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(ID: e658) Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others. 

Question 1. A. psychologist B. duty C. laundry D. grocery 

Question 2. A. educate B. debate C. communicate D. passionate 

Choose the word whose main stress is placed differently from that of the others. 

Question 3. A. contribution B. disadvantaged C. individual D. incredible 

Question 4. A. understand B. volunteer C. audience D. interact 

(ID: e659) Choose the best option to complete the following sentences. 

Question 5. When you do something good for others, you will find your life _______. 

A. meaningless B. hopeless C. harmful D. meaningful 

Question 6. Internet helps us interact _______ people all around the world. 

A. on B. in C. with D. of 

Question 7. We all feel _______ about going on tours around Hanoi.  

A. interested B. excited B. bored D. tired 

Question 8. Doing volunteer work, we are more_____ of global problems facing our world. 

A. aware B. devote C. communicate D. dedicate 

Question 9. I really wanted to take part in this contest, _______ my parents allowed me to. 

A. and B. or C. so D. but 

Question 10. - “What do you think of this song?” - “It sounds _______. I don’t like it” 

A. interested B. bored C. boring D. interesting 

Question 11. ______ is the member of a family who earns the money that the family needs. 

A. Husband B. Breadwinner C. Women D. Homemaker 
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Question 12. This system of the body lets us breathe in oxygen with our _______ and breathe out carbon 

dioxide. 

A. heart B. lungs C. brain D. intestine 

Question 13. This system of the body is _______ up of our bones. 

A. made B. taken C. done D. got 

Question 14. Last night my favorite program________________ by a special news bulletin. 

A. interrupted B. was interrupted  C. were interrupted  D. is interrupted 

Question 15. _____ is the controller of the body. Led by the brain and nerves, it allows us to move, talk and 

feel emotions. 

A. Circulatory system B. Digestive system C. Nervous system D. Skeletal system 

Question 16. I often ______ at the market near her house. 

A. clean the house B. shop for grocery  C. do the cooking D. feed the cat 

Question 17. “Suoi Mo”, the debut album by Trinh Cong Son, is sweet and gentle. 

A. first B. second C. third D. new 

Question 18. A lot of fans gathered at their idol’s home to see her after the contest. 

A. contestant B. competitors C. judges D. devotees 

Question 19. Her exceptional ability is known widely as she has won a lot of prizes in many different 

contests. 

A. talent B. passion C. admiration D. appearance 

Question 20.Volunteer work is a great way to _______ experience in a broad range of fields. 

A. take B. gain C. do D. make 

Question 21. Last year, my class _______ to teach the children in a remote area. 

A. volunteer B. voluntary C. volunteered D. volunteers 

Question 22. I ________ to New York three times this year. 

A. have been  B. was   C. were  D. had been  

Question 23. I think the weather ________ nice later.  

A. will be  B. be   C. had  D. has been 

Question 24. Look! That man ________ to open the door of your car.  

A. try  B. tried   C. is trying   D. has tried 

Question 25. Since ________, I have heard nothing from him. 

A. he had left  B. he left   C. he has left   D. he was 

(ID: e660) Find the mistake in each of the following sentences. 

Question 26. Sometimes (A) it is difficult (B) to avoid to drink (C) when we enjoy an informal party. (D)  
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Question 27. It takes (A) us two (B) hours getting (C) to Nam Dinh by (D) car. 

Question 28. The (A) wives are (B) also responsible to (C) the family finances.(D) 

Question 29. Look at (A) these big black clouds (B)! It is (C) going to raining.(D) 

Question 30. Do (A) you like playing (B) computer games or are (C) you tiring (D) of them? 

(ID: e661) Make meaningful sentences, using the given words below. 

Question 31. I/ going/have/ birthday party/next Sunday 

→…………………………………………………….………………………….. 

Question 32. The printer / being use/ present. 

→…………………………………………………….………………………….. 

Question 33. While/ Mary /listen/music, / mother /phone her. 

→…………………………………………………………………… 

Question 34. She /be/excited/open/her presents/last night. 

→…………………………………………………………………… 

Question 35. The teacher /not /allow/ us/ use /dictionary /during /test. 

→…………………………………………………………………… 

Rewrite the following sentences, using the given words below. 

Question 36. The police have arrested five suspects (been) 

→…………………………………………………………………………………….. 

Question 37. The room is so small that we can’t live in it. (too … to) 

→ ……………………………………………………………………………………. 

Question 38. He arrived in the middle of our lunch time. (while) 

→ ……………………………………………………………………………………. 

Question 39. That film made me bored. (boring) 

→ ……………………………………………………………………………………. 

Question 40. They have never seen that film before (first). 

→ ……………………………………………………………………………………. 

(ID: e662) Choose the word or phrase among A, B, C or D that best fits the blank space in the following 

passage.  

