
 

 

ĐÁP ÁN BÀI TẬP CỦNG CỐ NGÀY 4/9/2021 

CÂU ĐÁP 

ÁN 

                                  GIẢI THÍCH CHI TIẾT  

1 A Kiến thức từ vựng  

*Xét các đáp án:  

A. ingratiate /in´greiʃi¸eit/ (v): (+ oneself) làm cho mình được mến 

Collocations: to ingratiate oneself with sb: làm cho ai đó mến mình. 

B. adhere /əd'hiə/ (v): dính chặt vào, bám chặt vào (+to) 

C. apply /ə´plai/ (v): gắn vào, ghép vào 

D. integrate / 'intigreit / (v): hợp thành một thể thống, hợp nhất, hội nhập (+into) 

=>Dựa vào nghĩa ta chọn đáp án: A 

Tạm dịch: Anh ấy luôn cố gắng lấy lòng sếp của mình. 

*Note: try to do sth: cố gắng làm gì 

2 C Kiến thức từ vựng  

*Xét các đáp án:  

A. alternatives / ɔlˈtɜrnətɪv/ (n): sự lựa chọn, sự thay thế 

B. supplements /'sʌplimənt / (n): phần bổ sung, phần phụ thêm 

C. superlatives / su:´pələtiv / (n): mức cao nhất; độ tuyệt đối; chuyện phóng đại 

D. superscripts /'sjupə,skript/ (n): chỉ số trên (dòng chữ nhỏ được viết phía trên, 

cao hơn dòng bình thường, VD: acos(x)) 

=>Dựa vào nghĩa ta chọn đáp án: C 

Tạm dịch: Bài báo trên tạp chí có quá nhiều chuyện phóng đại đến nỗi mà tôi cảm 

thấy khó tin rằng những gì nó đang nói là sự thật. 

3 C Kiến thức cụm từ cố định  

*Xét các đáp án:  

A. victim / 'viktim/ (n): nạn nhân, bệnh nhân 

B. target / 'ta:git / (n): mục tiêu; đích 

C. prey / prei/ (n): con mồi 

D. raven / 'reivn / (n): con quạ 

Ta có cụm từ cố định: be/fall prey to: bị ảnh hưởng bởi ai, cái gì đó hoặc có 

nghĩa là bị tổn thương hoặc lừa dối bởi ai/ cái gì đó xấu 

=> Do đó ta chọn đáp án: C 



 

 

Tạm dịch: Công ty phát triển bất động sản thành công một thời đã bị ảnh hưởng 

bởi cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay. 

4 B Kiến thức từ vựng  

*Xét các đáp án:  

A. property 'prɔpəti / (n): tài sản, của cải 

D. poverty / ˈpɒvəti / (n): cảnh nghèo nàn, cảnh bần cùng 

C. provision /prəˈvɪʒən/ (n): sự cung cấp, sự đem cho 

D. possession /pə'zeʃn/ (n): quyền sở hữu; sự chiếm hữu 

=>Dựa vào nghĩa ta chọn đáp án: B 

Tạm dịch: Giúp xóa đói giảm nghèo ở các nước đang phát triển cũng giúp giảm 

thiểu tàn phá môi trường. 

5 D Kiến thức từ vựng  

*Xét các đáp án:  

A. democrat /ˈdɛməˌkræt/ (n): người theo chế độ dân chủ 

B. democratization / di,mɔkrətai'zeiʃn / (n): sự dân chủ hoá 

C. democracy /di'mɔkrəsi/ (n): nền dân chủ, chế độ dân chủ 

D. democratic /,demə'krætik/ (a): dân chủ 

=>Dựa vào chỗ trống cần tìm, ta cần một tính đứng trước cụm danh từ và dựa vào 

nghĩa ta chọn đáp án: D 

Tạm dịch: Tổng thống đã hứa về một hiến pháp mới và việc tạo ra các cơ cấu 

quyền lực dân chủ. 

