
 

 

ĐÁP ÁN BÀI TẬP CỦNG CỐ NGÀY 9– 9– 2021 

STT ĐÁP ÁN GIẢI THÍCH CHI TIẾT 

1 A Tạm dịch: Mệt mỏi là trở ngại lớn nhất trong nỗ lực giải cứu những người leo núi. 

Xét các đáp án: 

A. obstacle /ˈɒbstəkl/ (n): rào cản, cản trở, trở ngại 

B. motivation /ˌməʊtɪˈveɪʃn/ (n): động lực, sự thúc đẩy 

C. advantage /ədˈvɑːntɪdʒ/ (n): ưu điểm, thuận lợi 

D. result /rɪˈzʌlt/ (n): kết quả 

=> Đáp án A 

2 B Tạm dịch: Trong một lần đổi vai, nam diễn viên đã quyết định đóng vai nữ, và để 

nữ diễn viên đóng vai của anh ta. 

Xét các đáp án: 

A. arrival /əˈraɪvl/ (n): sự tới nơi, sự đến 

B. reversal /rɪˈvɜːsl/ (n): sự đảo ngược, sự đảo lộn, sự thay đổi hoàn toàn 

C. rehearsal /rɪˈhɜːsl/ (n): sự diễn tập, sự kể lại 

D. survival /səˈvaɪvl/ (n): sự sống sót, sự tồn tại 

=> Đáp án B 

3 A Tạm dịch: Ban quản lý luôn tham khảo ý kiến của lực lượng lao động trước khi 

đưa ra những thay đổi lớn. 

Xét các đáp án: 

A. workforce /ˈwɜːkfɔːs/ (n): lực lượng lao động 

B. workroom /ˈwɜːkruːm/ (n): phòng làm việc 

C. workstation /ˈwɜːksteɪʃn/ (n): trạm công tác 

D. worksheet /ˈwɜːkʃiːt/ (n): giấy chấm công 

Cấu trúc: consult with sb: bàn bạc, trao đổi, thảo luận, lấy ý kiến 

=> Đáp án A 

4 A Tạm dịch: Mặc dù nghèo đói và điều kiện sống thiếu thốn, những người này vẫn 

cố gắng giữ phẩm giá và lòng tự trọng của họ. 

=> self-respect /ˌself rɪˈspekt/ (n): lòng tự trọng = self-esteem /ˌself ɪˈstiːm/ (n): 

lòng tự trọng 

Các đáp án còn lại: 

B. self-restraint /ˌself rɪˈstreɪnt/ (n): sự tự kiềm chế 



 

 

C. self-reliant /ˌself rɪˈlaɪənt/ (a): tự lực, độc lập 

D. self-assured /ˌself əˈʃʊəd/ (a): tự tin 

=> Đáp án A 

5 C Tạm dịch: Có thể mất mười năm để khu vực này xây dựng lại hoàn toàn sau cơn 

bão. 

Xét các đáp án: 

A. review /rɪˈvjuː/ (v): đáng giá, xem lại, ôn tập 

B. reverse /rɪˈvɜːs/ (v): đảo ngược, lộn ngược 

C. rebuild /ˌriːˈbɪld/ (v): xây lại, xây dựng lại 

D. remove /rɪˈmuːv/ (n): dời đi, di chuyển, xóa bỏ 

=> Đáp án C 

Note: it takes + time + to V: mất bao lâu để làm gì 

6 B Tạm dịch: Đất nước hiện đang trong một thời kỳ tương đối ổn định và thịnh 

vượng. 

Xét các đáp án: 

A. certainty /ˈsɜːtnti/ (n): điều chắc chắn 

B. stability /stəˈbɪləti/ (n): sự ổn định, sự kiên định, sự kiên quyết 

C. sureness /ˈʃʊənəs/ (n): tính chắc chắn, tính xác thực 

D. correction /kəˈrekʃn/ (n): sự sửa cho đúng 

=> Đáp án B 

7 A Tạm dịch: Thông cáo báo chí đã sẵn sàng ngoài một vài sửa đổi nhỏ. 

Xét các đáp án: 

A. modification /ˌmɒdɪfɪˈkeɪʃn/ (n): sự sửa đổi, sự cải biến, sự thay đổi 

B. modified /ˈmɒdɪfaɪd/ (V-ed): giảm bớt, làm nhẹ, làm dịu, sủa đổi, thay đổi 

C. modifying /ˈmɒdɪfaɪɪŋ/ (V-ing) 

D. modifies /ˈmɒdɪfaɪz/ (V-es) 

=> Đáp án A 

Note: apart from: ngoại trừ 

8 C Tạm dịch: Quá trình sản xuất vở kịch ‘Hamlet’ mới của chúng tôi hiện đang được 

tập luyện. 

