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MỤC TIÊU 

- Nắm vững kiến thức từ vựng và ngữ pháp Unit 1 – 5 tiếng Anh 11 chương trình mới. 

- Biết vận dụng kiến thức đã học vào các dạng bài tập trắc nghiệm và tự luận thông dụng và nhanh chóng 

chọn được đáp án đúng. 

(ID: e2673) Choose the word that has the underlined part pronounced differently from that of the 

others. 

Question 1. A. rarely    B. barely   C. scary   D. library 

Question 2. A. history   B. unforgettable  C. information  D. opportunity 

Question 3. A. deafening   B. frightening   C. gardening   D. encouraging 

(ID: e2674) Choose the word that has the main stress placed differently from that of the others. 

Question 4. A. interview   B. impression   C. company  D. formally 

Question 5. A. stressful   B. pressure   C. prepare   D. future 

(ID: e2675) Choose the one word or phrase A, B, C or D that best completes the sentence. 

Question 6. He is the most wonderful person I______. 

A. have ever met   B. had ever met   C. ever meet   D. am meeting 

Question 7. It ______ heavily when he ______ up. 

A. has snowed/ woke       B. snowed/ wakes   

C. was snowing/ have woken      D. was snowing/ woke 

Question 8. You haven’t eaten all day. You ______ be hungry. 

A. must    B. can     C. could   D. ought to 

Question 9. When Mr. Lee was younger, he ______ work in the garden for hours. 

A. has got to    B. should be able to   C. can    D. could 

Question 10. The kitten’s fur ______ so soft. 

A. looks    B. sounds    C. smells  D. tastes 

Question 11. The waves crashed on the shore where I ______ cool on my hot feet. 

A. appeared    B. felt     C. looked   D. sounded 

Question 12. _____ that the capital of South Carolina was moved from Charleston to Columbia. 

A. In 1790 was       B. There was in 1790   

C. In 1790        D. It was in 1790 
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Question 13. _____ who was elected the first woman mayor of Chicago in 1979. 

A. It was Jane Byrne   B. Jane Byrne   C. That Jane Byrne  D. When Jane Byrne 

Question 14. It isn’t ______ for him to take charge of the financial burden on his family. 

A. boring    B. expensive    C. easy   D. bored 

Question 15. She left a message with a request ______ in the contract. 

A. not to sign    B. not sign    C. to not sign  D. don’t sign 

Question 16. We should ______ use of every chance we have to speak English. 

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

Question 17. Schools need ______ to help children to read and write. 

A. volunteers    B. pioneers    C. engineers   D. innovators 

Question 18. The ______ arises when Jack and his parents have considerable disagreement on 

his choice of university. 

A. discrimination   B. conflict    C. agreement   D. gap 

(ID: e2676) Choose the underlined word or phrase in each sentence that needs correcting. 

Question 19. We all know that it is (A) important to (B) medical directions to be (C) understood 

clearly (D). 

Question 20. Mary was determined to leave (A) the office by (B) 4:30 for catching (C) the early 

train home (D). 

(ID: e2677) Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D to choose the word orphrase 

that best fits each of the numbered blanks. 

In the United States, volunteering is (21) ______ as a good way to give children a sense of (22) ______ 

responsibility and to bring the family together. Volunteerism is (23)______ across the United States today 

because people are trying to (24) ______ more emphasis on family togetherness, and they are looking for 

ways to help young peoplehave a feeling of hope and satisfaction. It is (25) ______ that volunteering helps 

childrendiscover their talents, develop their skills, and learn about (26) ______ and problemsolving. (27) 

______, family volunteering has some (28) ______. It benefits the community that is (29) ______, it benefits 

the family for serving together, and it benefits each (30)______ in the family. 

Question 21. A. respected   B. viewed  C. inspected   D. showed 

Question 22. A. commune   B. communal   C. communion  D. community 

Question 23. A. growing   B. traveling   C. extending   D. forming 

Question 24. A. take    B. be    C. put    D. offer 

Question 25. A. regarded   B. believed   C. concerned   D. accepted 

Question 26. A. operation   B. corporation  C. correspondence D. cooperation 

Question 27. A. Moreover   B. However   C. Therefore   D. Consequently 

Question 28. A. advantages               B. disadvantages   C. conveniences  D. inconveniences 

Question 29. A. cared   B. taken   C. served   D. offered 
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Question 30. A. character   B. community   C. personnel   D. individual 

(ID: e2678) Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D to indicate the correctanswer 

to each of the questions. 