Working Mothers 

In the United States today, more than half of mothers with young children work, compared to about one third 

in the 1970s. Women have been moving into the workforce not only for career satisfaction but also for the 

income.  
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In many families today, mothers continue to work because they have careers that they have spent years (41) 

_________. Some women return to work soon after (42) _________ birth because they know that most 

employers are not sympathetic to working mothers who wish to take time off to be with their young children.  

In most families with working mothers, each person (43) __________ a more active role in the household. 

The children tend to (44) ___________ one another and help in other ways. The father as a (45) __________ 

is more likely to help with household chores and child rearing. These positive outcomes are most likely when 

the working mother feels valued and supported by family, friends, and coworkers. 

Question 41. A. develop B. to develop C. developing D. developed 

Question 42. A. producing B. making C. taking D. giving 

Question 43. A. plays B. does C. makes D. takes 

Question 44. A. look at B. look after C. look for D. look up 

Question 45. A. bread B. breadwinning C. breadstick D. breadwinner 

(ID: e663): Read the passage, and choose the correct answer A, B, C or D for each question.  

Street Children Volunteer Programme in Delhi 

There are about 100 million street children in India who do not attend any school and spend most of their time 

on the streets. In Delhi, the capital city, it is estimated that there are about 175,000 street children of which 

100% are runaways. In fact, there are more than 25,000 children who live in and around railway stations in 

Delhi. They can be seen searching the rubbish heap for a meal, sleeping between the tracks, often beaten and 

sexually abused.  

Volunteer Work in the Street Children Programme in Delhi, India consists of taking informal education classes 

with the children, playing games with the children and introducing them to different new activities. Volunteers 

can teach the children good habits such as cleanliness, hygiene and greetings. On some of the days, volunteers 

can plan a trip with the children to a museum or zoo in Delhi. Such educational trips are very useful for the 

children where they love spending time and playing with the volunteers.  

Volunteers work at the various contact points or shelter homes, being run by various organizations, which 

serve as day care centers for these street children. They can assist in providing love, care, basic literacy, 

recreation and most importantly spend time and shower affection on them.  

Question 46. Street children in Delhi _____________. 

A. spend most of their time in and around railway stations B. live in very badly physical and mental conditions  

C. account for 100 million from all parts of India     D. can search heaps of food for meals  

Question 47. Volunteers may do all of the following activities EXCEPT __________.  

A. giving informal lessons to children  B. teaching children good habits  

C. playing games with children  D. taking children to evening classes 

Question 48. Educational trips are very useful for the children because ___________. 
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A. there are many museums and zoos in Delhi  

B. they can learn good habits such as cleanliness, hygiene and greetings  

C. they have a good time and lots of fun with volunteers  

D. they can play many educational games with volunteers there  

Question 49. Day care centers for street children offer ___________. 

A. care, education and recreation  B. time, shower and affection  

C. supply of volunteers for various organizations  D. contact points or shelter homes at railway stations  

Question 50. The word "They" in the last paragraph refers to __________. 

A. volunteers  B. day care centers  C. organizations  D. street children  

 

----THE END---- 
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BẢNG ĐÁP ÁN 

1. A 2. D 3. D 4. C 5. D 6. C 7. B 8. A 9. C 10. C 

11. B 12. B 13. A 14. B 15. C 16. B 17. A 18. D 19. A 20. B 

21. C 22. A 23. A 24. C 25. B 26. C 27. C 28. C 29. D 30. D 

41. C 42. D 43. A 44. B 45. D 46. B 47. D 48. C 49. A 50. A 

 

31. I’m going to have a birthday party next Sunday. 

32. The printer is being used at present. 

33. While Mary was listening to music, her mother phoned her. 

34. She was excited about opening her presents last night. 

35. The teacher doesn’t normally allow us to use dictionaries during the test. 

36. Five suspects have been arrested by the police. 

37. The room is too small for us to live in. 

38. He arrived while we were having lunch. 

39. I found that film boring. 

40. This is the first time I have ever seen that film. 

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT 

THỰC HIỆN: BAN CHUYÊN MÔN TUYENSINH247.COM 

1 (NB) 

Kiến thức: Phát âm “y” 

Giải thích: 

A. psychologist /saɪˈkɒlədʒɪst/ B. duty /ˈdjuːti/ 

C. laundry /ˈlɔːndri/  D. grocery /ˈɡrəʊsəri/ 

Phần gạch chân phương án A được phát âm là /aɪ/ , còn lại là /i/. 

Chọn A. 

2 (NB) 

Kiến thức: Phát âm của đuôi “ATE” 

Giải thích:  

A. educate (v) /ˈedʒukeɪt/  B. debate (v,n) /dɪˈbeɪt/ 

C. communicate (v) /kəˈmjuːnɪkeɪt/ D. passionate (adj) /ˈpæʃənət/ 

Phần gạch chân phương án D được phát âm là /ət/ , còn lại là /eɪt/. 
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Quy tắc: Nếu từ có đuôi “ATE” là động từ thì sẽ đọc là âm /eɪt/ ; nếu là tính từ hoặc danh từ thì đuôi “ATE” 

được đọc thành âm /ət/. ( Ngoại lệ: debate dù là danh từ nhưng trọng âm rơi vào âm ATE nên vẫn giữ đọc âm 

mạnh /eɪt/). 