Cấu trúc: in rehearsal: in the act of rehearsing for st; typically a performance of 

some kind such as a play, … (tập dượt, luyện tập) 



 

 

=> Đáp án C 

9 D Tạm dịch: Để làm công việc này bạn phải yêu thích kiến trúc với một niềm say mê. 

Xét các đáp án: 

A. emotion /ɪˈməʊʃn/ (n): sự cảm động, sự xúc động, cảm xúc 

B. opposition /ˌɒpəˈzɪʃn/ (n): sự chống lại, sự chống đối 

C. expression /ɪkˈspreʃn/ (n): sự biểu lộ, sự biểu hiện, sự diễn đạt 

D. passion /ˈpæʃn/ (n): niềm đam mê, sự say mê 

=> Đáp án D 

10 D Tạm dịch: Dần dần, giữa họ nảy sinh tình cảm thân thiết sâu sắc. 

=> Đáp án D 

11 B Tạm dịch: Người ta thấy rằng anh ta thiếu sự tận tâm để theo đuổi một nhiệm vụ 

khó khăn đến cùng. 

Xét các đáp án: 

A. persuasion /pəˈsweɪʒn/ (n): sự thuyết phục, sự tin tưởng 

B. commitment /kəˈmɪtmənt/ (n): sự giao phó, lời cam kết, tận tâm 

C. engagement /ɪnˈɡeɪdʒmənt/ (n): sự hứa hẹn, lễ đính hôn 

D. obligation /ˌɒblɪˈɡeɪʃn/ (n): nghĩa vụ, bổn phận 

=> Đáp án B 

Note: to the very end: tới cùng 

12 A Tạm dịch: Bắt buộc phải hành động ngay trước khi vấn đề trở nên thực sự nghiêm 

trọng. 

=> imperative /ɪmˈperətɪv/ (a): cấp bách, khẩn thiết = vital /ˈvaɪtl/ (a): sống còn, 

quan trọng 

Các đáp án còn lại: 

B. inessential /ˌɪnɪˈsenʃl/ (a): không cần thiết 

C. trivial /ˈtrɪviəl/ (a): tầm thường, không đáng kể, ít quan trọng 

D. minor /ˈmaɪnə(r)/ (a): nhỏ hơn, không quan trọng, thứ yếu 

=> Đáp án A 

13 C Tạm dịch: Khi sự nghiệp của anh ấy kết thúc, anh không còn quyền lực như trước 

nữa. 

Xét các đáp án: 

A. current /ˈkʌrənt/ (a): hiện hành, hiện thời, hiện nay, phổ biến, thịnh hành 



 

 

B. subsequent /ˈsʌbsɪkwənt/ (a): đến sau, theo sau, xảy ra sau 

C. former /ˈfɔːmə(r)/ (a): trước, cũ, xưa, nguyên 

D. following /ˈfɒləʊɪŋ/ (a): tiếp sau đó về thời gian, sau đây, sắp được đề cập đến 

Thành ngữ: a shadow of your former self: someone or something that is not as 

strong, powerful, or useful as it once was (hàm ý một người nào đó hoặc thứ gì 

đó không mạnh mẽ, quyền lực hoặc hữu ích như trước đây.) 

=> Đáp án C 

14 A Tạm dịch: Có một cuộc họp bắt buộc mà tất cả chúng tôi phải tham dự với tư cách 

là thành viên của khoa, vì vậy chúng tôi không thể có lý do để vắng mặt. 

