
ĐÁP ÁN BÀI TẬP CỦNG CỐ NGÀY 7/9/2021 

 

CÂU ĐÁP ÁN GIẢI THÍCH CHI TIẾT 

1 A Dịch nghĩa: Riordan và nhân viên của anh ấy hầu như không nhận được sự chú 

ý đặc biệt cho công việc của họ. 

Xét các đáp án: 

A. fanfare /ˈfænfeə(r)/ (n): sự/dịp phô trương ầm ỹ, loè loẹt; đặc biệt chú ý 

B. affair /əˈfeə(r)/ (n): việc, sự việc, vấn đề, chuyện tình 

C. airfare /ˈeəfeə(r)/ (n): phí hàng không 

D. carfare /'kɑ:feə(r)/ (n): (từ Mỹ) tiền vé xe nội thành 

=> Đáp án A 

2 D Dịch nghĩa: Gia đình và công việc đều đóng một phần quan trọng trong cuộc 

sống của tôi, đáp ứng những nhu cầu riêng biệt nhưng bổ sung cho nhau. 

Xét các đáp án: 

A. supplementary /ˌsʌplɪˈmentri/ (adj): thêm, phụ 

B. documentary /ˌdɒkjuˈmentri/ (adj): gồm tư liệu, cung cấp tư liệu 

C. necessary /ˈnesəsəri/ (adj): cần thiết, cần, tất yếu 

D. complementary /ˌkɒmplɪˈmentri/ (adj): bổ sung, bù 

*Note: play/have a(n) important/key/vital/crucial role in (doing) sth = play an 

important part in sth: đóng vai trò quan trọng trong việc gì 

=> Đáp án D 

3 C Dịch nghĩa: Thống đốc chỉ định một người dàn xếp và yêu cầu cả hai bên trở lại 

bàn thương lượng.  

Xét các đáp án: 

A. meditation /ˌmedɪˈteɪʃn/ (n): sự suy ngẫm, sự trầm tư 

B. medication /ˌmedɪˈkeɪʃn/ (n): sự bốc thuốc, sự cho thuốc, sự ngâm thuốc, sự 

pha thuốc, thuốc, dược phẩm 

C. mediator /ˈmiːdieɪtə(r)/ (n): người điều đình, người dàn xếp 

D. medicine /ˈmedsn/ (n): y học, y khoa, thuốc 

=> Đáp án C 

4 A Dịch nghĩa: Đi ra khỏi khu cắm trại Dog Canyon cho một chuyến đi du lịch ba lô 

qua đêm xuống Đường mòn Tejas. 

Xét các đáp án: 



A. backpacking /'bækpækiŋ/ (n): đi du lịch ba lô (hoạt động đi du lịch trong khi 

mang theo quần áo và những thứ khác mà bạn cần để trong ba lô, thường không 

tốn nhiều tiền và ở những nơi không đắt đỏ) 

B. background /ˈbækɡraʊnd/ (n): nền, hậu trường, bối cảnh, xuất thân 

C. backup /ˈbækʌp/ (n): sự hỗ trợ, (tin học) bản sao dự phòng, sự dồn ứ 

D. backrest /ˈbækrest/ (n): cái dùng để tựa lưng 

=> Đáp án A 

5 A Dịch nghĩa: Dân làng rất hiếu khách với bất cứ ai ghé qua. 

Xét các đáp án: 

A. hospitable /hɒˈspɪtəbl/ (adj): mến khách, hiếu khách 

B. hostile /ˈhɒstaɪl/ (adj): thù địch 

C. contrary /ˈkɒntrəri/ (adj): trái, ngược, nghịch 

D. similar /ˈsɪmələ(r)/ (adj): giống nhau, tương tự 

*Note: pass through: ghé thăm nơi nào đó và rời đi nhanh chóng 

=> Đáp án A 

6 B Dịch nghĩa: Anh ấy thực sự ghen tị nếu bạn gái của anh ấy kết bạn với một 

người đàn ông khác. 

 strike up: bắt đầu trò chuyện, bắt đầu 1 mối quan hệ 

Xét các đáp án: 

A. cover up: bao kỹ, bọc kín, che đậy 

B. give up: đầu hàng, từ bỏ (việc đã làm thường xuyên) 

C. make up: làm hòa sau khi cãi nhau, sắp xếp, dọn dẹp, bị đặt, dựng chuyện, 

sáng tác, chiếm một phần, hình thành nên, trang điểm, làm đủ một số lượng, làm 

thêm giờ, tăng ca, bù giờ 

D. remain /rɪˈmeɪn/ (v): còn lại, ở lại, vẫn 

=> strike up >< give up 

=> Đáp án B 

7 A Dịch nghĩa: Anh ấy đã không tạo được mối quan hệ tốt với bố mẹ tôi ngay lần 

đầu khi đến muộn. 