Chọn D. 

3 (NB) 

Kiến thức: Trọng âm của từ đa âm tiết 

Giải thích:  

A. contribution /ˌkɒntrɪˈbjuːʃn/ B. disadvantaged /ˌdɪsədˈvɑːntɪdʒd/ 

C. individual /ˌɪndɪˈvɪdʒuəl/  D. incredible /ɪnˈkredəbl/ 

Phương án D trọng âm rơi vào âm tiết 2, còn lại rơi vào 3. 

Quy tắc: Đuôi -ION: trọng âm rơi vào âm tiết trước nó 

Chọn D. 

4 (NB) 

Kiến thức: Trọng âm của từ đa âm tiết 

Giải thích:  

A. understand /ˌʌndəˈstænd/  B. volunteer /ˌvɒlənˈtɪə(r)/ 

C. audience /ˈɔːdiəns/  D. interact /ˌɪntərˈækt/ 

Phương án C trọng âm rơi vào âm tiết 1, còn lại rơi vào 3. 

Quy tắc:  

+ từ đuôi EER trọng âm rơi vào chính nó 

+ Các động từ có 3 âm tiết, bắt đầu bằng tiền tố có 2 âm tiết (under, inter) thì trọng âm rơi vào âm 3. 

Chọn C. 

5 (TH) 

Kiến thức: Từ loại 

Giải thích:  

A. meaningless (adj): vô nghĩa B. hopeless (adj): vô vọng 

C. harmful (adj): có hại  D. meaningful (adj): có ý nghĩa 

Quy tắc: Hậu tố “full” (có ý nghĩa) ; hậu tố “less” (= not , mang nghĩa phủ định) được thêm vào danh từ để 

tạo thành tính từ có nghĩa đối lập nhau 

Tạm dịch: Khi bạn làm cái điều gì đó tốt cho người khác, bạn sẽ thấy cuộc sống của bạn có ý nghĩa 

Chọn D. 

6 (NB) 

Kiến thức: Giới từ 
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Giải thích: Cấu trúc: interact with sb: tương tác với ai/cái gì 

Tạm dịch: Internet đã giúp chúng ta tương tác với mọi người trên khắp thế giới. 

Chọn C. 

7 (TH) 

Kiến thức: Từ vựng 

Giải thích:  

A. interested + in: hứng thú về điều gì  B. excited + about: hào hứng về việc gì đó 

C. bored + with: chán điều gì  D. tired + of: mệt mỏi vì điều gì 

“excited” là tính từ duy nhất được chọn do hợp về nghĩa và kết hợp được với giới từ “about”. 

Tạm dịch: Tất cả chúng tôi đều hào hứng về chuyến du lịch quanh Hà Nội. 

Chọn B. 

8 (TH) 

Kiến thức: Từ vựng 

Giải thích:  

A. aware of sth (adj): ý thức về điều gì  

B. devote yourself to sth (v): cống hiện, tận tụy về điều gì 

C. communicate with sb/sth (v): giao tiếp với ai/cái gì 

D. dedicate yourself to sth (v): cống hiến, tận tụy về điều gì 

Chỗ trống cần điền là một tính từ (do đứng sau tobe và more) và kết hợp được với giới từ of => aware 

Tạm dịch: Khi làm các công việc tình nguyện, chúng ta sẽ ý thức hơn về các vấn đề toàn cầu mà chúng ta 

đang phải đối mặt. 

Chọn A. 

9 (TH) 

Kiến thức: Liên từ 

Giải thích:  

A. and (và): bổ sung thêm thông tin B. or (hoặc): sự lựa chọn 

C. so (vì thế): kết quả  D. but (nhưng mà): tương phản 

Tạm dịch: Tôi rất muốn tham dự kì thi này, vì vậy bố mẹ đã cho phép. 

Chọn C. 

10 (VD) 

Kiến thức: Tính từ đuôi -ED / -ING 

Giải thích: 

- “Bạn nghĩ sao về bài hát này?” 
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- “Nó rất _______. Tôi không thích nó” 

Quy tắc:  

+ Tính từ đuôi ING: chỉ tác nhân (người/vật)  

+ Tính từ đuôi ED: chỉ đối tượng nhận (người)  

=> Bài hát (It = The song)  là tác nhân gây ra sự nhàm chán đối với người nghe nên chọn tính từ có đuôi ING. 

Chọn C. 

