
ĐÁP ÁN BÀI TẬP CỦNG CỐ NGÀY 8/9/2021 

CÂU ĐÁP 

ÁN 

GIẢI THÍCH CHI TIẾT 

1 A Dịch nghĩa: Tôi thường thích trà hơn cà phê, nhưng tôi cần thứ gì đó mạnh hơn 

một chút vào sáng nay. 

*Note: prefer sth to sth: thích cái gì hơn cái gì 

=> Đáp án A 

2 B Dịch nghĩa: Rachel rõ ràng không quan tâm đến chúng tôi bởi vì cô ấy chỉ làm 

bất cứ điều gì cô ấy muốn, bất kể nó ích kỷ đến mức nào. 

*Note: 

- care about: quan tâm 

- no matter how Adj: cho dù, bất kể 

=> Đáp án B 

3 C Dịch nghĩa: Chúng tôi biết chú chó tội nghiệp của mình đang phải chịu đựng, vì 

vậy chúng tôi quyết định đã đến lúc phải kết liễu nó. 

*Note: 

- put down: ngừng giữ, giết con gì vì nó bị ốm, làm bẽ mặt 

- it’s (high) time to V: đã đến lúc để  

=> Đáp án C 

4 A Dịch nghĩa: Thật không may, chúng tôi sẽ phải chặt cây cổ thụ đó vì thanh tra 

cho rằng nó có thể đổ vào nhà chúng tôi trong một trận bão mạnh. 

Xét các đáp án: 

A. cut down: giảm bớt, cắt bớt, chặt cây, giết ai đó 

B. cut out: đột nhiên ngừng hoạt động, bỏ lại, loại bỏ ai/cái gì, phù hợp (lĩnh vực 

cụ thể)  

C. cut off: loại bỏ cái gì từ cái gì, cắt điện/ga, ngăn cản ai, cách li, cô lập, chia cắt 

D. cut up: cắt ra từng mảnh nhỏ hơn 

=> Đáp án A 

5 B Dịch nghĩa: Tôi luôn phải mặc những bộ quần áo mà các chị tôi đã để lại cho tôi. 

Xét các đáp án: 

A. cut down: giảm bớt, cắt bớt, chặt cây, giết ai đó 

B. hand down: truyền sang thế hệ kế tiếp 

C. go down: giảm đi, bé hơn, hạ xuống, chìm xuống, lặn (mặt trời), xảy ra, diễn ra, 

được biết, bị đánh bại  



D. put down: ngừng giữ ai/cái gì, đặt nó xuống đất, làm bẽ mặt, viết lên giấy, trả 

một phần trong tổng số, giết động vật vì nó bị ốm hoặc đã già, dừng cái gì bằng vũ 

lực bắt buộc, dừng xe để ai đó xuống 

=> Đáp án B 

6 D Dịch nghĩa: Công ty loại bỏ dần các mẫu máy hút bụi cũ và hiện nay rất khó để 

tìm thấy loại nào trong các cửa hàng. 

*Note: phase out: rút cái gì về dần dần (từng kỳ) 

=> Đáp án D 

7 A Dịch nghĩa: Họ bị bỏ tù và bị tước đi các quyền cơ bản của họ. 

*Note: deprive of: lấy đi, tước đi 

=> Đáp án A 

8 A Dịch nghĩa: Một sĩ quan cảnh sát bị buộc tội giúp một băng đảng ma túy tiêu diệt 

các đối thủ. 

Xét các đáp án: 

A. eliminate /i'limineit/ (v): loại bỏ, tiêu diệt 

B. enroll /ɪnˈrəʊl/ (v): tuyển (quân...), kết nạp vào, ghi tên cho vào (hội...), (pháp 

lý) ghi vào (sổ sách toà án) 

C. enlist /ɪnˈlɪst/ (v): đăng ký (vào quân đội), tuyển (quân), nhờ vào 

D. enforce /ɪnˈfɔːs/ (v): buộc thi hành, buộc, bắt buộc, củng cố  

*Note: 

- accuse + O + of + Noun/ V-ing: buộc tội ai (trực tiếp) làm gì 

- be accused of Noun/ V-ing: bị buộc tội về việc gì 

=> Đáp án A 

9 B Dịch nghĩa: Carol là một luật sư làm việc để giúp chống lại sự phân biệt giới tính 

tại nơi làm việc. 