ARE TRADITIONAL WAYS OF LEARNING THE BEST? 

Read about some alternative schools of thought…. 

One school in Hampshire, UK, offers 24-hour teaching. The children can decide when orif they come to 

school. The school is open from 7 a.m to 10 p.m, for 365 days a year andprovides online teaching throughout 

the night. The idea is that pupils don’t have tocome to school and they can decide when they want to study. 

*Cheryl Heron, the headteacher, said “Some students learn better at night. Some students learn better in the 

morning.” Cheryl believes that if children are bored, they will not come to school. “Why must teaching only 

be conducted in a classroom? You can teach a child without him evercoming to school.” 

 

Steiner schools encourage creativity and free thinking so children can study art, musicand gardening as well 

as science and history. They don’t have to learn to read and writeat an early age. At some Steiner schools, the 

teachers can’t use textbooks. They talk tothe children, who learn by listening. Every morning the children 

have to go to specialmusic and movement classes called “eurhythmy”, which help them to learn to 

concentrate. Very young children learn foreign languages through music and songs.Another difference from 

traditional schools is that at Steiner schools you don’t have to do any tests or exams.  

 

*A child learning music with Suzuki method has to start as young as possible. Even twoyear-old children can 

learn to play difficult pieces of classical music, often on the violin.They do this by watching and listening. 

They learn by copying, just like they learn theirmother tongue. The child has to join in, but doesn’t have to 

get it right. “They soon learnthat they mustn’t stop every time they make a mistake. They just carry on,” said 

oneSuzuki trainer. The children have to practice for hours every day and they giveperformances once a week, 

so they learn quickly. “The parents must be involved too,”said the trainer, “or it just doesn’t work. 

Question 31. Which of the following is NOT true about 24-hour teaching? 

A. Students can come to school from 7a.m to 10p.m 

B. Students can study online at night. 

C. Students can choose the time to study. 

D. Some students need to study in the morning and some need to study at night. 

Question 32. According to Cheryl Heron, teaching_________. 

A. should happen throughout the night  B. is not necessarily carried out in class 

C. is for children who will not come to school D. must be around the year 

Question 33. Steiner schools don’t _________. 

A. encourage children’s creativities and free thinking  

B. allow teachers to teach things out of textbooks 
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C. teach reading and writing to young children 

D. teach music to children 

Question 34. The word this in paragraph 3 refers to__________. 

A. starting as young as possible   B. the violin 

C. playing difficult pieces of music   D. learning their mother tongue 

Question 35. The word “involved” in paragraph 3 is closest in meaning to_________. 

A. engaged   B. encouraging   C. accepting   D. rejecting 

(ID: e2679) Give the correct form of the WORDS in brackets. 

Question 36. Conversation is one of the most enjoyable forms of _____________ (entertain). 

Question 37. To maintain a lifelong friendship, you should be ______________(sympathy) and care about 

your friends’ feelings. 

Question 38. A successful business needs good _____________ (organize). 

Question 39. On ___________ (open) his letter, her face changed. 

Question 40. My car isn’t ___________ (rely). It’s always letting me down. 

Question 41. Children receive its early education at home so parents should buy some ___________ 

(education) magazines to put them in the bookcase. 

Question 42. I am sure they will be very___________ (delightful) at your success. 

Question 43. Robots in the home might not be ___________ (create) enough to do the cooking, plan the 

meal and so on. 

(ID: e2680) Use the given words, phrases or the instruction the brackets to complete thesecond 

sentence so that it has similar meaning to the first. 

Question 44. Tom’s mum can speak three languages. (Using the cleft structure: It is/was__that__) 

→ _______________________________________________________________ 

Question 45. Hoa couldn’t understand Phong’s sense of humour. (Using the cleft structure: It 

is/was__that__) 

→ _______________________________________________________________ 

Question 46. They think that it is a good idea for me to do voluntary work. 