11 (TH) 

Kiến thức: Từ vựng 

Giải thích:  

A. Husband: chồng  B. Breadwinner: trụ cột gia đình về mặt tài chính 

C. Women: phụ nữ  D. Homemaker: người giữ tổ ấm (nấu cơm, giặt 

giũ…) 

Tạm dịch: Người trụ cột gia đình là người kiếm tiền chính cho gia đình. 

Chọn B. 

12 (TH) 

Kiến thức: Từ vựng 

Giải thích:  

A. heart: tim  B. lungs: phổi 

C. brain: não  D. intestine: ruột 

Câu đề bài có 2 từ breathe in (thở vào) và breath out (thở ra) => liên quan đến phổi (lungs). 

Tạm dịch: Hệ thống này (phổi) trong cơ thể giúp chúng ta hít vào khí O2 và thải ra khí CO2. 

Chọn B. 

13 (VD) 

Kiến thức: Cụm động từ 

Giải thích: Cụm động từ (phrasal verb): be made up of sth (v): được cấu tạo từ cái gì  

Tạm dịch: Hệ thống này được cấu tạo từ xương. 

Chọn A. 

14 (TH) 

Kiến thức: Câu bị động 

Giải thích: 

Last night (đêm qua) là dấu hiệu nhận biết thì quá khứ đơn => loại D 

By + a special….(bởi cái gì đó…): câu bị động => be + PII 

Program: danh từ số ít  
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Tạm dịch: Đêm qua chương trình yêu thích của tôi bị gián đoạn do có tin tức mới. 

Chọn B. 

15 (VD) 

Kiến thức: Từ vựng 

Giải thích:  

A. Circulatory system: hệ tuần hoàn B. Digestive system: hệ tiêu hóa 

C. Nervous system: hệ thần kinh D. Skeletal system: hệ xương 

Câu đề bài có từ controller (điều khiển) , brain (bổ não) , nerves (dây thân kinh) => liên quan đến hệ thần kinh 

(nervous system) 

Tạm dịch: Hệ thần kinh là hệ trung tâm điều khiển của cơ thể. Được chỉ huy bởi não và dây thần kinh, hệ 

thần kinh cho phép chúng ta di chuyển, nói và thể hiện cảm xúc. 

Chọn C. 

16 (TH) 

Kiến thức: Từ vựng 

Giải thích:  

A. clean the house: lau nhà  B. shop for grocery: mua thức ăn 

C. do the cooking: nấu ăn  D. feed the cat: cho mèo ăn 

Câu đề bài có cụm trạng ngữ “at the market” (ở chợ) => liên quan đến mua sắm thức ăn, hàng hóa…. 

Tạm dịch: Tôi thường mua thức ăn ở chợ gần nhà mình. 

Chọn B. 

17 (TH) 

Kiến thức: Từ vựng 

Giải thích: debut = first: đầu tay, sản phẩm đầu tiên 

Tạm dịch: Suối Mơ là album đầu tay của Trịnh Công Sơn mang âm điệu nhẹ nhàng, thơ mộng. 

Chọn A. 

18 (TH) 

Kiến thức: Từ vựng 

Giải thích:  

Contestant = competitors: người tham gia thi đấu, thí sinh 

Judges: giám khảo 

Fans = devotees: người hâm mộ, người ủng hộ 

Tạm dịch: Có rất nhiều người hâm mộ đã tập hợp tại nhà của thần tượng để chứng kiến thần tượng ngay sau 

cuộc thi 
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Chọn D. 

19 (VD) 

Kiến thức: Từ vựng 

Giải thích:  

passion (n) niềm đam mê 

admire(v):ngưỡng mộ => admiration(n): sự ngưỡng mộ 

appearance(n): sự xuất hiện, vẻ bề ngoài 

=> exceptional ability (n): khả năng xuất chúng = talent (n): tài năng 

Tạm dịch: Khả năng xuất chúng của cô ấy được biết đến rộng rãi khi cô ấy đã dành rất nhiều giải thưởng ở 

nhiều cuộc khi khác nhau 

Chọn A. 

20 (VD) 

Kiến thức: Sự kết hợp từ 

Giải thích:  

Experience(n): kinh nghiệm, trải nghiệm 

Field(n): lĩnh vực 

Cụm từ cố định (Collocation): gain experience: gặt hái kinh nghiệm 

Tạm dịch: Làm tình nguyện là cách tuyệt vời để gặt hái kinh nghiệm ở nhiều lĩnh vực khác nhau. 

Chọn B. 

21 (VD) 

Kiến thức: Từ loại 

Giải thích:  

A. volunteer (n) (v): tình nguyện, tình nguyện viên  

B. voluntary (adj): thuộc về tình nguyện 

C. volunteered (v): tình nguyện, động từ có quy tắc thì quá khứ đơn 

D. volunteers (n) (v): những tình nguyện viên, động từ chia theo ngôi thứ 3 số ít 

My class (lớp học của tôi) làm chủ ngữ => chỗ trống cần điền phải là động từ (vì động từ đứng ngay sau chủ 

ngữ) 

Last year (năm ngoái) => dấu hiệu nhận biết quá khứ đơn 

Cấu trúc: volunteer to do sth: tình nguyện làm gì 

Tạm dịch: Năm ngoái, lớp tôi tình nguyện dạy học cho các em ở vùng xa xôi hẻo lánh. 

