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(ID : e517) I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others 

Question 1:  A. around B. mouse C. count  D. country 

Question 3:  A. informed B. presented  C. decided   D. transported 

Question 4:  A. least B. eat C. heat  D. bread 

(ID : e518) II. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others. 

Question 5: A. background    B. career           C. second                   D. private 

Question 6: A.  alternate        B.  interfere      C.  stimulate                D.  satisfy 

(ID : e519) III. Choose the best answer to complete each sentence or replace the underlined words or 

phrases. 

Question 7: A _____ is a film with factual information, often about a problem in society. 

A. series B. soap opera C. documentary        D. drama 

Question 8:  She earned a degree in Physics with flying colors. 

A.  make less severe B.  keep in mind C. developed mind  D. with  a very high mark 

Question 9:  A _____ is a story about the lives and problems of a group of people which is broadcast every 

day or several times a week on television or radio. 

A. series B. soap opera C. documentary   D. drama 

Question 10:  A: I think we should widen the roads.  

                        B:  _____. If the roads are widened, cars and lorries can get to our village. 

A. That’s a good idea   B. I don’t agree with you 
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C. I don’t think so D. I disagree with you  

Question 11:  What does he usually do at 17:00 p.m? 

A. He has an English lesson.                     B. He usually plays football 

C. He gets up and brush his teeth              D. He has breakfast and goes to school 

Question 12:  Tom: ________________    - Tony: For three years. 

A.  How long you have lived here? B. How long have you lived here? 

C.  How many years you lived here? D. How far did you live here?  

Question 13:  Internet cafes allow you _____ your web-based e-mail account. 

A. to access B. accessing     C. access D. be accessed 

Question 14:  “Have fun, but don’t forget. You have to finish that paper.”  

                       “I know, Mom _______ it tomorrow. I already have the envelope.” 

A. I will mail                  B. I won’t mail             C. I mail                 D. I am going to mail 

Question 15:  We live near a special school for people who can’t hear. 

A. the dump              B. the deaf                   C. the blind             D. the sick  

Question 16:  ______________ I told the absolute truth, no one would believe me. 

A.  because               B. in spite of                  C. since                   D. Although                                        

Question 17:   Only one of the people _________ work in the company is qualified. 

A. what  B. which C. who                    D. where 

Question 18:  Henry ____________in New York for ten years before he ___________to Chicago last month. 

A. has lived/ move   B. had lived/moved       C. had lived/ has lived    D. lived/had moved 

Question 19: In large cases, children feel that they cannot _____ with the teacher. 

A. contact  B. interact C. transmit D. relax 

Question 20: What makes computer a miraculous device? 

A. strange     B. powerful C. magical D. excellent 

(ID : e520) IV. Choose the underlined word or phrase that needs correcting. 

Question 21:They used to living in Finland, but now they live in France.  

                            A                              B                   C            D  

Question 22:Television can make things memory because it presents information an effective way. 

                                               A                       B           C                                               D 
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Question 23: I’ll give you a call if I‘ll need some help tomorrow. 

               A                                 B                 C        D 

(ID : e521) V. Give correct form of the verbs in the brackets  

Question 24: Don’t forget (lock)……… the door before going out. 

Question 25: If it (rain)……, I’ll stay at home. 

Question 26: She continues (work)………… there although the salary is low. 

Question 27: Last night, while I (write) …………. a letter the phone rang.  

(ID : e522) VI. Read the passage and chose the best word for each blank. 

All early television was broadcast in black and white. Color television was possible but it was too (28) _____ 

and of very poor quality until the middle of the 1950s. Color television broadcasts began in the United States 

in 1954, in Japan in 1960, and in Europe in 1967. 

The first (29) _____ on the moon was broadcast live on television in 1969, and now television programs are 

transmitted all over the world immediately through the  use of satellites that transmit the  signals from the 

earth, through (30) _____, and back to the earth. 