Xét các đáp án: 

A. distinction /dɪˈstɪŋkʃn/ (n): sự phân biệt, điểm phân biệt, tước hiệu, sự ưu tú, 

sự xuất chúng, sự lỗi lạc 

B. discrimination /dɪˌskrɪmɪˈneɪʃən/ (n): sự phân biệt đối xử 

C. judgment /ˈdʒʌdʒmənt/ (n): sự xét xử, quyết định của toà, phán quyết, án, sự 

phê bình, sự chỉ trích, sự đánh giá 

D. prejudice /ˈpredʒədɪs/ (n): thiên kiến, thành kiến 

=> Đáp án B 

Note: gender discrimination: sự phân biệt giới tính 



10 C Dịch nghĩa: Các quy định mới về môi trường sẽ có hiệu lực để ngăn chặn sự nóng 

lên toàn cầu. 

Xét các đáp án: 

A. press /pres/ (n): sự ép, sự bóp , sự nén, sự ấn, nhà in, nhà xuất bản 

B. strength /streŋkθ/ (n): sức mạnh, sức, điểm mạnh, số người có sẵn, lực lượng 

đầy đủ 

C. force /fɔːs/ (n): sức mạnh, sức, lực, lực lượng, quyền lực, sự ép buộc 

D. condition /kənˈdɪʃn/ (n): tình trạng, điều kiện 

*Note: come into force: có hiệu lực 

=> Đáp án C 

11 D Dịch nghĩa: Tôi đã quyết tâm theo đuổi ước mơ trở thành diễn viên. 

Xét các đáp án: 

A. seek /siːk/ (v): tìm, kiếm 

B. search /sɜːtʃ/ (v): khám xét, lục soát, lục tìm 

C. discover /dɪˈskʌvə(r)/ (v): phát hiện, tìm ra, khám phá 

D. pursue /pəˈsjuː/ (v): theo đuổi, đeo đuổi, thực hiện đến cùng 

=> Đáp án D 

Note: be determined to V: quyết tâm làm gì 

12 D Dịch nghĩa: Cô ấy nói rằng chiếc quần mới của tôi thực sự khiến chân tôi trông 

thon gọn hơn rất nhiều. Thật là một lời khen có cánh! 

Xét các đáp án: 

A. complement /ˈkɒmplɪment/ (n): phần bổ sung, số lượng cần thiết, số lượng 

được ghép, bộ đầy đủ 

B. detriment /ˈdetrɪmənt/ (n): sự thiệt hại, sự tổn hại 

C. treatment /ˈtriːtmənt/ (n): cách đối xử, sự điều trị, cuộc điều trị, thuốc điều trị, 

sự đề cập 

D. compliment /'kɒmplimənt/ (n): lời khen ngợi 

=> Đáp án D 

13 A Dịch nghĩa: Toàn bộ khu rừng đang bị phá hủy để thỏa mãn nhu cầu về đồ gỗ. 

Xét các đáp án: 

A. satisfy /ˈsæt.ɪs.faɪ/ (v): thỏa mãn 

B. qualify /ˈkwɒlɪfaɪ/ (v): (làm cho) có đủ khả năng, hạn chế 

C. verify /ˈverɪfaɪ/ (v): thẩm tra, xác minh (lời nói, sự kiện) 

D. terrify /ˈterɪfaɪ/ (v): làm khiếp sợ 

=> Đáp án A 



14 B Dịch nghĩa: Anh ấy quyết tâm xóa đi ký ức về màn ra mắt đầy thất vọng hai năm 

trước. 

Xét các đáp án: 

A. delete /dɪˈliːt/ (v): xóa, gạch bỏ 

B. erase /ɪˈreɪz/ (v): tẩy, xóa 

C. abandon /əˈbændən/ (v): từ bỏ 

D. demolish /dɪˈmɒlɪʃ/ (v): phá hủy, đánh đổ, ăn ngấu nghiến, ngốn 

*Note: erase the memory: xóa bỏ ký ức 

=> Đáp án B 

15 A Dịch nghĩa: Với mỗi hành động dũng cảm, người cảnh sát anh hùng đã làm việc 

để biến thành phố của anh trở thành một nơi an toàn hơn. 

 bravery /ˈbreɪvəri/ (n): sự can đảm, lòng anh dũng, lòng dũng cảm 

Xét các đáp án: 