Chọn C. 

22 (NB) 
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Kiến thức: Thì hiện tại hoàn thành 

Giải thích:  

Three times this year (3 lần trong một năm) => dấu hiệu nhận biết thì hiện tại hoàn thành 

Cấu trúc: has/have + V-ed/ V cột 3 

Tạm dịch: Tôi đã đến New York 3 lần trong năm nay. 

Chọn A. 

23 (NB) 

Kiến thức: Thì tương lai đơn 

Giải thích:  

I think (tôi nghĩ) => phỏng đoán mang tính cá nhân => tương lai đơn 

Cấu trúc:  will + V nguyên thể 

Tạm dịch: Tôi nghĩ rằng thời tiết sẽ tốt hơn. 

Chọn A. 

24 (NB) 

Kiến thức: Thì hiện tại tiếp diễn 

Giải thích:  

Look! (Nhìn kìa) => dấu hiệu nhận biết thì hiện tại tiếp diễn 

Cấu trúc: is/am/are + V-ing 

Tạm dịch: Nhìn kìa! Người đàn ông kia đang cố gắng mở cửa xe ô tô của bạn. 

Chọn C. 

25 (TH) 

Kiến thức: Mệnh đề Since 

Giải thích:  

Mệnh đề chứa since chia ở thì quá khứ đơn để nhấn mạnh mốc thời điểm bắt đầu của hành động trong quá 

khứ 

Cấu trúc: S + has/have + PII since S + V-ed/V cột 2 

Tạm dịch: Kể từ khi anh ta rời đi, tôi chưa nghe ngóng được tin tức gì về anh ta cả. 

Chọn B. 

26 (VD) 

Kiến thức: Danh động từ 

Giải thích:  

avoid doing sth: tránh làm gì 

Sửa: to drink => drinking 
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Tạm dịch: Đôi khi rất khó để tránh uống rượu bia khi chúng ta tham gia bữa tiệc thân mật. 

Chọn C. 

27 (VD) 

Kiến thức: Động từ nguyên mẫu có to 

Giải thích:  

Cấu trúc: take sb + số giờ + to-V 

Sửa: Getting => to get 

Chọn C. 

28 (NB) 

Kiến thức: Giới từ 

Giải thích:  

Cấu trúc: be responsible for sth: chịu trách nhiệm cho việc gì 

Sửa: to => for 

Tạm dịch: Những người vợ cũng phải có trách nhiệm trong việc gánh vác tài chính gia đình 

Chọn C. 

29 (NB) 

Kiến thức: Thì tương lai gần 

Giải thích:  

Black clouds (mây đen) => dấu hiệu cụ thể, sự việc chắc chắn xảy ra => thì tương lai gần 

Cấu trúc: be going to + V nguyên thể 

Sửa: raining => rain 

Tạm dịch: Nhìn những đám mây đen kìa. Trời sắp mưa rồi. 

Chọn D. 

30 (TH) 

Kiến thức: Tính từ đuôi ED/ING 

Giải thích:  

tiring (adj): việc chơi game gây ra sự mệt mỏi chán trường 

tired (adj): cảm xúc của con người, sự chán trường mệt mỏi 

Sau chủ ngữ “you” cần điền tính từ chỉ cảm giác cho người => dùng tính từ đuôi -ed. 

Sửa: tiring => tired 

Tạm dịch: Bạn thích chơi game không hay là bạn chán nó rồi? 

Chọn D. 

31 (NB) 
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Kiến thức: Thì tương lai gần 

Giải thích:  

next Sunday (chủ nhật tới), birthday party (bữa tiệc sinh nhật) => diễn tả dự định kế hoạch trong tương lai => 

tương lai gần 

Cấu trúc: S + is/am/are + going to + V nguyên thể 

Tạm dịch: Tôi định tổ chức sinh nhật vào chủ nhật tới. 

Đáp án: I am going to have a birthday party next Sunday. 

32 (TH) 

Kiến thức: Cấu trúc bị động của thì hiện tại tiếp diễn 

Giải thích:  

Being use (đang được sử dụng) => hàm ý bị động tiếp diễn 

Cấu trúc câu bị động với thì hiện tại tiếp diễn:  is/am/are + being + PII 

Tạm dịch: Hiện tại máy in đang được sử dụng. 

Đáp án: The printer is being used at present.  

33 (TH) 

Kiến thức: Mệnh đề While 

Giải thích:  

While (trong khi) => hàm ý hành động đang diễn ra thì hành động khác xen vào. Mệnh đề chứa “While” chia 

thì quá khứ tiếp diễn, mệnh đề còn lại chia ở quá khứ đơn. 