6 D Kiến thức cụm từ cố định  

*Xét các đáp án:  

A. earn /ə:n/ (v): kiếm được (tiền...) 

B. take /teik/ (v): cầm, nắm, lấy 

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

D. make / meik/ (v): làm, chế tạo 

Ta có cụm từ cố định: make ends meet = make both ends: kiếm đủ tiền để 

sống, không mắc nợ, hay là cân đối được số thu và số chi.  

=> Do đó ta chọn đáp án: D 

Tạm dịch: Chúng ta sẽ cần phải bắt đầu tiết kiệm tiền để đủ sống. 

Note: in order to = so as to: để 



 

 

7 C Kiến thức từ vựng  

*Xét các đáp án:  

A. powerful / ´pauəful / (a): hùng mạnh, hùng cường 

B. clear / klɪər / (a): trong, trong trẻo, trong sạch, rõ ràng 

C. vivid / ´vivid / (a): chói lọi, sặc sỡ, đầy sức sống 

Collocations: have a vivid imagination : có trí tưởng tượng phong phú, sáng tạo 

D. active / 'æktiv / (a): tích cực, hoạt động 

=>Dựa vào nghĩa ta chọn đáp án: C 

Tạm dịch: Những người như vậy có trí tưởng tượng phong phú và thường nhầm 

lẫn giữa tưởng tượng với thực tế. 

8 A Kiến thức từ vựng  

*Xét các đáp án:  

A. painfully /'peinfuli/ (adv): đau đớn, đau khổ 

Collocations: painfully shy: cực kỳ mắc cỡ, xấu hổ 

B. easily /'i:zili/ (adv): dễ dàng 

C. wonderfully /ˈwʌndəfəli/ (adv): cực kỳ; đáng khâm phục 

D. awfully / ´ɔ:fuli / (adv): tàn khốc, khủng khiếp 

=>Dựa vào nghĩa ta chọn đáp án: A 

Tạm dịch: Anh trai tôi rất xấu hổ, nhưng tôi đang cố gắng khuyến khích anh ấy 

hòa đồng hơn. 

*Note: to come out of one’s shell: bớt nhút nhát và bắt đầu hòa đồng hơn. 

9 C Kiến thức từ vựng  

*Xét các đáp án:  

A. leaving – leave /li:v/ (a): để lại, bỏ lại, rời đi 

B. sociable /ˈsəʊʃəbl/ (a): dễ gần gũi, dễ chan hoà, hòa đồng 

C. outgoing /´aut¸gouiη/ (a): thân thiện, cởi mở 

Collocations: outgoing personality: tính hòa đồng, hướng ngoại 

D. affable /´æfəbl/ (a): lịch sự, nhã nhặn 

=>Dựa vào nghĩa ta chọn đáp án: C 

Tạm dịch: Anh ấy có một tính cách lanh lợi và hướng ngoại, và có xu hướng hòa 

đồng với hầu hết các bạn cùng tuổi. 



 

 

*Note:  

- to get along with sb: có mối quan hệ tốt đẹp với ai 

- tend to V: có xu hướng 

10 B Kiến thức từ vựng  

*Xét các đáp án:  

A. take /teik/ (v): cầm, nắm, lấy 

B. seek / si:k / (v): tìm, tìm kiếm 

Collocations: to seek permission to do sth: xin phép, xin sự chấp thuận để làm gì 

C. make / meik/ (v): làm, chế tạo 

D. keep / ki:p / (v): giữ, giữ lại 

=>Dựa vào nghĩa ta chọn đáp án: B 

Tạm dịch: Phiên tòa hôm nay là để xin phép triệu tập các cuộc họp với các cổ 

đông. 

11 A Kiến thức từ vựng 

*Xét các đáp án:  

A. come up:  xảy ra, xuất hiện. 

B. come off: bong ra, rời ra 

C. come on: cổ vũ, khích lệ 

D. come through: vượt qua, trải qua 

=>Dựa vào nghĩa ta chọn đáp án: A 

Tạm dịch: Điều làm cho tôi vui sướng là, hạt hoa đã nảy nở sau cơn mưa. 

*Note: to someone's joy: làm cho ai vui sướng, vui. 