More people now (31) _____ their news and information through television than through newspapers and 

radio. The development of television is one of the most rapid and exciting (32) _____ of our century. 

Question 28: A. bulky B. complicated C. expensive  D. valuable 

Question 29: A. arriving B. flying C. landing  D. moving 

Question 30: A. space B. atmosphere C. distance  D. area 

Question 31: A. have B. get C. take  D. bring 

Question 32: A. problems B. facts C. events  D. issues 

(ID : e523 ) VII. Read the passage then choose the best answer A,B,C or D 

                                                                   TELEVISION 

         Some people think that the television is the most  terrible invention of the twentieth century. They believe 

that it kills conversation within the family, exposes children to violent images, and discourages reading and 

thinking. I think that there is some truth in what they say, but I also think that they are ignoring the good 

aspects of television. Without TV we would know much less about what was happening in the world. The 

speed and efficiency of TV technology means that when something happens on the other side of the world, 

we can hear about  it within hours. I think that TV also promotes understanding between different cultures. 

Before it was invented, very few people got the chance to see other parts of the world, or other ways of living. 

I think the educational advantages of TV outweigh the disadvantages. 
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Question 33: Which of the following is NOT mentioned as a disadvantage of TV ?  

A.  There's some truth in what people say.    

B.  It makes people become lazy  reading and thinking.  

C.  There's a lack of conversation in the family.   

D.  Violent images are not good for children.  

Question 34:  According to the author, without TV_______________ 

A.  we have a chance to see other parts of the world.  

B.  we would know less about things happening around the world.  

C.  we can hear things happening around the world within hours.  

D.  we can understand other cultures.  

Question 35:  According to the text, which of the following is TRUE ?  

A.  TV has both positive and negative effects.   

B.  TV is not good for children.  

C.  We can't hear things happening around the world within hours.  

D.  Most people have a negative opinion of TV.  

Question 36:  What is the author's opinion of TV ?  

A.  Its advantages are much more important than its disadvantages.  

B.  He thinks TV only has bad effects on our life.  

C.  It is the most terrible invention of the 20th century.  

D.  It encourages reading and thinking. 

(ID : e524) VIII. Choose ONE sentence that is closest in meaning with the original one. 

Question 37: The football match was canceled because it rained. 

A. We postponed the football match whether it rained or not. 

B. We planned to watch a football match because we didn’t know it would rain. 

C. Despite the rain, we watched the football match as planned. 

D. The football match was canceled because of the rain. 

Question 38: I have been learning English for seven years.  

A. I started to learn English for seven years.     

B. I started to learn English seven years ago.  
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C. I have started to learn English for seven years. .   

D. I didn’t start to learn English seven years ago.  

(ID : e525) IX. Rewrite the following sentences with the words given in the way that the rewritten one 

is closest in meaning with the original one. 

Question 39: Mary saw the map. She went to the hospital. 

=> After…....................................................................................................... 

Question 40: A dictionary is a book. This gives you the meaning of words. (Connector “Which”) 

=> …............................................................................................................... 

------------THE END------------- 
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BẢNG ĐÁP ÁN 

1. D 3. A 4. D 5. B 6. B 7. C 8. D 9. B 10. A 11. B 

12. B 13. A 14. D 15. B 16. D 17. C 18. B 19. B 20. C 21. A 

22. B 23. B 28. C 29. C 30. A 31. B 32. C 33. A 34. B 35, A 

36. A 37. D 38. B        

 

24. to lock 

25. rains 

26. working 

27. was writing 

39. After Mary saw the map, she went to the hospital.  

40. A dictionary is a book, which gives you the meaning of words.  

 

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT 

THỰC HIỆN: BAN CHUYÊN MÔN TUYENSINH247.COM 

Question 1  

Kiến thức: từ vựng, phát âm 

Giải thích: 

around /ə'raʊnd/ 

mouse /maʊs/ 

count /kaʊnt/ 

country /'kʌntri/ 

Phần gạch chân câu D được phát âm là /ʌ/ còn lại là /aʊ/ 

Đáp án: D 

Question 3  

Kiến thức: từ vựng, phát âm 

Giải thích: 

