
 

 

ĐÁP ÁN BÀI TẬP CỦNG CỐ NGÀY 6/9/2021 

STT ĐÁP 

ÁN 

GIẢI THÍCH CHI TIẾT 

1 A Dịch nghĩa: Khi tôi rẽ vào góc, mặt trời đã làm lóa mắt tôi nên tôi không nhìn 

thấy chiếc xe kia. 

Xét các đáp án: 

A. blind /blaɪnd/ (v): làm đui mù, làm lóa mắt, làm mù quáng 

B. fade /feɪd/ (v): nhạt đi, phai đi (màu), mờ dần, héo đi (cây) 

C. vanish /ˈvæn.ɪʃ/ (v): tan biến, loại trừ, biến mất, tiêu tan 

D. dim /dɪm/ (v): (làm cho) trở nên tối lờ mờ 

Cấu trúc cần lưu ý: (to) turn the corner: rẽ, ngoặt 

 Căn cứ vào nghĩa ta chọn đáp án A 

2 B Dịch nghĩa: Cô ấy liên tục lạm dụng vị trí của mình bằng cách bắt người khác 

làm việc thay mình. 

Xét các đáp án: 

A. amuse /əˈmjuːz/ (v): giải trí, tiêu khiển, làm cho ai thích thú 

B. abuse /əˈbjuːz/ (v): lạm dụng, sử dụng sai hoặc bậy, lăng mạ 

C. confuse /kənˈfjuːz/ (v): làm xáo trộn, rối ren, làm cho lúng túng 

D. refuse /rɪˈfjuːz/ (v): từ chối, khước từ, cự tuyệt 

 Căn cứ vào nghĩa ta chọn đáp án B 

3 A Dịch nghĩa: Khi đến lượt lặn của mình, anh ấy hít sâu và bước lên cầu nhảy. 

Xét các đáp án: 

A. gulp /ɡʌlp/ (v): nuốt (thức ăn hoặc đồ uống), hít thở sâu 

B. pulse /pʌls/ (v): đập nhanh (tim), dao động, rung động 

C. result /rɪˈzʌlt/ (v): do bởi, dẫn đến, kết quả là 

D. consult /kənˈsʌlt/ (v): hỏi ý kiến, tra cứu, tham khảo 

Cấu trúc cần lưu ý:  

- (to) result in sth: dẫn đến, đưa đến, kết quả là >< result from 

- (to) consult sb/sth about sth: hỏi ý kiến, tra cứu, tham khảo 

 Căn cứ vào nghĩa ta chọn đáp án A 

4 C Dịch nghĩa: Anh ấy xem xét kỹ khuôn mặt của những người đàn ông, cố gắng 

tìm ra ai đang nói dối. 

Xét các đáp án: 

A. centralize /ˈsen.trə.laɪz/ (v): tập trung 

B. minimize /ˈmɪn.ɪ.maɪz/ (v): giảm đến mức tối thiểu, đánh giá thấp 



 

 

C. scrutinize /ˈskruː.tɪ.naɪz/ (v): nhìn chăm chú, xem xét kỹ lưỡng 

D. localize /ˈləʊ.kəl.aɪz/ (v): khoanh vùng, khu biệt, làm cho thành cục bộ 

 Căn cứ vào nghĩa ta chọn đáp án C 

Note: work out: tìm ra 

5 D Dịch nghĩa: Chuyển động của chiếc xe gần như ru cô vào giấc ngủ. 

Xét các đáp án: 

A. pause /pɔːz/ (v): tạm nghỉ, tạm ngừng, chờ đợi 

B. wound /wuːnd/ (v): làm bị thương, làm tổn thương, xúc phạm (danh dự..) 

C. calm /kɑːm/ (v): làm dịu đi, làm bớt (đau), trầm tĩnh lại 

D. lull /lʌl/ (v): ru ngủ, tạm lắng (bão..), lặng sóng (biển..) 

 Căn cứ vào nghĩa ta chọn đáp án D 

6 C Dịch nghĩa: Những nỗ lực vất vả đã được thực hiện trong suốt cuộc chiến nhằm 

ngụy trang quy mô thương vong của những thường dân. 