Xét các đáp án: 

A. foot /fʊt/ (n): chân 

B. base /beɪs/ (n): đáy, chân, đế, cơ sở, nền 

C. bottom /ˈbɒtəm/ (n): đáy, chân, dưới 

D. end /end/ (n): (điểm) cuối đầu mút, mẩu thừa, mẩu còn lại, sự kết liễu, sự 

chết, mục đích, mục tiêu 



*Note: get off on the wrong foot: không tạo được mối quan hệ tốt với ai ngay lần 

đầu 

=> Đáp án A 

8 B Dịch nghĩa: Blake có vẻ hống hách, nhưng Lisa mới thực sự kiểm soát trong 

mối quan hệ đó. 

Xét các đáp án: 

A. deal /diːl/ (v): chia (bài) 

B. wear /weə(r)/ (v): mang, mặc, đội 

C. connect /kəˈnekt/ (v): nối, liên kết, liên hệ, liên tưởng, tiếp vận 

D. follow /ˈfɒləʊ/ (v): theo sau, đuổi theo, làm theo, thể theo, theo 

*Note: wear the trousers: quyết định, kiểm soát, quản lý 

=> Đáp án B 

9 B Dịch nghĩa: Mặc dù bạn thân của tôi hiện sống ở Đà Nẵng, nhưng chúng tôi vẫn 

cố gắng giữ liên lạc với nhau. 

*Note: 

- keep in touch with sb: giữ liên lạc với ai 

- try to V: cố gắng làm gì 

- try V_ing: thử làm gì 

=> Đáp án B 

10 A Dịch nghĩa: Chúng tôi đã có những ý tưởng tương tự về chương trình, và hai 

chúng tôi đã ăn ý ngay lập tức. 

*Note: hit it off (with sb): ăn ý, tâm đầu ý hợp với ai 

=> Đáp án A 

11 D Dịch nghĩa: Nó có khó khăn lúc đầu nhưng bây giờ chúng tôi đang có mối quan 

hệ tốt đẹp với nhau. 

*Note: get on like a house on fire: có mối quan hệ tốt đẹp với ai, trở thành bạn 

thân với ai, làm thân rất nhanh với ai đó 

=> Đáp án D 

12 B Dịch nghĩa: Chúng tôi không sống hòa thuận với nhau vì chúng tôi không thực 

sự có nhiều điểm chung. 

*Note: 

- get on well with someone: sống hòa thuận, ăn ý với ai 

- have something in common: có điểm gì đó chung 

=> Đáp án B 



13 C Dịch nghĩa: Tôi chưa bao giờ gặp riêng Nữ công tước. Chúng tôi không cùng 

tầng lớp! 

Xét các đáp án: 

A. square /skweə(r)/ (n): hình vuông, ô vuông 

B. rectangle  /ˈrektæŋɡl/ (n): hình chữ nhật 

C. circle /ˈsɜːkl/ (n): vòng tròn 

D. oval /ˈəʊvl/ (n): hình trái xoan 

*Note: move in the same circles: giao thiệp với những người cùng tầng lớp, cùng 

sở thích, cùng lối sống 

=> Đáp án C 

14 A Dịch nghĩa: Tôi chỉ thân thiết sơ sơ với em gái của cô ấy, vì vậy tôi không thể 

yêu cầu cô ấy giúp đỡ như vậy. 

Xét các đáp án: 

A. term /tɜːm/ (n): hạn, kỳ hạn, nhiệm kỳ, học kỳ 

B. word /wɜːd/ (n): từ, lời, lời hứa 

C. name /neɪm/ (n): tên, danh, tiếng tăm 

D. phrase /freɪz/ (n): ngữ, nhóm từ, quán ngữ, cách nói 

*Note: be on nodding terms: thể hiện sự thân thiết với những người mà chỉ biết 

sơ sơ về họ 

=> Đáp án A 

Note: ask for: yêu cầu, đòi hỏi 

15 C Dịch nghĩa: Tiếng ậm ừ liên tục của anh ấy thực sự bắt đầu làm tôi cảm thấy 

khó chịu. 

*Note: get on sb’s nerves: làm ai đó cảm thấy phiền toái, khó chịu, bực mình 

=> Đáp án C 

16 B Dịch nghĩa: Mối quan hệ trở nên xấu đi do tranh chấp tài chính. 

*Note: turn sour: trở nên tồi tệ, xấu đi 

=> Đáp án B 

17 B 

 

Dịch nghĩa: Tôi cảm thấy bạn và tôi thực sự có nhiều ý kiến và suy nghĩ giống 

nhau. 

 on the same wavelength: có nhiều ý kiến và suy nghĩ giống với 

người khác, đồng điệu 

= B. not same-minded: không cùng suy nghĩ 

*Note: 

=>  on the same wavelength >< not like-minded/ same-minded 



=> Đáp án B 

18 C Dịch nghĩa: Anh ấy đã ở bên tôi suốt thời gian tôi nằm viện, bạn trong lúc khó 

khăn hoạn nạn mới là bạn thật sự! 