Cấu trúc: While + S1 + was/were + V-ing, S2 + V-ed/V cột 2  

Tạm dịch: Trong khi Mary đang nghe nhạc thi mẹ cô ấy gọi điện cho cô ấy. 

Đáp án: While Mary was listening to music, her mother phoned her. 

34 (TH) 

Kiến thức: Thì quá khứ đơn với động từ TOBE và giới từ 

Giải thích:  

Last night (tối qua) => dấu hiệu nhận biết thì quá khứ đơn 

Excited (adj) hào hứng => đi với giới từ about 

Giới từ (about, in, at..) => theo sau nó là V-ing 

Cấu trúc: S + was/were + adj + prep + V-ing  

Tạm dịch: Cô ấy rất hào hứng mở quà vào tối hôm qua. 

Đáp án: She was excited about opening her presents last night. 

35 (TH) 

Kiến thức: Dạng của động từ 
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Giải thích:  

Normally (thường là) => dấu hiệu nhận biết hiện tại đơn 

The teacher (giáo viên) số ít => sử dụng trợ động từ doesn’t 

Allow sb to do sth: cho phép ai làm gì 

Tạm dịch: Giáo viên thường không cho phép chúng tôi sử dụng từ điển khi kiểm tra. 

Đáp án: The teacher doesn’t normally allow us to use dictionaries during the test. 

36 (TH) 

Kiến thức: Cấu trúc bị động của thì hiện tại hoàn thành 

Giải thích:  

Have arrested => cấu trúc thì hiện tại hoàn thành. 

Been => PII => sử dụng cấu trúc bị động 

Cấu trúc: has/have + been + PII 

Tạm dịch: 5 kẻ tình nghi đã bị cảnh sát bắt 

Đáp án: Five suspects have been arrested (by the police). 

37 (TH) 

Kiến thức: Cấu trúc too…to 

Giải thích: so + adj + that = too + adj + (for sb)+ to-V: quá…để mà… 

Tạm dịch: Phòng này quá nhỏ để chúng tôi có thể sống được. 

Đáp án: The room is too small for us to live in. 

38 (TH) 

Kiến thức: Mệnh đề While 

Giải thích:  

In the middle of = while: trong lúc đang làm gì  

While (trong khi) => hàm ý hành động đang diễn ra thì hành động khác xen vào. Mệnh đề chứa While chia 

thì quá khứ tiếp diễn, mệnh đề còn lại chia ở quá khứ đơn 

Cấu trúc: S1 + V-ed/V cột 2 while + S2 + was/were + V-ing.  

Tạm dịch: Anh ta đến trong lúc chúng tôi đang ăn chửa thì anh ta đến. 

Đáp án: He arrived while we were having lunch. 

39 (NB) 

Kiến thức: Tính từ đuôi -ED/ING 

Giải thích:  

Bored (adj): bổ sung nghĩa cho me => hàm ý càm xúc con người => sử dụng tính từ đuôi ED 

Boring(adj): bổ sung nghĩa cho that film => hàm ý bộ phim chán => sử dụng tính từ đuôi ING 
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Câu đề bài dùng động từ “made” (chia ở thì quá khứ đơn) => khi viết lại phải dùng thì QKĐ 

Cấu trúc find + O + adj 

Tạm dịch: Bộ phim này rất chán. 

Đáp án: I found that film boring. 

40 (TH) 

Kiến thức: Thì hiện tại hoàn thành 

Giải thích:  

First (lần đầu tiên) = never…before (chưa bao giờ…trước đây) => sử dụng thì hiện tại hoàn thành 

Cấu trúc: This is the first time + S + has/have + ever + PII 

Tạm dịch: Đây là lần đầu tiên tôi xem bộ phim đó. 

Đáp án: This is the first time I have ever seen that film. 

41 (TH) 

Kiến thức: Từ loại 

Giải thích:  

spend time doing sth: dành thời gian làm gì 

In many families today, mothers continue to work because they have careers that they have spent years (41) 

developing. 

Tạm dịch: Trong nhiều gia đình hiện nay, các bà mẹ phải tiếp tục đi làm bởi vì họ có sự nghiệp nhất định sau 

nhiều năm gây dựng phát triển. 

Chọn C. 

42 (TH) 

Kiến thức: Cụm từ cố định 

Giải thích:  

Give birth: sinh con 

Afer (giới từ) => đằng sau nó là động từ đuôi “ing”: give => giving 

Some women return to work soon after (42) giving birth because they know that most employers are not 

sympathetic to working mothers who wish to take time off to be with their young children. 

Tạm dịch: Một vài bà mẹ phải sớm quay trở lại làm việc ngay sau khi sinh con vì họ biết rằng phần lớn người 

chủ lao động sẽ không thông cảm với các bà mẹ đi làm nhưng vẫn muốn có ngày nghỉ trông con nhỏ. 