Xét các đáp án: 

A. mandatory /ˈmændətəri/ (a): có tính bắt buộc 

B. optional /ˈɒpʃənl/ (a): tùy ý, không bắt buộc 

C. voluntary /ˈvɒləntri/ (a): tự ý, tự nguyện 

D. permissive /pəˈmɪsɪv/ (a): tùy ý, không bắt buộc 

=> Đáp án A 

Note: have no excuse for doing sth: không có lý do để làm gì 

15 B Tạm dịch: Họ trở lại văn phòng với cảm giác tràn đầy sinh lực và sẵn sàng đón 

nhận những thử thách mới. 

Xét các đáp án: 

A. take off: cất cánh, cởi (giày, dép, quần áo, …) 

B. take on: đảm nhận trách nhiệm hoặc việc cụ thể 

C. take after: giống 

D. take back: gợi nhớ, gợi lại 

=> Đáp án B 

16 C Tạm dịch: Cô ấy không thể là một giáo viên thiếu kinh nghiệm. 

Xét các đáp án: 

A. way /weɪ/ (n): đường, đường đi, lối đi, cách 

B. path /pɑːθ/ (n): đường mòn, đường nhỏ, lối nhỏ 

C. means /miːnz/ (n): phương tiện, biện pháp, cách thức 

D. manner /ˈmænə(r)/ (n): cách, lối, thói, kiểu, cách cư xử 

Cụm từ: by no means: không … chút nào 

=> Đáp án C 



 

 

17 D Tạm dịch: Mặc dù thực tế là chúng ta không nhận thức được thế giới bên ngoài 

trong khi ngủ, tâm trí của chúng ta vẫn tiếp tục tích cực xử lý thông tin. 

Cấu trúc: be aware of: nhận thức về 

=> Đáp án D 

18 C Tạm dịch: Bạn có biết ai có thể có ác cảm với bạn không? 

Cấu trúc: have a grudge against someone: to remain angry with someone about 

past slights or misdeeds (vẫn còn tức giận với ai vì chuyện cũ) 

=> Đáp án C 

19 B Tạm dịch: Ngày càng có nhiều trẻ em mắc các vấn đề về sức khỏe tâm thần. 

Cấu trúc: suffer from: chịu đựng, mắc bệnh 

=> Đáp án B 

20 A Tạm dịch: Thỉnh thoảng cô ấy kiểm tra xem cậu bé còn ngủ không. 

Xét các đáp án: 

A. every now and then: thỉnh thoảng 

B. ins and outs: the detailed or complicated facts of st (tất cả chi tiết lớn nhỏ của 

thứ gì hay vấn đề nào đó mà thường khá khó hiểu hay phúc tạp) 

C. wear and tear: hư tổn xảy ra một cách tự nhiên và không thể tránh khỏi khi 

một vật gì đó được sự dụng và bị cũ đi; hao mòn 

D. odds and ends: sự tập hợp của những việc nhỏ nhặt và không quan trọng, đồ 

không quan trọng/không có giá trị 

=> Đáp án A 

21 D Tạm dịch: Tôi luôn cố gắng nghĩ cho người khác trước và không nghĩ cho bản 

thân. 

Thành ngữ: put sb first: đối xử với ai như là họ quan trọng hơn, nghĩ cho ai trước 

=> Đáp án D 

22 A Tạm dịch: Đừng cố tranh luận Sarah về vật lý. Cô ấy sẽ đưa ra những thông tin cụ 

thể và chi tiết cho đến khi bạn nhận ra cô ấy đúng. 

Xét các đáp án: 

A. chapter /ˈtʃæptə(r)/ (n): chương 

B. topic /ˈtɒpɪk/ (n): chủ đề 

C. phase /feɪz/ (n): giai đoạn, thời kì  

D. evidence /ˈevɪdəns/ (n): chứng cứ, bằng chứng 



 

 

Thành ngữ: give chapter and verse: đưa ra thông tin cụ thể, chi tiết; nói có sách 

mách có chứng 

=> Đáp án A 

23 B Tạm dịch: Bà ngoại cực kì hạnh phúc khi gặp cháu trai sau một thời gian dài. 

Xét các đáp án: 