Có 3 cách phát âm ed trong tiếng anh 

Đuôi /ed/ được phát âm là /id/ khi động từ có phát âm kết thúc là /t/ hay /d/ 

Đuôi /ed/ được phát âm là /t/ khi động từ có phát âm kết thúc là /s/,/f/,/p/,/ʃ/,/tʃ/,/k/ 

Đuôi /ed/ được phát âm là /d/ với các trường hợp còn lại. 

Phần gạch chân câu A được phát âm là /d/ còn lại là /id/ 
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Đáp án: A 

Question 4  

Kiến thức: từ vựng, phát âm 

Giải thích: 

least /li:st/ 

heat /hi:t/ 

eat /i:t/ 

bread /bred/ 

Phần gạch chân câu D được phát âm là /e/ còn lại là /i:/ 

Đáp án: D 

Question 5  

Kiến thức:  từ vựng, trọng âm 

Giải thích: 

background /'bækgraʊnd/ 

career /kə'riə[r]/ 

second /'sekənd/ 

private /'praivit/ 

Câu B trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2 còn lại là thứ nhất 

Đáp án: B 

Question 6  

Kiến thức: từ vựng, trọng âm 

Giải thích: 

alternate /ɔ:l'tɜ:nət/ (Anh Anh) hoặc /'ɔ:ltərnət/ (Anh Mỹ) 

interfere /,intə'fiə[r]/ 

stimulate /'stimjʊleit/ 

satisfy /'sætisfai/ 

Câu B trọng âm rơi vào âm tiết thứ 3 còn lại là thứ nhất 

Đáp án: B 

Question 7  

Kiến thức: từ vựng, ngữ pháp 

Giải thích: 

series (n): chương trình nhiều kỳ 
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soap opera (n): vở kịch nhiều kỳ 

documentary (n): phim tài liệu 

drama (n): kịch 

Tạm dịch: Phim tài liệu là một bộ phim có thông tin thực tế, thường là về một vấn đề trong xã hội. 

Đáp án:C 

Question 8  

Kiến thức: từ vựng, ngữ pháp 

Giải thích: 

with flying colors: thành công, đạt được kết quả tốt 

make less severe: làm cho ít nghiêm trọng hơn 

keep in mind = remember: nhớ 

developed mind: phát triển trí tuệ 

with  a very high mark: với một điểm số rất cao 

Tạm dịch: Cô ấy nhận bằng Vật lý với kết quả cao. 

Đáp án: D 

Question 9  

Kiến thức: từ vựng, ngữ pháp 

Giải thích: 

series (n): chương trình nhiều kỳ 

soap opera (n): vở kịch nhiều kỳ 

documentary (n): phim tài liệu 

drama (n): kịch 

Tạm dịch: Vở kịch nhiều kỳ là một câu chuyện về cuộc sống và các vấn đề của một nhóm người được phát 

sóng hàng ngày hoặc vài lần một tuần trên truyền hình hoặc radio. 

Đáp án:B 

Question 10  

Kiến thức: từ vựng, ngữ pháp 

Giải thích: 

- A: Tôi nghĩ chúng ta nên mở rộng con đường. 

- B: _____. Nếu đường xá mở rộng, ô tô và xe tải có thể đến làng của chúng ta. 

A. Đó là một ý tưởng hay 

B. Tôi không đồng ý với bạn 

C. Tôi không nghĩ thế 
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D. Tôi không đồng ý với bạn 

Đáp án:A 

Question 11  

Kiến thức: từ vựng, ngữ pháp 

Giải thích: 

Cậu thường làm gì vào lúc 17:00? 