A. courage /ˈkʌrɪdʒ/ (n): sự can đảm, sự dũng cảm 

B. anxiety /æŋˈzaɪəti/ (n): sự lo lắng, mối lo lắng, sự khát khao, sự nóng lòng 

C. suspicion /səˈspɪʃn/ (n): sự nghi ngờ, sự tình nghi, mối nghi ngờ 

D. nightmare /ˈnaɪtmeə(r)/ (n): cơn ác mộng 

=> bravery = courage 

=> Đáp án A 

16 C Dịch nghĩa: Cô giáo quyết định làm ngơ trước hành vi sai trái của học sinh lần 

này với hi vọng các em sẽ không tái phạm nữa. 

 turn a blind eye: làm ngơ, vờ như không thấy 

Xét các đáp án: 

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

B. reveal /rɪˈviːl/ (v): để lộ, bộc lộ, tiết lộ, phát giác 

C. ignore /ɪɡˈnɔː(r)/ (v): làm ngơ, bỏ qua 

D. criticise /ˈkrɪtɪsaɪz/ (v): phê bình, phê phán, bình phẩm, chỉ trích 

=> turn a blind eye = ignore 

=> Đáp án C 

17 C Dịch nghĩa: Huấn luyện viên đại học phải tuân thủ các quy tắc về tuyển dụng học 

sinh trung học. 

Xét các đáp án: 

A. abide /əˈbaɪd/ (v): (+ by) chấp nhận và tuân theo quy định của luật, thỏa 

thuận, … 

B. comply /kəmˈplaɪ/ (v): (+with) tuân thủ theo một luật lệ, một yêu cầu nào đó 



C. adhere /ədˈhɪə(r)/ (v): (+to) triệt để tuân thủ theo một quy định, luật lệ, hướng 

dẫn được đặt ra để làm điều gì đó 

D. dedicate /ˈdedɪkeɪt/ (v): cống hiến, hiến dâng 

=> Đáp án C 

18 A Dịch nghĩa: Chăm sóc trẻ miễn phí cho trẻ em mẫu giáo của nhân viên là một đặc 

quyền phổ biến. 

Xét các đáp án: 

A. perk /pɜːk/ (n): bổng ngoại, quyền lợi thêm (ngoài lương ra…), mối lợi đặc 

cách, cái lộc (do công việc hay cương vị mà có) 

B. tuition /tjuˈɪʃn/ (n): sự dạy học, sự kèm học, học phí (thường nói về bậc đại 

học, bậc cao đẳng) 

C. expense /ɪkˈspens/ (n): sự tiêu tốn, dịp tiêu tốn 

D. scholarship /ˈskɒləʃɪp/ (n): sự uyên bác, sự cẩn trọng, học bổng 

=> Đáp án A 

19 A Dịch nghĩa: Hugh là một thủ môn giỏi, người hiếm khi để cho đội đối phương ghi 

bàn. 

Xét các đáp án: 

A. competent /ˈkɒmpɪtənt/ (adj): có khả năng, thạo, giỏi 

B. incapable /ɪnˈkeɪpəbl/ (adj): không thể, bất tài, kém cỏi 

C. unskilled /ˌʌnˈskɪld/ (adj): không thạo, không khéo, không giỏi, không chuyên 

môn hoá, không có chuyên môn, không có kỹ thuật (công nhân)  

D. complicated /ˈkɒmplɪkeɪtɪd/ (adj): phức tạp, rắc rối 

=> Đáp án A 

20 A Dịch nghĩa: Internet có thể mang đến cho trẻ cơ hội để mở rộng hiểu biết. 

Xét các đáp án: 

A. broaden /'brɔ:dn/ (v): mở rộng 

B. lengthen /ˈleŋkθən/ (v): kéo dài ra, dài ra 

C. open /ˈəʊpən/ (v): mở, bắt đầu, khai mạc, mở cửa 

D. widen /ˈwaɪdn/ (v): mở rộng, mở mang 

*Note: broaden the mind: mở rộng hiểu biết 

=> Đáp án A 

21 A Dịch nghĩa: Không có gì đáng ngạc nhiên khi một bức tranh đáng chú ý được bán 

với giá hơn mười triệu đô la. 