→ They think that I ________________________________________________ 

Question 47. Most people took no notice of the stranger at the bar. (attention) 

→ Most people_____________________________________________________ 

Question 48. We were very impressed when we saw that she tried very hard to overcome 

difficulties. (effort) 

→ We were very impressed by her ____________________________________ 

Question 49. She has always wanted to visit Australia and that has made her work harder at her 

English language skills. (wish) 

→ Her wish to _____________________________________________________ 
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Question 50. Sam forgot to post the letters. (remember) 

→ Sam_____________________________________________________________ 

 

---- THE END--- 
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HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT 

Thực hiện: Ban Chuyên môn Tuyensinh247.com 

 

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

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

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

31. D 32. B 33. C 34. C 35. A 
     

 

36. entertainment 

37. sympathetic 

38. organization 

39. opening 

40. reliable 

41. educational 

42. delighted 

43. creative 

44. It is Tom’s mom that can speak three languages. 

45. It was Phong’s sense of humour that Hoa couldn’t understand. 

46. They think that I should/ought to do voluntary work. 

47. Most people paid no attention to the stranger at the bar. 

48. We were very impressed by her effort to overcome difficulties. 

49. Her wish to visit Australia has made her work harder at hernEnglish language skills. 

50. Sam did not remeber to post the letters. 

1. (NB) 

Kiến thức: Cách phát âm “-a” 

Giải thích:  

rarely /ˈreəli/     barely /ˈbeəli/  

scary /ˈskeəri/     library /ˈlaɪbrəri/ 

Phần gạch chân của đáp án D được phát âm là /ə/, còn lại phát âm là /eə/. 

Chọn D 

2. (NB) 

Kiến thức: Cách phát âm “-o” 

Giải thích:  

history /ˈhɪstri/     unforgettable /ˌʌnfəˈɡetəbl/ 

information /ˌɪnfəˈmeɪʃn/   opportunity /ˌɒpəˈtjuːnəti/ 
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Phần gạch chân của đáp án A không được phát âm, còn lại phát âm là /ə/. 

Chọn A 

3. (TH) 

Kiến thức: Cách phát âm “-e” 

Giải thích:  

deafening /ˈdefnɪŋ/    frightening /ˈfraɪtnɪŋ/    

gardening /ˈɡɑːdnɪŋ/    encouraging /ɪnˈkʌrɪdʒɪŋ/ 

Phần gạch chân của đáp án D được phát âm là /ɪ/, còn lại không được phát âm. 

Chọn D 

4. (TH) 

Kiến thức: Trọng tâm từ có 3 âm tiết 

Giải thích:  

interview /ˈɪntəvjuː/    impression /ɪmˈpreʃn/   

company /ˈkʌmpəni/    formally /ˈfɔːməli/ 

Câu B có trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, còn lại rơi vào âm tiết thứ 1. 

Chọn B 

5. (NB) 

Kiến thức: Trọng tâm từ có 2 âm tiết 

Giải thích:  

stressful /ˈstresfl/    pressure /ˈpreʃə(r)/   

prepare /prɪˈpeə(r)/    future /ˈfjuːtʃə(r)/ 

Câu C có trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, còn lại rơi vào âm tiết thứ 1. 

Chọn C 

6. (NB) 

Kiến thức: Thì hiện tại hoàn thành 

Giải thích: Thì hiện tại hoàn thành dùng để diễn tả hành động đã xảy ra trong quá khứ, chưa kết thúc và còn 

xảy ra trong tương lại. 

Công thức: S1 + be + so sánh nhất + S2 + has / have + V(PII) 

Tạm dịch: Anh ấy là người tuyệt vời nhất mà tôi đã từng gặp. 

Chọn A 

7. (TH) 

Kiến thức: Thì quá khứ đơn, thì quá khứ tiếp diễn 

Giải thích:  

Thì quá khứ được dùng để diễn tả hành động đã xảy ra và đã kết thúc trong quá khứ. 

Công thức: S + V_ed 
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Thì quá khứ tiếp diễn được dùng để diễn tả hành động đang xảy ra trong quá khứ thì bị một hành động khác 

chen vào. 