Chọn D. 

43 (TH) 

Kiến thức: Cụm từ cố định 

Giải thích: play + a/an + adj + role: đóng vai trò như thế nào 
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In most families with working mothers, each person (43) plays a more active role in the household. 

Tạm dịch: Trong hầu hết gia đình có bà mẹ đi làm, mỗi người trong gia đình sẽ phải chủ động trong các công 

việc nhà. 

Chọn A. 

44 (VD) 

Kiến thức: Cụm động từ 

Giải thích: 

A. look at: nhìn  B. look after: trông nom, chăm sóc 

C. look for: tìm kiếm  D. look up: tra cứu thông tin, dữ liệu 

The children tend to (44) look after one another and help in other ways. 

Tạm dịch: Những đứa trẻ trong gia đình như vậy có xu hướng chăm sóc và giúp đỡ lẫn nhau. 

Chọn B. 

45 (TH) 

Kiến thức: Từ vựng 

Giải thích:  

A. bread: bánh mì  B. breadwinning: sự trụ cột gia đình 

C. breadstick: bánh mì que  D. breadwinner: người trụ cột gia đình 

The father as a (45) breadwinner is more likely to help with household chores and child rearing. 

Tạm dịch: Người cha dù đóng vai trò là người trụ cột kinh tế nhưng họ vẫn sẽ giúp công việc nhà và chăm 

nom con cái. 

Chọn D. 

Dịch bài đọc: 

Nội dung dịch: 

Các bà mẹ đi làm 

Ở Mỹ hiện nay, hơn nửa các bà mẹ có con nhỏ nhưng vẫn đi làm, so với những năm 1970 con số này chỉ là 

1/3.  Phụ nữ tham gia vào lực lượng lao động không chỉ vì để có được sự nghiệp thăng hoa mà còn để kiếm 

thu nhập cho gia đình. 

Trong nhiều gia đình hiện nay, các bà mẹ phải tiếp tục đi làm bởi vì họ có sự nghiệp nhất định sau nhiều năm 

gây dựng phát triển. Một vài bà mẹ phải sớm quay trở lại làm việc ngay sau khi sinh con vì họ biết rằng phần 

lớn người chủ lao động sẽ không thông cảm với các bà mẹ đi làm nhưng vẫn muốn có ngày nghỉ trông con 

nhỏ.  

Trong hầu hết gia đình có bà mẹ đi làm, mỗi người trong gia đình sẽ phải chủ động trong các công việc nhà. 

Những đứa trẻ trong gia đình như vậy có xu hướng chăm sóc và giúp đỡ lần nhau. Người cha dù đóng vai trò 
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là người trụ cột kinh tế nhưng họ vẫn sẽ giúp công việc nhà và chăm nom con cái. Kết quả là các bà mẹ sẽ 

cảm thấy được trân trọng và được giúp đỡ bởi gia đình, bạn bè lẫn đồng nghiệp. 

46 (VD) 

Kiến thức: Đọc hiểu chi tiết 

Giải thích:  

Trẻ em đường phố ở Delhi 

A. Dành hầu hết thời gian ở các ga tàu 

B. sống trong điều kiện tồi tệ về mặt thể chất lẫn tinh thần 

C. chiếm khoảng 100 triệu người trong tổng dân số Ấn Độ 

D. có thể tìm được nhiều thức ăn  

Thông tin: In fact, there are more than 25,000 children who live in and around railway stations in Delhi. They 

can be seen searching the rubbish heap for a meal, sleeping between the tracks, often beaten and sexually 

abused.  

Tạm dịch: Thực tế, có khoảng hơn 25.000 trẻ em sống quanh khu vực nhà ga ở Delhi. Chúng được tìm thấy 

là đang mò rác để kiếm thức ăn, ngủ ở đường ray và thường xuyên bị lạm dụng tình dục.  

Chọn B. 

47 (VD) 

Kiến thức: Đọc hiểu chi tiết 

Giải thích:  

Tình nguyện viên có thể làm được tất cả các hoạt động sau ngoại trừ 

A. cung cấp các tiết học bổ trợ văn hóa cho trẻ B. dạy trẻ thói quen tốt 

C. chơi với trẻ      D. đưa trẻ đến các lớp học buổi tối  

Thông tin: Volunteer Work in the Street Children Programme in Delhi, India consists of taking informal 

education classes with the children, playing games with the children and introducing them to different new 

activities. Volunteers can teach the children good habits such as cleanliness, hygiene and greetings. On some 

of the days, volunteers can plan a trip with the children to a museum or zoo in Delhi. 

Tạm dịch: Các hoạt động tình nguyện ở Delhi, Ấn Độ bao gồm: các lớp học bổ túc văn hóa cho trẻ, chơi 

game hoặc giới thiệu thêm các hoạt động mới. Tình nguyện viên có thể dạy trẻ các thói quen tốt như: sự sạch 

sẽ, vệ sinh và cách chào hỏi. Trong một vài ngày ở đây, tình nguyện viên có thể tổ chức các chuyến đi tham 

quan tại bảo tàng hoặc sở thú ở Delhi. 