12 D Kiến thức cụm từ cố định  

Ta có cụm từ cố định: be at the mercy of: ở thế bị lệ thuộc, hoàn toàn bị phụ 

thuộc hoặc dưới quyền kiểm soát của cái gì đó/ai đó. 

=> Do đó ta chọn đáp án: D 

Tạm dịch: Chúng ta sẽ vẫn bị lệ thuộc vào thiên nhiên cho đến khi nó bị chinh 

phục bởi chúng ta. 

13 B Kiến thức cụm từ cố định  

Ta có cụm từ cố định: depend on/ upon sb/sth for sth: phụ thuộc vào ai ~ rely 

on 



 

 

=> Do đó ta chọn đáp án: B 

Tạm dịch: Trẻ em phụ thuộc vào cha mẹ của chúng cho cái ăn và cái mặc. 

14 C Kiến thức từ vựng  

*Xét các đáp án:  

A. keep away from = keep off: tránh xa  

B. keep up with: theo kịp, đuổi kịp 

C. live with: chấp nhận điều gì đó không thoải mái 

D. live on: sống vừa đủ với một số tiền  

=>Dựa vào nghĩa ta chọn đáp án: C 

Tạm dịch: Tiếng ồn xung quanh thật khủng khiếp, nhưng tôi phải sống chung với 

nó. 

15 B Kiến thức từ vựng  

*Xét các đáp án:  

A. weight / 'weit / (v): trọng lượng, sức nặng 

B. strength / 'streɳθ / (v): sức bền, sức lực 

C. attack / ə'tæk / (v): sự tấn công, sự công kích 

D. pressure /'preʃə/ (v): sức ép, áp lực 

Ta có cụm từ cố định: breaking strength: sức chống phá hủy, độ bền phá hủy 

=>Dựa vào nghĩa ta chọn đáp án: B 

Tạm dịch: Một chiếc Great White được biết đến có thể tách một sợi dây sắt có sức 

chống phá hủy là 2.000 kg. 

16 D Kiến thức từ vựng  

*Xét các đáp án:  

A. line /lain/ (n): dây, dây thép, dòng 

B. creature / 'kri:tʃə /(n): sinh vật, loài vật 

C. fixture /'fikst∫ə/ (n): vật cố định 

D. feature / 'fi:tʃə / (n): nét đặc biệt, điểm đặc trưng 

=>Dựa vào nghĩa ta chọn đáp án: D 

Tạm dịch: Đặc điểm nổi bật nhất của thị trấn là nhà thờ được thành lập cùng thời 

với thị trấn. 

17 A Kiến thức từ vựng  



 

 

*Xét các đáp án:  

A. available / ə'veɪləbl / (a): có sẵn, sẵn có 

B. capable / 'keipәb(ә)l / (a): có tài, có năng lực giỏi 

Collocations: to be capable of doing sth: có khả năng làm gì 

C. acceptable / ək´septəbl / (a): có thể chấp nhận 

Collocations: acceptable to sb: có thể chấp nhận với ai 

D. accessible / ək'sesəbl / (a): có thể tiếp cận được 

=>Dựa vào nghĩa ta chọn đáp án: A 

Tạm dịch: Một điều kiện của công việc là bạn phải sẵn sàng làm việc vào cuối 

tuần. 

18 B Từ đồng nghĩa- Kiến thức về từ vựng   

Tạm dịch: Chờ cho đến khi họ ngoài tầm nghe, sau đó tôi sẽ cho bạn biết chính 

xác những gì đã xảy ra với họ khi họ đi nghỉ. 

=> out of earshot: ngoài tầm nghe 

*Xét các đáp án: 

A. beyond power: vượt quá khả năng 

B. unable to hear: không thể nghe thấy 

C. out of sight: khuất mắt 

D. impossible to know: không thể biết 

Do đó: out of earshot ~ unable to hear 

19 A Từ trái nghĩa- Kiến thức về từ vựng   

Tạm dịch: Nếu bạn giữ vững lập trường của bạn, bạn từ chối thay đổi những gì 

bạn đang nói hoặc làm bất chấp sự phản đối hoặc chỉ trích của người khác. 