Công thức: S + was / were + V_ing 

Tạm dịch: Khi anh ấy tỉnh giấc thì tuyết đang rơi rất dày. 

Chọn D 

8. (TH) 

Kiến thức: Động từ khuyết thiếu 

Giải thích:  

must be: chắc có lẽ là    can be: có thể là 

could be: đã có thể là    ought to be: nên là  

Tạm dịch: Cả ngày nay bạn đã không ăn gì. Chắc bạn đói lắm.  

Chọn A 

9. (TH) 

Kiến thức: Thì quá khứ đơn 

Giải thích:  

Thì quá khứ được dùng để diễn tả hành động đã xảy ra và đã kết thúc trong quá khứ. 

Công thức: S + could / might / would + V 

A. has got to: phải    B. should be able to: nên có thể    

C. can: có thể     D. could: có thể 

Tạm dịch: Khi ông Lee còn trẻ, ông ấy có thể làm việc trong vườn hàng giừ đồng hồ. 

Chọn D 

10. (TH) 

Kiến thức: Từ vựng 

Giải thích:  

A. looks (v): trông, nhìn   B. sounds (v): nghe     

C. smells (v): ngửi    D. tastes (v): nếm 

Tạm dịch: Lông mèo con nhìn có vẻ rất mềm mượt. 

Chọn A 

11. (TH) 

Kiến thức: Tư vựng 

Giải thích:  

A. appeared (v): xuất hiện   B. felt (v): cảm thấy     

C. looked (v): trông, nhìn   D. sounded (v): nghe 

Tạm dịch: Những con sóng xô vào bờ nơi mà tôi bàn chân nóng của tôi cảm thấy mát lạnh. 

Chọn B 

12. (TH) 



 

 

 9 

 

Kiến thức: Câu nhấn mạnh  

Giải thích: It + to be + cụm từ được nhấn mạnh + that S + V 

Tạm dịch: Chính năm 1970 là năm mà thù đô của Nam Carolina bị chuyển từ Charleston thành Columbia. 

Chọn D 

13. (VD) 

Kiến thức: Câu nhấn mạnh  

Giải thích: It + to be + cụm từ được nhấn mạnh + that S V 

Tạm dịch: Chính Jane Byrne là người đã được bầu cử là thị trưởng nữ đầu tiên của Chicago vào năm 1979.  

Chọn A 

14. (TH) 

Kiến thức: Từ vựng 

Giải thích:  

A. boring (adj): chán nản   B. expensive (adj): đắt đỏ     

C. easy (adj): dễ dàng    D. bored (adj): chán nản 

Tạm dịch: Thật không dễ dàng cho anh ấy khi phải chịu gánh nặng kinh tế cho cả gia đình. 

Chọn C 

15. (TH) 

Kiến thức: Dạng động từ  

Giải thích: request + (not) to V: yêu cầu làm gì 

Tạm dịch: Cô ấy để là một lá thư với lời đề nghị không kí bản hợp đồng. 

Chọn A 

16. (VD) 

Kiến thức: Cụm động từ  

Giải thích: make use of sth: tận dụng cái gì 

Tạm dịch: Chúng ta phải tận dụng mọi cơ hội để nói tiếng Anh. 

Chọn B 

17. (TH) 

Kiến thức: Từ vựng 

Giải thích:  

A. volunteers (n): tình nguyện viên    B. pioneers (n): người đi đầu    

C. engineers (n): kĩ sư     D. innovators (n): người đổi mới 

Tạm dịch: Nhà trường cần các tình nguyện viên để giúp trẻ em đọc và viết. 

Chọn A 

18. (VD) 

Kiến thức: Từ vựng 

Giải thích:  
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A. discrimination (n): sự phân biệt   B. conflict (n): sự xung đột    

C. agreement (n): sự đồng thuận   D. gap (n): khoảng cách 

Tạm dịch: Xung đột nổi lên khi Jack và bố mẹ của anh có sự bất đồng lớn trong việc chọn trường đại học. 

Chọn B 

19. (TH) 

Kiến thức: Giới từ 

Giải thích: It is + adj + for sb /sth + to V 

to => for 

Tạm dịch: Những chỉ dẫn y tế phải được hiểu rõ ràng là vô cùng quan trọng. 