 (to) disguise /dɪsˈɡaɪz/ (v): che giấu, trá hình, ngụy trang, che đậy 

Xét các đáp án: 

A. enhance /ɪnˈhɑːns/ (v): nâng cao, đề cao, làm nổi bật 

B. reveal /rɪˈviːl/ (v): bộc lộ, tiết lộ, để lộ ra (điều bí mật), phát hiện 

C. conceal /kənˈsiːl/ (v): giấu giếm, che đậy 

D. recite /rɪˈsaɪt/ (v): kể lại, thuật lại, đọc thuộc lòng 

Cấu trúc cần lưu ý:  

- (to) conceal sth/sth from sb/sth: che đậy, giấu giếm ai/cái gì 

- (to) make efforts: nỗ lực 

 Căn cứ vào nghĩa ta chọn đáp án C 

7 C Dịch nghĩa: Anh ta nhận được một lá thư nặc danh đe dọa sẽ tiết lộ chi tiết về 

cuộc tình của anh nếu anh ta không trả tiền. 

Xét các đáp án: 

A. enclose /ɪnˈkləʊz/ (v): dựng tường, gửi kèm theo (trong phong bì, bao kiện..) 

B. compose /kəmˈpəʊz/ (v): sáng tác, soạn (bản nhạc, bài thơ..), trấn tĩnh 

C. disclose /dɪˈskləʊz/ (v): vạch trần, phơi bày 

D. propose /prəˈpəʊz/ (v): đề nghị, đề xuất, dự định, đề cử 

Cấu trúc cần lưu ý:  

- (to) enclose sth with sth: dựng tường, rào chung quanh cái gì 

- (to) propose sb for/as sth: tiến cử, đề cử 

 Căn cứ vào nghĩa ta chọn đáp án C 



 

 

8 C Dịch nghĩa: Sự giúp đỡ của anh ấy ngày hôm nay đã khiến tôi phải xem xét lại 

quan điểm lúc đầu của mình về anh ấy. 

Xét các đáp án: 

A. recharge /ˌriːˈtʃɑːdʒ/ (v): nạp lại (bình điện, súng..) 

B. remain /rɪˈmeɪn/ (v): còn lại, giữ nguyên (vị trí, tình trạng) 

C. revise /rɪˈvaɪz/ (v): đọc lại, xem lại, xem xét, ôn thi (những bài đã học) 

D. reverse /rɪˈvɜːs/ (v): đảo ngược, lộn ngược, thay đổi hoàn toàn, hủy bỏ 

 Căn cứ vào nghĩa ta chọn đáp án C 

9 C Dịch nghĩa: Các đơn vị đối lập đồng loạt nổ súng ở cự ly gần và cuộc đọ súng 

kéo dài 15 phút sau đó. 

Xét các đáp án: 

A. violent /ˈvaɪə.lənt/ (adj): mãnh liệt, mạnh mẽ, hung dữ, trầm trọng, bạo lực 

B. same /seɪm/ (adj): giống nhau, như nhau 

C. simultaneously /ˌsɪm.əlˈteɪ.ni.əs.li/ (adv): đồng loạt, xảy ra cùng một lúc 

D. against /əˈɡenst/ (adv): chống lại, phản đối, đề phòng 

 Căn cứ vào nghĩa ta chọn đáp án C 

10 B Dịch nghĩa: Cô ấy phải cực kì xấu hổ về bản thân khi nói chuyện với mẹ cô như 

vậy! 