=> stick to your guns: giữ vững quan điểm, kiên định lập trường 

*Xét các đáp án: 

A. be changeable /´tʃeindʒəbl/ (v): dễ thay đổi, hay thay đổi 

B. be persistent /pə'sistənt/ (v): kiên gan, bền bỉ 

C. be inflexible /in´fleksəbl/ (v): cứng rắn, không lay chuyển 

D. be constant /'kɔnstənt/ (v): kiên định, trung kiên 

Do đó: stick to your guns >< be changeable 

20 D Kiến thức cụm từ cố định  



 

 

*Xét các đáp án:  

A. bend /bɛnd/ (v): cúi xuống, cong xuống 

B. curve / kə:v / (v): cong, uốn cong 

C. bow /baʊ/ (v): cúi đầu, cúi chào 

D. lean / li:n / (v): nghiêng 

Ta có cụm từ cố định: lean out of the window: dựa ra khỏi cửa sổ, nhoài người 

ra khỏi cửa sổ 

=> Do đó ta chọn đáp án: D 

Tạm dịch: Cô cố gắng nhoài người ra ngoài cửa sổ để nhìn rõ hơn đám rước. 

21 D Kiến thức cụm từ cố định  

*Xét các đáp án:  

A. set / set / (n): bộ 

B. band /bænd/ (n): dải, băng, đai 

C. group / gru:p / (n): nhóm 

D. class / klɑ:s / (n): giai cấp, hạng, lớp học 

Ta có cụm từ cố định: be not in the same class: không cùng trình độ, kỹ năng 

hoặc chất lượng 

=> Do đó ta chọn đáp án: D 

Tạm dịch: Tôi sẽ không bao giờ đánh bại John ở môn quần vợt; rõ ràng chúng tôi 

không cùng trình độ. 

22 D Kiến thức từ vựng  

*Xét các đáp án:  

A. sprang – spring / sprɪŋ / (v): nổi lên, hiện ra 

B. spilled –spill / spil / (v): làm tràn, làm đổ 

C. carried – carry / ˈkæri / (v): mang, vác 

D. spread – spread / spred / (v): truyền đi, truyền bá, phổ biến 

=>Dựa vào nghĩa ta chọn đáp án: D 

Tạm dịch: Nghề làm giấy bắt đầu ở Trung Quốc và từ đó nó lan sang Bắc Phi và 

Châu Âu. 

23 A Kiến thức cụm từ cố định  

*Xét các đáp án:  



 

 

A. discussion / dis'kʌʃn / (v): sự thảo luận 

B. talk / tɔ:k / (v): cuộc trò chuyện 

C. conference / ˈkɒnfərəns/ (v): hội nghị, sự bàn bạc 

D. symposium / sim´pouziəm / (v): hội nghị chuyên đề 

Ta có cụm từ cố định: be under discussion: đang được thảo luận 

=> Do đó ta chọn đáp án: A 

Tạm dịch: Săn cáo và các môn thể thao liên quan đến máu khác đang được thảo 

luận ở Anh. 

24 D Từ đồng nghĩa- Kiến thức về từ vựng   

Tạm dịch: Theo bất kỳ logic hợp lý nào, chống khủng bố bằng chiến tranh chỉ 

phản tác dụng và về lâu dài chỉ làm trầm trọng thêm vấn đề. 

=> adds fuel to the fire: thêm dầu vào lửa, làm trầm trọng thêm vấn đề. 

*Xét các đáp án: 

A. improve /im'pru:v/ (v): cải thiện, cải tạo 

B. ameliorate /ə´mi:liə¸reit/ (v): làm tốt hơn, cải thiện 

C. recover / 'ri:'kʌvə / (v): lấy lại, giành lại 

D. exacerbate /ig'sasəbeit/ (v): làm tăng, làm trầm trọng 

Do đó: adds fuel to the fire ~ exacerbate 

Note: in the long run: về lâu dài 

25 D Từ trái nghĩa- Kiến thức về từ vựng   

Tạm dịch: Hiện tại, chúng tôi không tuyển dụng bất kỳ nhân viên mới nào để có 

thể cắt giảm chi phí. 