Chọn C 

20. (TH) 

Kiến thức: Giới từ 

Giải thích: to +V: để làm gì 

for catching => to catch 

Tạm dịch: Mary nhất định rời công ty trước 4:30 để bắt chuyến tàu sớm về nhà. 

Chọn C 

21. (TH) 

Kiến thức: Từ vựng 

Giải thích:  

A. respected (v): tôn trọng   B. viewed (v): nhìn nhận   

C. inspected (v): kiểm tra   D. showed (v): cho thấy 

In the United States, volunteering is (21) viewed as a good way 

Tạm dịch: Ở Hoa Kỳ, tình nguyện được xem là một cách tốt 

Chọn B 

22. (VD) 

Kiến thức: Từ loại 

Giải thích:  

A. commune (n): công xã   B. communal (adj): thuộc công xã  

C. communion (n): nhóm đạo   D. community (n): cộng đồng 

give children a sense of (22) community responsibility and to bring the family together. 

Tạm dịch: mang lại cho trẻ em ý thức trách nhiệm cộng đồng và gắn kết gia đình. 

Chọn D 

23. (TH) 

Kiến thức: Từ vựng 

Giải thích:  

A. growing (v): phát triển, lớn mạnh  B. traveling (v): du lịch   
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C. extending (v): mở rộng   D. forming (v): hình thành 

Volunteerism is (23) growing across the United States today 

Tạm dịch: Tình nguyện đang phát triển trên khắp Hoa Kỳ ngày nay 

Chọn A 

24. (TH) 

Kiến thức: Cụm động từ 

Giải thích: put emphasize on sth: nhấn mạnh về điểu gì 

people are trying to (24) put more emphasis on family togetherness, and they are looking for ways to help 

young peoplehave a feeling of hope and satisfaction. 

Tạm dịch: mọi người đang cố gắng nhấn mạnh hơn vào sự gắn kết gia đình và họ đang tìm cách giúp những 

người trẻ tuổi có cảm giác hy vọng và hài lòng 

Chọn C 

25. (TH) 

Kiến thức: Từ vựng 

Giải thích:  

A. regarded (v): coi như là   B. believed (v): tin   

C. concerned (v): quan tâm   D. accepted (v): chấp nhận 

It is (25) believed that volunteering helps childrendiscover their talents 

Tạm dịch: Người ta tin rằng tình nguyện giúp trẻ khám phá tài năng 

Chọn B 

26. (VD) 

Kiến thức: Từ vựng 

Giải thích:  

A. operation (n): hoạt động   B. corporation (n): công ty  

C. correspondence (n): thư tín  D. cooperation (n): hợp tác 

and learn about (26) cooperation and problemsolving. 

Tạm dịch: học hỏi về hợp tác và giải quyết vấn đề. 

Chọn D 

27. (VD) 

Kiến thức: Liên từ 

Giải thích:  

A. Moreover: hơn nữa    B. However: tuy nhiên    

C. Therefore: do đó    D. Consequently: kết quả là 

(27) Moreover, family volunteering has some advantages 

Tạm dịch: Hơn nữa, tình nguyện gia đình có một số lợi thế 

Chọn A 
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28. (VD) 

Kiến thức: Từ vựng 

Giải thích:  

A. advantages (n): lợi ích   B. disadvantages (n): bất lợi  

C. conveniences (n): sự thuận tiện  D. inconveniences (n): sự bất tiện 

Moreover, family volunteering has some (28) advantages 

Tạm dịch: Hơn nữa, tình nguyện gia đình có một số lợi thế. 

Chọn A 

29. (TH) 

Kiến thức: Từ vựng 

Giải thích:  

A. cared (v): chăm sóc   B. taken (v): lấy   

C. served (v): phục vụ    D. offered (v): đưa ra 

It benefits the community that is (29) served, 

Tạm dịch: Nó mang lại lợi ích cho cộng đồng được phục vụ 

Chọn C 

30. (TH) 

Kiến thức: Từ vựng 

Giải thích:  

A. character (n): nhân vật   B. community  (n): cộng đồng  

C. personnel (n): nhân sự   D. individual (n): cá nhân 

and it benefits each (30) individual in the family. 