Cấu trúc cần lưu ý: ashamed of sth/sb/oneself: xấu hổ, hổ thẹn, ngượng ngùng 

 Căn cứ vào nghĩa ta chọn đáp án B 

11 C Dịch nghĩa: Đôi khi rất khó để phân biệt rõ ràng ý nghĩa của các từ khác nhau. 

 Distinction /dɪˈstɪŋk.ʃən/ (adj): sự phân biệt, khác biệt, nét độc đáo 

Xét các đáp án: 

A. division /dɪˈvɪʒ.ən/ (n): sự phân chia, đoạn, sự phân hóa 

B. feature /ˈfiː.tʃər/ (n): nét đặc biệt, điểm đặc trưng 

C. similarity /ˌsɪm.ɪˈlær.ə.ti/ (n): sự giống nhau, nét tương tự, sự đồng dạng >< 

distinction 

D. alteration /ˌɒl.təˈreɪ.ʃən/ (n): sự xen nhau, sự thay phiên, luân phiên 

 Căn cứ vào nghĩa ta chọn đáp án C 

12 C Dịch nghĩa: Đội ngũ nhân viên của chúng tôi rất chăm chỉ và năng động. 

Cấu trúc cần lưu ý: highly motivated: năng động, tích cực tận tụy vì có động cơ 

rõ rệt 

 Căn cứ vào nghĩa ta chọn đáp án C 

13 B Dịch nghĩa: Bảo tàng Phát thanh cung cấp các buổi hội thảo để trẻ em làm quen 

với thế giới radio. 



 

 

Xét các đáp án: 

A. notify /ˈnəʊ.tɪ.faɪ/ (v): thông báo, báo tin, cho biết 

B. acquaint /əˈkweɪnt/ (v): làm quen, cho biết 

C. instruct /ɪnˈstrʌkt/ (v): chỉ dẫn, chỉ thị, dạy, đào tạo 

D. inform/ɪnˈfɔːm/ (v): cho ai biết về cái gì, thông báo 

Cấu trúc cần lưu ý:  

- (to) notify sb of sth/sth to sb: báo tin, thông báo cho ai về việc gì 

- (to) acquaint sb/oneself with sth: làm cho ai/mình quen thuộc hoặc hiểu 

biết cái gì 

- (to) inform sb of/about sth: cho ai biết về cái gì, nói cho ai biết 

 Căn cứ vào nghĩa ta chọn đáp án B 

14 B Dịch nghĩa: Tôi không thể chịu được việc đi du lịch bằng tàu điện ngầm khi nó 

đông khách. 

Cấu trúc cần lưu ý: Can’t stand/Can’t bear + V-ing: không thể chịu được việc gì 

 Căn cứ vào nghĩa ta chọn đáp án B 

15 C Dịch nghĩa: Tôi bắt gặp một từ mà tôi chưa từng thấy trước đây. 

Xét các đáp án: 

A. bump into sb: gặp gỡ ai một cách tình cờ, không định trước = run into 

B. look after: trông nom, chăm sóc = take care of 

C. come across: bắt gặp, tình cờ gặp ai/cái gì 

D. go into sth: bắt đầu làm một công việc cụ thể 

 Căn cứ vào nghĩa ta chọn đáp án C 

16 A Dịch nghĩa: Các nhà đàm phán gần đây đã đạt được những tiến bộ đáng kể 

trong cuộc hội đàm. 

Cấu trúc cần lưu ý: (to) make progress: tiến bộ, tiến triển, làm cho tiến bộ 

 Căn cứ vào nghĩa ta chọn đáp án A 

17 A Dịch nghĩa: Anh ấy nhắc tôi đến đón cô ấy lúc 6 giờ chiều mai. 

Cấu trúc cần lưu ý: (to) remind sb to do sth: nhắc nhở ai phải làm gì 

 Căn cứ vào nghĩa ta chọn đáp án A 

18 C Dịch nghĩa: Tôi không thể đưa ra thông tin chính xác nhưng tôi nghĩ đó là một 

dòng trong "Macbeth". 