Chọn D. 

48 (VD) 

Kiến thức: Đọc hiểu chi tiết 
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Giải thích:  

Những chuyến đi giáo dục rất hữu ích cho trẻ bởi vì 

A. có nhiều bảo tàng và sở thú ở Delhi 

B. chúng học được các thói quen tốt như giữ vệ sinh sạch sẽ, cách chào hỏi 

C. chúng có quãng thời gian vui vẻ hạnh phúc cùng với tình nguyện viên 

D. chúng có thể chơi 

Thông tin: Such educational trips are very useful for the children where they love spending time and playing 

with the volunteers. 

Tạm dịch: Những chuyến tham quan mang tính giáo dục như thế sẽ rất hữu ích cho trẻ bởi vì chúng có thể 

dành thời gian vui chơi cùng các tình nguyện viên.  

Chọn C. 

49 (VD) 

Kiến thức: Đọc hiểu chi tiết 

Giải thích:  

Các trung tâm chăm sóc ban ngày cho trẻ em đường phố cung cấp 

A. sự chăm nom, giáo dục và các hoạt động giải trí B. thời gian, vòi hoa sen, tình yêu thương 

C. nguồn cấp tình nguyện viên cho các tổ chức khác D. cung cấp nhà tạm trú tại nhà ga 

Thông tin: They can assist in providing love, care, basic literacy, recreation and most importantly spend time 

and shower affection on them. 

Tạm dịch: Các trung tâm hỗ trợ trong việc đem đến cho các em tình yêu thương, sự chăm sóc, học viết cơ 

bản, giải trí và quan trọng hơn hết là dành thời gian bên các em và bày tỏ sự yêu thương đến chúng. 

Chọn A. 

50 (NB) 

Kiến thức: Đại từ thay thế 

Giải thích:  

They (họ): đại từ thay thế cho danh từ số nhiều làm chủ ngữ của câu trước đó => volunteers là chủ ngữ chính 

ở câu Volunteers work at the various contact points or shelter homes….. 

Thông tin: Volunteers work at the various contact points or shelter homes, being run by various organizations, 

which serve as day care centers for these street children. They can assist in providing love, care, basic literacy, 

recreation and most importantly spend time and shower affection on them.  

Tạm dịch: Các tình nguyện viên làm việc tại nhà tình thương được quản lý bởi nhiều tổ chức khác nhau, và 

các nhà tình thương đóng vai trò như là trung tâm chăm sóc ban ngày cho trẻ em đường phố. Các tình nguyện 
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viên hỗ trợ trong việc đem đến cho các em tình thương, sự chăm sóc, đọc viết cơ bản, giải trí và quan trọng 

hơn hết là dành thời gian bên các em và trao cho các em sự yêu thương. 

Chọn A. 

Dịch bài đọc: 

Nội dung dịch: 

Chương trình tình nguyện hỗ trợ trẻ em đường phố ở Delhi 

Có hơn 100 triệu trê em đường phố không đến trường và lang thang khắp các con phố ở Ấn Độ. Ở thủ đô 

Delhi, ước tính có khoảng 175.000 trẻ em lang thang cơ nhỡ. Thực tế, có khoảng hơn 25.000 trẻ em sống 

quanh khu vực nhà ga ở Delhi. Chúng được tìm thấy là đang mò rác để kiếm thức ăn, ngủ ở đường ray và 

thường xuyên bị lạm dụng tình dục. Các hoạt động tình nguyện ở Delhi, Ấn Độ bao gồm: các lớp học bổ túc 

văn hóa cho trẻ, chơi game hoặc giới thiệu thêm các hoạt động mới. Tình nguyện viên có thể dạy trẻ các thói 

quen tốt như: sự sạch sẽ, vệ sinh và cách chào hỏi. Trong một vài ngày ở đây, tình nguyện viên có thể tổ chức 

các chuyến đi tham quan tại bảo tàng hoặc sở thú ở Delhi. Những chuyến tham quan mang tính giáo dục như 

thế sẽ rất hữu ích cho trẻ bởi vì chúng có thể dành thời gian vui chơi cùng các tình nguyện viên. 

Các tình nguyện viên làm việc tại nhà tình thương được quản lý bởi nhiều tổ chức khác nhau, và các nhà tình 

thương đóng vai trò như là trung tâm chăm sóc ban ngày cho trẻ em đường phố. Các tình nguyện viên hỗ trợ 

trong việc đem đến cho các em tình thương, sự chăm sóc, đọc viết cơ bản, giải trí và quan trọng hơn hết là 

dành thời gian bên các em và trao cho các em sự yêu thương. 

 

 

 