Xét các đáp án: 

A. remarkable /rɪˈmɑːkəbl/ (adj): đáng chú ý, đáng kể 



B. moderate /ˈmɒdərət/ (adj): vừa phải, phải chăng, có mức độ, ôn hoà, không 

quá khích 

C. negligible /ˈneɡlɪdʒəbl/ (adj): không đáng kể 

D. unimportant /ˌʌnɪmˈpɔːtnt/ (adj): không quan trọng, không đáng kể 

=> Đáp án A 

22 C Dịch nghĩa: Tôi thực sự bực mình khi mọi người nói chuyện điện thoại ồn ào ở 

nơi công cộng. 

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

=> Đáp án C 

23 D Dịch nghĩa: Tôi nghĩ ai là người quản lí gia đình đó khá là rõ ràng - Bà Helene. 

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

=> Đáp án D 

24 B Dịch nghĩa: Kiểu tóc của cô ấy thực sự khiến cô ấy nổi bật hơn so với những 

người bạn còn lại. 

Xét các đáp án: 

A. eat out:  ăn ở ngoài (nhà hàng) 

B. stand out: nổi bật, nổi trội 

C. try out: thử, kiểm tra 

D. point out: làm rõ cái gì đó, chỉ ra 

=> Đáp án B 

25 C Dịch nghĩa: Miguel quyết tâm không thay đổi quyết định của mình. 

Xét các đáp án: 

A. use up: tận dụng, dùng toàn bộ, dùng cho hết kiệt 

B. clear off: rời khỏi nơi nào đó một cách nhanh chóng  

C. stick to: hạn chế hoặc giới hạn và không thay đổi 

D. come across: tình cờ gặp, thấy ai/cái gì 

=> Đáp án C 

26 C 

 

Dịch nghĩa: Ông chủ của tôi đã không để lộ bí mật về thỏa thuận cho đến khi tất 

cả các hợp đồng liên quan được ký kết. 

 let the cat out of the bag: vô tình để lộ bí mật hay một điều đáng nhẽ 

sẽ gây ngạc nhiên 

Xét các đáp án: 

A. tell a story: kể một câu chuyện 

B. let the animal go: để động vật đi 

C. reveal the truth: tiết lộ sự thật 



D. tell a lie: nói dối 

=> let the cat out of the bag =  reveal the truth 

=> Đáp án C 

27 A Dịch nghĩa: Một món quà học sinh tặng cho giáo viên của mình để thể hiện lòng 

biết ơn đối với tất cả những điều cô đã dạy chúng trong suốt năm học này. 

Xét các đáp án: 

A. gratitude /ˈɡræt.ɪ.tʃuːd/ (n): lòng biết ơn, sự nhớ ơn 

B. constitute /ˈkɒnstɪtjuːt/ (v): tạo thành, cấu thành, thiết lập, thành lập 

C. continue /kənˈtɪnjuː/ (v): tiếp tục 

D. institute /ˈɪnstɪtjuːt/ (n): học viện, viện 

=> Đáp án A 

28 A Dịch nghĩa: Cô ấy có vẻ rất ngạc nhiên trước tin tức hoàn toàn bất ngờ đó. 

*Note: out of the blue: hoàn toàn bất ngờ 

=> Đáp án A 

29 A Dịch nghĩa: Thiếu bằng cấp có thể là một trở ngại lớn trong việc tìm kiếm việc 

làm. 

Xét các đáp án: 

A. obstacle /ˈɒb.stə.kəl/ (n): chướng ngại vật, sự cản trở, sự trở ngại 

B. encouragement /ɪnˈkʌrɪdʒmənt/ (n): sự khuyến khích, sự khích lệ, sự cổ vũ, 

điều khuyến khích, lời khích lệ, lời cổ vũ 

C. advantage /ədˈvɑːntɪdʒ/ (n): lợi thế, lợi ích 

D. assistance /əˈsɪstəns/ (n): sự giúp đỡ 

=> Đáp án A 

30 C Dịch nghĩa: Ngay cả khi bị cắt cụt chân, người chạy đua vẫn không chịu để tình 

trạng khuyết tật cơ thể cản bước mình. 

Xét các đáp án: 

A. stability /stəˈbɪləti/ (n): sự ổn định, sự bền vững 

B. reliability /rɪˌlaɪəˈbɪləti/ (n): sự đáng tin cậy, tính đáng tin cậy 

C. disability /ˌdɪsəˈbɪləti/ (n): sự tàn tật, sự thiếu 

D. liability /ˌlaɪəˈbɪləti/ (n): trách nhiệm pháp lý, nghĩa vụ pháp lý 

=> Đáp án C 

 

 

 

 


