ə´gri:əbl / (a): dễ chịu 

D. pleasant / 'plezənt / (a): vui vẻ, dễ thương 

=>Dựa vào nghĩa ta chọn đáp án: A 

Tạm dịch: Nếu tôi chỉ trích anh ấy, anh ấy sẽ trở nên hung hăng và bắt đầu la hét. 

12 A Kiến thức từ vựng  



 

 

*Xét các đáp án:  

A. cooperative / koʊˈɒpərətɪv/ (a): tập thể, hợp tác  

B. fixed / fikst / (a): đứng yên, bất động, cố định, được sắp đặt trước 

C. connective / kə´nektiv / (a): liên kết, kết hợp 

D. combining /kəmˈbaɪnɪŋ/ (n): tổ hợp 

=>Dựa vào nghĩa ta chọn đáp án: A 

Tạm dịch: Tôi đã yêu cầu họ giảm âm lượng nhạc, nhưng họ không hợp tác cho 

lắm. 

*Note: to turn down: giảm âm lượng; từ chối 

13 B Kiến thức từ vựng  

*Xét các đáp án:  

A. delicate / 'delikeit / (a): thanh nhã, thanh tú 

B. dedicate /'dedikeit/ (v): cống hiến, hiến dâng 

Collocations: to dedicate oneself to doing sth: cống hiến hết mình để làm gì 

C. deduce / di´dju:s / (v): suy ra, luận ra 

D. devise / di'vaiz / (v): nghĩ ra, phát minh 

=>Dựa vào nghĩa ta chọn đáp án: B 

Tạm dịch: Tổng thống mới cho biết bà sẽ cống hiến hết mình để bảo vệ quyền lợi 

của người bệnh và người vô gia cư. 

Note: Cấu trúc the + adj tạo thành danh từ. 

VD: the poor (người nghèo), the rich (người giàu) 

14 B Kiến thức từ vựng  

*Xét các đáp án:  

A. implication / ¸impli´keiʃən / (n): sự lôi kéo vào; sự liên can 

B. implementation / ,implimen'teiʃn / (n): sự thi hành, sự thực hiện 

C. complication / ,kɔmpli'keiʃn / (n): sự phức tạp, sự rắc rối 

D. compliment / 'kɔmplimənt / (n): lời khen, lời ca tụng 

=>Dựa vào nghĩa ta chọn đáp án: B 

Tạm dịch: Nhiều dự án xây dựng trường học mới đang được thực hiện trong khu 

vực. 

15 A Kiến thức cụm từ cố định  

*Xét các đáp án:  

A. missed – miss / mis / (v): mất, bỏ lỡ 

B. cut / kʌt / (v): cắt, chặt 

C. met – meet / mi:t / (v): gặp gỡ 



 

 

D. put /pʊt/ (v): để, đặt 

Ta có cụm từ cố định: miss the boat: bỏ lỡ một cơ hội tốt 

=> Do đó ta chọn đáp án: A 

Tạm dịch: Vé có sẵn từ tuần trước, nhưng anh ấy đã bỏ lỡ cơ hội bằng cách đợi 

đến hôm nay mới cố gắng mua vài vé. 

16 B Kiến thức cụm từ cố định  

*Xét các đáp án:  

A. take /teik/ (v): cầm, nắm, lấy 

B. make /meik/ (v): làm, chế tạo 

C. create / kri:'eit / (v): tạo, tạo nên 

D. cause / kɔ:z / (v): gây ra 

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

=> Do đó ta chọn đáp án: B 

Tạm dịch: Tôi ước bạn sẽ nỗ lực để thân thiện với cô ấy. 

*Note: to get on with sb: có quan hệ tốt đẹp với. 

17 D Kiến thức cụm từ cố định  

*Xét các đáp án:  

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

B. took - take /teik/ (v): cầm, nắm, lấy 

C. caused - cause / kɔ:z / (v): gây ra 

D. played – play / plei / (v): chơi 

Ta có cụm từ cố định: play a key role in doing sth: đóng vai quan trọng, chủ 

chốt trong việc làm gì 

=> Do đó ta chọn đáp án: D 

Tạm dịch: Cô ấy đóng một vai trò quan trọng trong việc vận động cho các cơ hội 

bình đẳng tại nơi làm việc. 

18 A Kiến thức cụm từ cố định  

*Xét các đáp án:  

A. awareness /ə´wɛənis/ (n): sự nhận thức 

B. notion /ˈnoʊʃən/ (n): ý niệm, khái niệm 

C. thought / θɔ:t / (n): suy nghĩ 

D. observation / obzә:'vei∫(ә)n / (n): sự quan sát, sự theo dõi 

Ta có cụm từ cố định: to raise/increase awareness about sth: nâng cao ý thức 

về vấn đề gì 

=> Do đó ta chọn đáp án: A 



 

 

Tạm dịch: Các hướng dẫn là một công cụ quan trọng để nâng cao nhận thức về tư 

duy quản lý hiện nay. 

19 A Kiến thức cụm từ cố định  

*Xét các đáp án:  

A. verge / və:dʒ / (n): bờ, vực 

B. pavement / 'peivmənt / (n): mặt đường lát, vỉa hè 

C. point / pɔint / (n): điểm, vấn đề, mặt 

D. side /said/ (n): mặt, mặt phẳng 

Ta có cụm từ cố định: on the verge of doing sth: đang có nguy cơ, trên bờ vực 

của cái gì 

=> Do đó ta chọn đáp án: A 

Tạm dịch: Khoảng 300 loài động vật trong số đó đang có nguy cơ tuyệt chủng. 