A. wind /wɪnd/ (n): gió 

B. cloud /klaʊd/ (n): mây 

C. hurricane /ˈhʌrɪkən/ (n): bão 

D. tornado /tɔːˈneɪdəʊ/ (n): bão táp, cơn lốc xoáy 

Thành ngữ: be on cloud nine: cực kì sung sướng, hạnh phúc, vui vẻ 

=> Đáp án B 

24 C Tạm dịch: Máy tính chiếm 5% lượng tiêu thụ điện thương mại của cả nước. 

Cấu trúc: account for: chiếm; lí giải, giải thích cho 

=> Đáp án C 

25 A Tạm dịch: Chúng ta không thể đến gặp nha sĩ muộn, vì vậy hãy dừng việc đi đứng 

chậm chạp và lên xe! 

Thành ngữ: drag one’s feet: to do sth slowly or not start it because you do not 

want to do it (làm điều gì đó chậm chạp vì không thích) 

=> Đáp án A 

26 A Tạm dịch: Khi ông ấy già đi, sự linh hoạt của người đàn ông được thay thế bằng 

xương giòn. 

Xét các đáp án: 

A. flexibility /ˌfleksəˈbɪləti/ (n): tính mềm dẻo, tính linh hoạt, tính linh động 

B. liability /ˌlaɪəˈbɪləti/ (n): trách nhiệm pháp lí, nghĩa vụ pháp lí 

C. availability /əˌveɪləˈbɪləti/ (n): tính có sẵn để dụng, sự có thể có được 

D. facility /fəˈsɪləti/ (n): điều kiện dễ dàng, điều kiện thuận lơi, những tiện nghi 

=> Đáp án A 

27 D Tạm dịch: Giáo viên đã cố gắng tách các học sinh đánh nhau ra nhưng không thể 

khiến hai cậu bé rời xa nhau. 

Xét các đáp án: 

A. deliberate /dɪˈlɪbərət/ (v): cân nhắc, thảo luận kĩ 

B. operate /ˈɒpəreɪt/ (v): có tác dụng, có hiệu lực, vận hành, điều khiển 



 

 

C. evaluate /ɪˈvæljueɪt/ (v): định giá, đánh giá 

D. separate /ˈseprət/ (v): tách rời ra, rời ra 

=> Đáp án D 

28 C Tạm dịch: Lên đường khám phá hòn đảo là điều mạo hiểm nhất mà con người 

từng làm. 

Xét các đáp án: 

A. invent /ɪnˈvent/ (v): phát minh, sáng chế 

B. create /kriˈeɪt/ (v): tạo ra, tạo nên 

C. explore /ɪkˈsplɔː(r)/ (v): thăm dò, thám hiểm, khảo sát tỉ mỉ 

D. generate /ˈdʒenəreɪt/ (v): tạo nên, tạo ra 

Cấu trúc: set out: khởi hành 

=> Đáp án C 

29 D Tạm dịch: Anh trai tôi đã bị đuổi học vì hành vi xấu. 

Xét các đáp án: 

A. invite /ɪnˈvaɪt/ (v): mời 

B. award /əˈwɔːd/ (v): thưởng, tặng 

C. respect /rɪˈspekt/ (v): tôn trọng, kính trọng 

D. expel /ɪkˈspel/ (v): trục xuất, đuổi, tống ra 

Cấu trúc: 

- invite sb to do st: mời ai làm gì 

- award st to sb: trao tặng/thưởng cái gì cho ai 

- respect sb/st for st: tôn trọng ai/điều gì về điều gì 

- expel sb from st: đuổi/tống ai ra (bị động: to be expelled from: bị đuổi ra, đuổi 

khỏi, …) 

=> Đáp án D 

30 D Tạm dịch: Thay mặt cho toàn thể công ty, tôi xin cảm ơn vì tất cả đóng góp của 

bạn. 

Xét các đáp án: 

A. On account of = because of: bởi vì 

B. with a view to doing st: với mục đích, mong muốn, mục tiêu làm gì trong tương 

lai 

C. For the sake of: vì lợi ích của ai/cái gì 



 

 

D. On behalf of: nhân danh, thay mặt cho, đại diện cho 

=> Đáp án D 

 