Tạm dịch: nó mang lợi ích cho mỗi các nhân trong gia đình. 

Chọn D 

Dịch bài đọc: 

Ở Hoa Kỳ, tình nguyện được xem là một cách tốt để mang lại cho trẻ em ý thức trách nhiệm cộng đồng và 

gắn kết gia đình. Tình nguyện đang phát triển trên khắp Hoa Kỳ ngày nay bởi vì mọi người đang cố gắng nhấn 

mạnh hơn vào sự gắn kết gia đình và họ đang tìm cách giúp những người trẻ tuổi có cảm giác hy vọng và hài 

lòng. Người ta tin rằng tình nguyện giúp trẻ khám phá tài năng, phát triển kỹ năng và học hỏi về hợp tác và 

giải quyết vấn đề. Hơn nữa, tình nguyện gia đình có một số lợi thế. Nó mang lại lợi ích cho cộng đồng được 

phục vụ, gia đình để phục vụ cùng nhau và mỗi cá nhân trong gia đình. 

31. (VD) 

Kiến thức: Đọc hiểu chi tiết 

Giải thích:  

Điều nào sau đây KHÔNG đúng về giảng dạy 24 giờ? 

A. Học sinh có thể đến trường từ 7 giờ sáng đến 10 giờ tối 
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B. Học sinh có thể học trực tuyến vào ban đêm. 

C. Học sinh có thể chọn thời gian học. 

D. Một số học sinh cần học vào buổi sáng và một số cần học vào buổi tối. 

Thông tin: Some students learn better at night. Some students learn better in themorning 

Tạm dịch: “Một số học sinh học tốt hơn vào ban đêm. Một số học sinh học tốt hơn vào buổi sáng.” 

Chọn D 

32. (VD) 

Kiến thức: Đọc hiểu chi tiết 

Giải thích:  

Theo Cheryl Heron, giảng dạy __________. 

A. nên xảy ra suốt đêm     B. không nhất thiết phải được thực hiện trong lớp 

C. dành cho trẻ em không đến trường   D. phải diễn ra quanh năm 

Thông tin: “Why must teaching only be conducted in a classroom? You can teach a child without him 

evercoming to school.” 

Tạm dịch: “Tại sao phải giảng dạy chỉ được tiến hành trong một lớp học? Bạn có thể dạy một đứa trẻ mà 

không cần bắt chúng đến trường.” 

Chọn B 

33. (VD) 

Kiến thức: Đọc hiểu chi tiết 

Giải thích:  

Các trường Steiner không _________. 

A. khuyến khích trẻ em sáng tạo và suy nghĩ tự do 

B. cho phép giáo viên dạy những thứ ngoài sách giáo khoa 

C. dạy đọc và viết cho trẻ nhỏ 

D. dạy nhạc cho trẻ 

Thông tin: They don’t have to learn to read and writeat an early age. 

Tạm dịch: Chúng không phải học cách đọc và viết từ khi còn nhỏ. 

Chọn C 

34. (VD) 

Kiến thức: Đọc hiểu chi tiết 

Giải thích:  

Từ “this” trong đoạn 3 đề cập đến_            _. 

A. bắt đầu càng trẻ càng tốt     B. đàn dương cầm 

C. chơi những bản nhạc khó     D. học tiếng mẹ đẻ 

Thông tin: Even twoyear-old children can learn to play difficult pieces of classical music, often on the 

violin.They do this by watching and listening. 
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Tạm dịch: Ngay cả những đứa trẻ hai tuổi cũng có thể học chơi những bản nhạc cổ điển khó, thường là trên 

đàn violin. Chúng làm điều này bằng cách xem và nghe. 

Chọn C 

35. (VD) 

Kiến thức: Đọc hiểu chi tiết 

Giải thích:  

Từ “involved” trong đoạn 3 có nghĩa gần nhất có nghĩa với___. 

A. tham gia   B. khuyến khích   C. chấp nhận   D. từ chối 

Chọn A 

Dịch bài đọc: 

HỌC THEO CÁCH TRUYỀN THỐNG CÓ PHẢI LÀ TỐT NHẤT KHÔNG? 