Xét các đáp án: 

A. side /saɪd/ (n): mặt phẳng, cạnh, phía, bên, khía cạnh 

B. factor /ˈfæk.tər/ (n): nhân tố, thừa số, người quản lý, đại diện 

C. verse /vɜːs/ (n): thể thơ, thơ ca, câu thơ 



 

 

D. verge /vɜːdʒ/ (n): bờ, ven, thân cột 

Cấu trúc cần lưu ý: (to) cite/quote/give/have sth chapter and verse: đưa ra 

thông tin cụ thể, chính xác; nói có sách, mách có chứng 

 Căn cứ vào nghĩa ta chọn đáp án C 

19 B Dịch nghĩa: Tôi đã cố gắng giữ bí mật cho bữa tiệc, nhưng Mel đã vô tình để lộ 

bí mật đó. 

Cấu trúc cần lưu ý: let the cat out of the bag: vô tình để lộ bí mật hay một điều 

đáng lẽ sẽ gây ngạc nhiên 

 Căn cứ vào nghĩa ta chọn đáp án B 

Note: keep a secret: giữ bí mật 

20 D Dịch nghĩa: Tôi đã điền vào đơn đăng ký và gửi nó đi. 

Xét các đáp án: 

A. make up: trang điểm, bịa chuyện, làm hòa, chiếm, dọn dẹp 

B. write sth down: ghi chú, ghi chép 

C. do sth up: tân trang, sửa chữa; cài, thắt (quần, áo..) 

D. fill in: điền đơn, thay thế ai làm gì 

 Căn cứ vào nghĩa ta chọn đáp án D 

21 D Dịch nghĩa: Nếu bạn hỏi tôi, họ đã quan tâm rất nhiều đến anh ấy. 

Cấu trúc cần lưu ý: (to) make a fuss of/over sb: quan tâm, chú ý đến ai 

 Căn cứ vào nghĩa ta chọn đáp án D 

22 A Dịch nghĩa: Anh ấy đã kể cho người nghe một bài tường thuật sống động về 

cuộc hành trình của mình qua Peru. 

Xét các đáp án: 

A. account /əˈkaʊnt/ (n): tài khoản, bài tường thuật, bản báo cáo 

B. tale /teɪl/ (n): truyện, chuyện kể, chuyện tào lao 

C. communication /kəˌmjuː.nɪˈkeɪ.ʃən/ (n): sự truyền đạt, sự thông tin, thông báo 

D. plot /plɒt/ (n): âm mưu, mưu đồ, cốt truyện 

Cấu trúc cần lưu ý: a vivid account of sth: một bài tường thuật sống động về cái 

gì 

 Căn cứ vào nghĩa ta chọn đáp án A 

23 B Dịch nghĩa: Những người chủ của cô đã buộc cô tội ăn trộm. 

Xét các đáp án: 

A. charge /tʃɑːdʒ/ (v): buộc tội, tấn công, đột kích 

B. accuse /əˈkjuːz/ (v): buộc tội, kết tội 

C. blame /bleɪm/ (v): khiển trách, đổ lỗi 



 

 

D. arrest /əˈrest/ (v): bắt giữ, chặn lại, làm ngừng lại 

Cấu trúc cần lưu ý: 

- (to) be charged with: bị buộc tội, kết tội 

- (to) accuse sb of sth: buộc tội, kết tội ai làm gì 

- (o) blame sth on sb: khiển trách, đổ lỗi cho ai về việc gì 

 Căn cứ vào nghĩa ta chọn đáp án B 

24 A Dịch nghĩa: Cha mẹ tôi không muốn tôi trở thành một diễn viên, nhưng tôi vẫn 

giữ vững quan điểm của mình. 