20 C Kiến thức cụm từ cố định  

*Xét các đáp án:  

A. wear / weə / (v): mặc, mang 

B. go /gou/ (v): đi, đến 

C. die / daɪ / (v): chết, mất 

D. take/teik/ (v): cầm, nắm, lấy 

Ta có cụm từ cố định: to die out: tuyệt chủng 

=> Do đó ta chọn đáp án: C 

Tạm dịch: Sa giông và các loài bò sát quý hiếm khác đang bị đánh cắp từ các ao, và 

các nhà bảo tồn lo lắng rằng một số loài có thể bị tiệt chủng hoàn toàn. 

21 C Kiến thức cụm từ cố định  

Ta có cụm từ cố định: to devote/dedicate one’s time to doing sth: dành, cống 

hiến thời gian của ai để làm gì 

=> Do đó ta chọn đáp án: C 

Tạm dịch: Anh ấy dành phần lớn thời gian của mình để viết tiểu thuyết. 

22 A Kiến thức cụm từ cố định  

Ta có cụm từ cố định: prefer sth to sth:  thích cái gì hơn cái gì 

=> Do đó ta chọn đáp án: A 

Tạm dịch: Tôi thích tổ chức tiệc sinh nhật ở nhà hơn là ở nhà hàng. 

23 C Kiến thức cụm từ cố định  

*Xét các đáp án:  

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

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



 

 

C. messed – mess / mes / (v): làm rối, làm bẩn 

D. tossed – toss /tɔs/ (v): gieo tiền, tung (đồng xu) 

Ta có cụm từ cố định: to mess up: làm rối tung lên, làm lộn xộn, làm sai 

=> Do đó ta chọn đáp án: C 

Tạm dịch: Tôi lo lắng rằng tôi đã làm sai câu hỏi cuối cùng trong bài kiểm tra — vì 

có vẻ như không ai có câu trả lời giống tôi. 

24 D Kiến thức cụm từ cố định  

Ta có cụm từ cố định: keep away from sth: tránh xa cái gì 

=> Do đó ta chọn đáp án: D 

Tạm dịch: Tránh xa các dây điện đó ra. 

25 C Từ trái nghĩa- Kiến thức về từ vựng   

Tạm dịch: Chúng ta cần nâng cao nhận thức của mọi người về môi trường. 

=> build up: nâng cao, tăng lên 

*Xét các đáp án  

A. stabilize / 'steibilalz / (v): làm ổn định 

B. raise / reiz / (v): nâng lên, đỡ dậy 

C. decrease / 'di:kri:s / (v): giảm đi, giảm sút 

D. fluctuate / ´flʌktʃu¸eit / (v): dao động, lên xuống 

Do đó:  build up>< decrease 

26 D Từ đồng nghĩa- Kiến thức về từ vựng   

Tạm dịch: Chúng ta phải thực hiện một phương pháp mới. 

=> work out: thi hành, tiến hành, thực hiện 

*Xét các đáp án: 

A. carry out: tiến hành  

B. present / pri'zent / (v): có mặt, hiện diện 

C. seek and develop: tìm ra và phát triển  

D. implement /ˈɪmplimənt/ (v): thi hành, thực hiện 

Do đó: work out ~ implement 

27 A Kiến thức cụm từ cố định  

*Xét các đáp án:  

A. a bell: một cái chuông 

B. a mirror:  một cái gương 

C. a waterfall:  một thác nước 

D. a lake: một cái hồ 



 

 

Ta có cụm từ cố định: as clear as a bell: rành rọt, dễ nghe hoặc có nghĩa là rõ 

ràng, dễ hiểu 

=> Do đó ta chọn đáp án: A 

Tạm dịch: Anh ấy là một ca sĩ bẩm sinh với giọng hát dễ nghe, hay. 

28 C Kiến thức cụm từ cố định  

*Xét các đáp án:  

A. putting – put /pʊt/ (v): để, đặt 

B. taking - take /teik/ (v): cầm, nắm, lấy 

C. getting – get / get / (v): nhận được, đạt được 

D. talking – talk / tɔ:k / (v): trò chuyện, nói chuyện 

Ta có cụm từ cố định: get at sb: phê bình, chỉ trích ai đó 

=> Do đó ta chọn đáp án: C 

Tạm dịch: Sếp luôn phê bình tôi vì những lý do vô lý. 

29 A Kiến thức từ vựng  

*Xét các đáp án:  

A. sealed off – seal off: cắt đứt, chặn, cô lập; vây chắn không cho vào (một nơi nào) 

B. cut off: ngắt, cắt (điện, kết nối, ...) 

C. washed up – wash up: dọn dẹp 

D. kept out – keep out: không cho phép ai đó vào 

=>Dựa vào nghĩa ta chọn đáp án: A 

Tạm dịch: Các bãi biển bị phong tỏa bởi vì cảnh sát tìm kiếm các thùng chứa chất 

thải độc hại từ con tàu bị hư hại. 

30 A Từ đồng nghĩa- Kiến thức về từ vựng   

Tạm dịch: Bố mẹ tôi sẽ nổi giận nếu họ phát hiện ra chúng tôi đã tổ chức một bữa 

tiệc ở đây. 

=> hit the ceiling: tức giận tột độ. 

*Xét các đáp án  

A. become angry: trở nên tức giận  

B. become sad: trở nên buồn  

C. become worried: trở nên lo lắng   

D. become nervous: trở nên lo lắng 

Do đó: hit the ceiling ~ become angry 

Note: find out: phát hiện ra, tìm ra 

 