Đọc về một số trường thay thế về tư tưởng... 

Một trường học ở Hampshire, Vương quốc Anh, cung cấp việc giảng dạy 24 giờ. Những đứa trẻ có thể quyết 

định khi nào chúng đến trường. Trường mở cửa từ 7 giờ sáng đến 10 giờ tối, trong 365 ngày một năm và cung 

cấp việc giảng dạy trực tuyến suốt đêm. Ý tưởng là các học sinh không phải đến trường và họ có thể quyết 

định khi nào họ muốn học. Cheryl Heron, hiệu trưởng, nói “Một số học sinh học tốt hơn vào ban đêm. Một số 

học sinh học tốt hơn vào buổi sáng.” Thầy Cheryl tin rằng nếu trẻ em buồn chán, chúng sẽ không đến trường. 

“Tại sao phải giảng dạy chỉ được tiến hành trong một lớp học? Bạn có thể dạy một đứa trẻ mà không cần bắt 

chúng đến trường.” 

Các trường Steiner khuyến khích sự sáng tạo và suy nghĩ tự do để trẻ em có thể học nghệ thuật, âm nhạc và 

làm vườn cũng như khoa học và lịch sử. Chúng không phải học cách đọc và viết từ khi còn nhỏ. Tại một số 

trường Steiner, giáo viên có thể sử dụng sách giáo khoa. Họ nói chuyện với trẻ em, những người học bằng 

cách lắng nghe. Mỗi buổi sáng, trẻ em phải đến các lớp học đặc biệt và phong trào có tên là eur eurththmy, 

giúp chúng học tập trung. Trẻ nhỏ học ngoại ngữ thông qua âm nhạc và bài hát. Một điểm khác biệt so với các 

trường truyền thống là tại các trường Steiner, bạn không phải làm bất kỳ bài kiểm tra hay bài kiểm tra nào. 

Một đứa trẻ học nhạc bằng phương pháp Suzuki phải bắt đầu càng trẻ càng tốt. Ngay cả những đứa trẻ hai tuổi 

cũng có thể học chơi những bản nhạc cổ điển khó, thường là trên đàn violin. Chúng làm điều này bằng cách 

xem và nghe. Họ học bằng cách sao chép, giống như họ học tiếng mẹ đẻ của họ. Đứa trẻ phải tham gia, nhưng 

không phải là phải làm cho đúng. Họ sớm phát hiện ra rằng họ phải dừng lại mỗi khi họ phạm lỗi. Họ chỉ tiếp 

tục, huấn luyện viên OneSuzuki nói. Những đứa trẻ phải luyện tập hàng giờ mỗi ngày và chúng cho ra một 

lần một tuần, vì vậy chúng học rất nhanh. Bố mẹ cũng phải tham gia, dạy cho biết, huấn luyện viên, hay nó 

chỉ không hoạt động. 

36 (VD) 

Kiến thức: Từ loại 

Giải thích:  

Sau giới từ “of” cần 1 danh từ. 



 

 

 15 

 

entertain (v): giải trí 

entertainment (n): sự giải trí 

Tạm dịch: Giao tiếp là 1 trong những cách giải trí tốt nhất. 

Đáp án: entertainment 

37 (VD) 

Kiến thức: Từ loại 

Giải thích:  

Sau động từ “to be” cần 1 tính từ. 

sympathy (a): sự cảm thông 

sympathetic (adj): cảm thông 

Tạm dịch: Để duy trì tình bạn dài lâu, bạn nên cảm thông và quan tâm đến cảm xúc của những người bạn. 

Đáp án: sympathetic 

38 (VD) 

Kiến thức: Từ loại 

Giải thích:  

Sau tính từ “good” (tốt) cần 1 danh từ. 

organize (v): tổ chức 

organization (n): tổ chức 

Tạm dịch: Một doanh nghiệp thành công thì cần có sự tổ chức tốt. 

Đáp án: organization 

39 (VD) 

Kiến thức: Từ loại 

Giải thích:  

Sau giới từ “on” động từ chia ở dạng V_ing 

open (mở) =>opening 

Tạm dịch: Mặt cô ấy biến sắc khi mở lá thư. 