Xét các đáp án: 

A. wish /wɪʃ/ (v): mong, mơ ước, ước 

B. miss /mɪs/ (v): trượt, trệch, không trúng, quên, không thấy, không nghe, 

không nắm được, lỡ, bị trễ, tránh khỏi, thoát khỏi 

C. need /niːd/ (v): cần, phải 

D. seed /siːd/ (v): kết hạt, kết quả (cây), gieo hạt 

*Note: a friend in need is a friend indeed: bạn trong lúc khó khăn hoạn nạn mới là 

bạn thật sự 

=> Đáp án C 

19 B Dịch nghĩa: Tôi luôn có cảm giác cô ấy đang giữ khoảng cách với tôi. 

Xét các đáp án: 

A. time /taɪm/ (n): giờ, thời gian, thời điểm, lúc, cơ hội, dịp, lần, (âm nhạc) nhịp 

B. length /leŋkθ/ (n): chiều dài, bề dài, độ dài, khúc, đoạn 

C. piece /piːs/ (n): bộ phận, mảnh, mẫu, miếng, khúc, đơn vị, cái, chiếc, tấm, 

cuộn 

D. quantity /ˈkwɒntəti/ (n): lượng, số lượng, số 

*Note:  

- keep someone at arm’s length: giữ khoảng cách với ai đó, không cho họ có cơ hội 

tiếp cận, làm quen với mình 

- have the feeling: có cảm giác là 

=> Đáp án B 

20 B Dịch nghĩa: Làm thế nào bạn có thể được coi là một nhà cải cách nghiêm túc khi 

bạn vẫn tiếp tục nhận quà biếu? Bạn không thể giả nhân giả nghĩa như vậy, 

Thượng nghị sĩ à. 

Xét các đáp án: 

A. follow /ˈfɒləʊ/ (v): theo sau, đuổi theo, làm theo, thể theo, theo dõi 

B. hunt /hʌnt/ (v): săn, săn bắn, săn lùng, lùng sục, xua đuổi, rượt đuổi 

C. look /lʊk/ (v): nhìn, ngó, xem, trông có vẻ,  trông giống như 

D. seek /siːk/ (v): tìm, kiếm, cố gắng, tìm cách 

*Note: run with the hare and to hunt with the hounds: chơi với cả hai phe đối 

nghịch nhau, giả nhân giả nghĩa 

=> Đáp án B 



21  B Dịch nghĩa: Rất nhanh chóng tôi đã tìm được một số người khác để hợp tác và 

chúng tôi bắt đầu viết bài hát. 

Xét các đáp án: 

A. keep up with: đuổi kịp, bắt kịp ai/cái gì ~ catch up with  

B. team up with: làm việc nhóm cùng nhau, hợp tác 

C. talk through with: hướng dẫn ai đó một vấn đề 

D. get along with: có mối quan hệ tốt với ai 

*Note: pair up with = team up with: hợp tác, bắt cặp với 

=> Đáp án B 

22 B Dịch nghĩa: Chữ đen thực sự nổi bật trên nền màu cam đó. 

*Note: stand out: nổi bật, nổi trội 

=> Đáp án B 

23 A Dịch nghĩa: Chúng tôi rất mong gặp lại bạn. 

*Note: look forward to V_ing: mong đợi 

=> Đáp án A 

24 C Dịch nghĩa: Đồng hồ này luôn chạy chậm; Tôi đề nghị đặt nó trước mười phút 

mỗi sáng. 

*Note: put forward: đề nghị, đề xuất, gợi ý 

=> Đáp án C 

25 B Dịch nghĩa: Bạn có lẽ muốn xem trang web của họ và xem xét việc bạn có thể 

đăng ký trực tuyến. 

Xét các đáp án: 

A. stand /stænd/ (v): đứng, đặt 

B. bear /beə(r)/ (v): mang, chịu, chịu đựng, để tâm, sinh 

C. pose /pəʊz/ (v): (đặt) ngồi (đứng) ở một tư thế nào đó (để chụp ảnh, làm 

mẫu vẽ…), làm ra vẻ, tự cho là, đặt ra 

D. skip /skɪp/ (v): nhảy dây, nhảy 

*Note: bear in mind something: suy nghĩ, xem xét, trăn trở về điều gì 

=> Đáp án B 

26 A Dịch nghĩa: Mỗi tháng cô ấy đều dành dụm một số tiền cho lúc về hưu. 

*Note: put aside: dành dụm, tiết kiệm 

=> Đáp án A 

27 A Dịch nghĩa: Chúng tôi đặc biệt tự hào về hồ sơ môi trường của công ty chúng 

tôi. 

*Note: be proud of: tự hào về ~ take pride in 



=> Đáp án A 

28 B Dịch nghĩa: Những đứa trẻ sớm ổn định cuộc sống và bắt đầu công việc của 

mình. 

*Note: settle down: ổn định cuộc sống, an cư lạc nghiệp 

=> Đáp án B 

29 C Dịch nghĩa: Neil Armstrong nổi tiếng là người đầu tiên đặt chân lên Mặt trăng. 

*Note: be famous for: nổi tiếng về 

=> Đáp án C 

30 D Dịch nghĩa: Chúng ta hãy cầu nguyện cho những nạn nhân của thảm họa khủng 

khiếp này. 

*Note: pray for: cầu nguyện cho 

=> Đáp án D 

 

 

 

 

 