 (to) stick to one’s guns: giữ vững quan điểm, lập trường 

Xét các đáp án: 

A. was changeable: dễ thay đổi >< stick to one’s guns 

B. was persistent: kiên trì, bền bỉ 

C. was inflexible: không linh hoạt 

D. was constant: không đổi 

 Căn cứ vào nghĩa ta chọn đáp án A 

25 A Dịch nghĩa: Tôi không có tiền đi taxi, vì vậy tôi phải đi bộ qua thị trấn để về nhà. 

Cấu trúc cần lưu ý: (to) walk across: đi bộ, đi qua 

 Căn cứ vào nghĩa ta chọn đáp án A 

26 D Dịch nghĩa: Kẻ trộm đã vô hiệu chuông báo động và dùng máy cắt thủy tinh để 

đột nhập vào nhà. 

Cấu trúc cần lưu ý:  

- Break off with sb: cắt đứt quan hệ, tuyệt giao với ai 

- Break up: chia tay, tuyệt giao, đập vụn, đập nát 

- Break for: chạy, di chuyển về một địa điểm (đặc biệt khi bạn đang cố 

gắng trốn thoát) 

- Break into: đột nhập, bắt đầu làm gì một cách đột ngột 

 Căn cứ vào nghĩa ta chọn đáp án D 

27 B Dịch nghĩa: Công ty sẽ cần thực hiện nhiều biện pháp hơn để cắt giảm chi phí. 

Xét các đáp án: 

A. effect /ɪˈfekt/ (n): tác động, tác dụng, hiệu lực 

B. measure /ˈmeʒ.ər/ (n): biện pháp, phương pháp, phạm vi 

C. determination /dɪˌtɜː.mɪˈneɪ.ʃən/ (n): quyết tâm, tính quả quyết, sự xác định 

D. method /ˈmeθ.əd/ (n): phương pháp, cách thức, thứ tự 

Cấu trúc cần lưu ý:  

- (to) take effect: có tác dụng, hiệu quả, có hiệu lực 



 

 

- (to) take measure: áp dụng, thực hiện biện pháp 

 Căn cứ vào nghĩa ta chọn đáp án B 

28 D Dịch nghĩa: Bài tập này nên phân biệt giữa học sinh giỏi và học sinh yếu. 

Xét các đáp án: 

A. wolf /wʊlf/ (n): chó sói, người độc ác 

B. lamb /læm/ (n): cừu con, người ngây thơ 

C. pig /pɪɡ/ (n): con lợn, con heo, người tham lam 

D. goat /ɡəʊt/ (n): con dê 

Cấu trúc cần lưu ý: (to) separate the sheep from the goats: phân biệt giữa 

người tốt và kẻ xấu, người giỏi và người kém; lựa chọn người nào hoặc cái gì có 

những phẩm chất/ chất lượng vượt trội trong một nhóm nào đó 

 Căn cứ vào nghĩa ta chọn đáp án D 

29 B Dịch nghĩa: Anh ấy bị ốm rất nặng và cần được chăm sóc suốt ngày đêm. 

 Round the clock: suốt ngày đêm 

Xét các đáp án: 

A. permanently /ˈpɜː.mə.nənt.li/ (adv): lâu dài, vĩnh cửu, thường xuyên 

B. interruptedly /ˌɪn.tərˈʌp.tɪd.li/ (adv): gián đoạn, đứt quãng >< round the clock 

C. continuously /kənˈtɪn.ju.əs.li/ (adv): liên tục, liên tiếp 

D. accurately /ˈæk.jə.rət.li/ (adv): đúng đắn, chính xác, xác đáng  

 Căn cứ vào nghĩa ta chọn đáp án B 

30 D Dịch nghĩa: Mexico giành được độc lập từ Tây Ban Nha vào năm 1821. 

Xét các đáp án: 

A. collect /kəˈlekt/ (v): quyên góp, thu lượm, sưu tầm 

B. expand /ɪkˈspænd/ (v): mở rộng, trải ra, phát triển (một vấn đề) 

C. increase /ɪnˈkriːs/ (v): tăng lên, tăng thêm 

D. gain /ɡeɪn/ (v): giành được, kiếm được, thu được, đạt tới 

 Căn cứ vào nghĩa ta chọn đáp án D 

Note: gain one’s independence from …: dành được độc lập 

 