Đáp án: opening 

40 (VD) 

Kiến thức: Từ loại 

Giải thích:  

Sau động từ “to be” cần 1 tính từ. 

rely (v): dựa vào 

reliable (adj): đáng tin 

Tạm dịch: Xa của tôi thì không hề đáng tin. Nó luôn làm tôi thất vọng. 

Đáp án: reliable 

41 (VD) 
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Kiến thức: Từ loại 

Giải thích:  

Trước danh từ “magazines” (tạp chí) cần 1 tính từ 

education (n): giáo dục 

educational (adj): liên quan đến giáo dục 

Tạm dịch: Trẻ em nên sớm nhận được giáo dục tại nhà vậy nên bố mẹ nên mua vài quyển tạp chí giáo dục để 

trên kệ sách. 

Đáp án: educational 

42 (VD) 

Kiến thức: Từ loại 

Giải thích:  

Chủ thể là “they” bị tác động bởi “your success” nên ta cần tính từ bị động 

delightful (adj): thú vị ( tính từ chủ động dùng để mô tả tính chất của người/ vật) 

delighted (adj): rất vui (( tính từ bị động dùng để mô tả tâm trạng/ tình cảm của con người) 

Tạm dịch: Tôi chắc chắn rằng họ sẽ rất vui khi thấy thành công của bạn. 

Đáp án: delighted 

43 (VD) 

Kiến thức: Từ loại 

Giải thích:  

Sau động từ “to be” cần 1 tính từ. 

create (v): tạo ra 

creative (adj): sáng tạo 

Tạm dịch: Người máy làm việc nhà có lẽ không đủ sáng tạo để nấu nướng, lên kế hoạch cho bữa ăn và vân 

vân. 

Đáp án: creative 

44 (VD) 

Kiến thức: Câu nhấn mạnh  

Giải thích: It is/was + cụm từ được nhấn mạnh + that + S + V 

Tạm dịch: Mẹ Tom có thể nói 3 thứ tiếng. 

Đáp án: It is Tom’s mom that can speak three languages. 

45 (VD) 

Kiến thức: Câu nhấn mạnh  

Giải thích: It is/was + cụm từ được nhấn mạnh + that + S + V 

Tạm dịch: Hoa đã không thể hiểu được cái trí hài hước của Phong. 

Đáp án: It was Phong’s sense of humour that Hoa couldn’t understand. 

46 (VD) 
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Kiến thức: Động từ khuyết thiếu 

Giải thích:  

It is a good idea for sb to do st = sb should / ought to do sth 

Cấu trúc này dùng để khuyên ai đó làm gì 

Tạm dịch: Họ nghĩ tôi nên đi làm công việc tình nguyện. 

Đáp án: They think that I should/ought to do voluntary work. 

47 (VD) 

Kiến thức: Cấu trúc đi kèm “attention” 

Giải thích: take no notice of = pay no atteintion to: không để ý đến 

Tạm dịch: Hầu hết mọi người không quan tâm đến người lạ  ở quầy bar. 

Đáp án: Most people paid no attention to the stranger at the bar. 

48 (VD) 

Kiến thức: Dạng động từ đi sau “effort” 

Giải thích: effort to do sth: nỗ lực làm gì 

Tạm dịch: Chúng tôi đều rất ấn tượng khi chúng tôi nhìn thấy cô ấy vượt qua được những khó khăn. 

Đáp án: We were very impressed by her effort to overcome difficulties. 

49 (VD) 

Kiến thức: Dạng động từ đi sau “wish” 

Giải thích: wish to so th: ước muốn làm gì 

Tạm dịch: Cô ấy luôn muốn đi du lịch bên Úc và điều đó đã khiến cô ấy học kĩ năng tiếng Anh chăm chỉ hơn. 

Đáp án: Her wish to visit Australia has made her work harder at hernEnglish language skills. 

50 (VD) 

Kiến thức: Cấu trúc đi kèm “remember” 

Giải thích: remember to do sth: nhớ làm gì 

Tạm dịch: Sam quên gửi lá thư. 

Đáp án: Sam did not remeber to post the letters. 

 

 

 