=> taking on – take on: tuyển dụng, thuê 

*Xét các đáp án: 

A. employing – employ /im'plɔi/ (v): thuê  

B. hiring – hire / haiə / (v): thuê, cho thuê  

C. offering – offer / 'ɔ:fər / (v): biếu, tặng, dâng 

D. laying off – lay off (v):  sa thải 

Do đó:  taking on >< laying off 

*Note: Phân biệt “ hire” và “employ”: 



 

 

+ hire: mướn ai làm gì và trả lương hay tiền công cho người đó. Hire có thể được 

sử dụng cho cả công việc lâu dài hay tạm thời 

Ex: The school plans to hire more teachers: Trường dự tính sẽ mướn thêm giáo 

viên. 

+ employ: ngoài nghĩa là thuê (=hire) còn có nghĩa là  sử dụng, dành thời gian làm 

việc gì đó. Employ thường dùng chủ yếu cho công việc, vị trí lâu dài 

Ex: This factory employs 300 people (employs: hires, mướn). 

Helicopters are employed to transport troops (employed: used, dùng). 

*note: cut down: cắt giảm 

26 D Từ trái nghĩa- Kiến thức về từ vựng   

Tạm dịch: Ở Thái Lan, xả rác trên vỉa hè là vi phạm pháp luật. Nếu bạn bị bắt, 

bạn có thể bị phạt tới 2000 Baht. 

=> against the law: trái pháp luật 

*Xét các đáp án: 

A. evil /'i:vl/ (a): xấu, ác, có hại 

B. illegal / i´li:gl / (a): bất hợp pháp, trái luật 

C. immoral /i´mɔrəl/ (a): trái đạo đức, trái luân lý 

D. legal / ˈligəl /(a): (thuộc) pháp luật, hợp pháp 

Do đó: against the law>< legal 

27 D Kiến thức cụm từ cố định  

Ta có cụm từ cố định:  

+ to break out of : trốn thoát, thoát khỏi 

+ to break through: đạt được thành công một điều nào đó lần đầu tiên; khám 

phá ra điều nào đó. 

+ to break out: nổ ra, bùng nổ 

=> Do đó ta chọn đáp án: D 

Tạm dịch: Một cuộc tranh cãi nổ ra và trong cuộc chiến sau đó, một khẩu súng đã 

nổ. 

*Note: to go off: nổ, đổ chuông, ôi thiu 

28 B Kiến thức từ vựng  

*Xét các đáp án:  

A. found out – find out: tìm ra 



 

 

B. broke away – break away: rời khỏi, thoát khỏi. 

C. went up – go up: tăng lên 

D. showed off – show off: khoe khoang, phô trương 

=>Dựa vào nghĩa ta chọn đáp án: B 

Tạm dịch: Họ rời khỏi liên minh quốc gia và thành lập tổ chức địa phương của 

riêng mình. 

*Note: to set up: thành lập, tiến hành 

29 B Kiến thức từ vựng: 

*Xét các đáp án:  

A. put sth across: diễn đạt ý tưởng, ý kiến của bạn rõ ràng, cụ thể để người nghe 

dễ dàng hiểu 

B. put sb through: liên hệ với ai đó qua điện thoại. 

C. put sth back: trả lại cái gì hoặc có nghĩa là trì hoãn một kế hoạch  

D. put sb down: chỉ trích, viết tên ai đó. 

=> Dựa vào nghĩa ta chọn đáp án: B 

Tạm dịch: Bạn có thể nối máy tôi với bà của bạn không? 

30 A Kiến thức từ vựng 

 *Xét các đáp án: 

A. hit upon: nảy ra, nghĩ ra một ý tưởng, biện pháp,... 

B. hit on: cho ai đó thấy một cách trực tiếp rằng bạn bị thu hút bởi họ. 

C. hit up on: tiêm thuốc, tiêm chích 

D. hit out at: phản ứng giận dữ với những lời chỉ trích 

=> Dựa vào nghĩa ta chọn đáp án: A 

Tạm dịch: Chúng tôi đã mất nhiều thời gian để tìm ra một giải pháp. 

 