A. Cậu ấy có một tiết học tiếng Anh. 

B. Cậu ấy thường chơi bóng 

C. Cậu ấy ngủ dậy và đánh răng 

D. Cậu ấy ăn sáng và đi học 

Đáp án:B 

Question 12  

Kiến thức: từ vựng, ngữ pháp 

Giải thích: 

- Tom: ________________ 

- Tony: Được 3 năm rồi. 

A. Sai ngữ pháp, không đảo trợ động từ. 

B. Bạn sống ở đây bao lâu rồi? 

C. Bạn đã sống ở đây bao nhiêu năm? (Quá khứ đơn, bây giờ không sống ở đây nữa.) 

D. Bạn sống ở đây xa thế nào? 

Đáp án:B 

Question 13  

Kiến thức: từ vựng, ngữ pháp 

Giải thích: 

Cấu trúc To allow sb to do sth: cho phép ai đó làm gì 

Tạm dịch: Quán cà phê Internet cho phép bạn truy cập vào tài khoản e-mail trên web của bạn. 

Đáp án:A 

Question 14  

Kiến thức: từ vựng, ngữ pháp 

Giải thích: 

Ta dùng be going to để diễn đạt một sự việc sẽ xảy ra trong tương lai, có dự định từ trước (còn will + V diễn 

tả một sự việc sẽ xảy ra trong tương lai, không có dự định từ trước) 

Tạm dịch:  
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"Vui vẻ nhé, nhưng đừng quên. Con phải hoàn thành bài tập đó. " 

"Con biết rồi, mẹ. Con sẽ gửi nó vào ngày mai. Con đã có phong bì rồi. " 

Đáp án:D 

Question 15  

Kiến thức: từ vựng, ngữ pháp 

Giải thích: 

people who can’t hear: những người không thể nghe 

the dumb: người câm 

the blind: người khiếm thị 

the deaf: người bị điếc 

the sick: người bệnh 

=> people who can’t hear = the deaf   

Tạm dịch: Chúng tôi sống gần một trường học đặc biệt dành cho những người không thể nghe. 

Đáp án:B 

Question 16  

Kiến thức: từ vựng, ngữ pháp 

Giải thích: 

Because: bởi vì 

In spite of + danh từ/cụm danh từ: mặc dù 

Since: bởi vì, kể từ 

Although + mệnh đề: mặc dù 

Tạm dịch: Dù tôi có nói sự thật, cũng sẽ không ai tin. 

Đáp án:D 

Question 17  

Kiến thức: từ vựng, ngữ pháp 

Giải thích: 

what: cái gì 

which: cái nào 

who: ai 

where: ở đâu 

Ở câu này ta dùng mệnh đề quan hệ “who” để thay thế cho danh từ chỉ người “the people” 

Tạm dịch: Chỉ một người trong số những người làm việc trong công ty đủ điều kiện. 

Đáp án: C 
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Question 18  

Kiến thức: từ vựng, ngữ pháp 

Giải thích: 

Vế trước ta dùng thì quá khứ hoàn thành (có trạng ngữ “for + một khoảng thời gian”), vế sau ta dùng thì quá 

khứ đơn (có trạng ngữ “last month”) 

Thì quá khứ hoàn thành diễn tả một hành động diễn ra trước một thời điểm/một hành động khác trong quá 

khứ. 

Tạm dịch: Henry đã sống ở New York được 10 năm trước khi anh ấy chuyển đến Chicago tháng trước. 

Đáp án: B 

Question 19  

Kiến thức: từ vựng, ngữ pháp 

Giải thích: 

contact (v): tiếp xúc, liên lạc 

interact (v): tác động qua lại 

transmit (v): truyền 

relax (v): thư giãn 

Tạm dịch: Trong nhiều trường hợp, trẻ em cảm thấy rằng họ không thể tương tác với giáo viên. 

Đáp án:B 

Question 20  

Kiến thức: từ vựng, từ đồng nghĩa 

Giải thích: 

miraculous (a): thần diệu, kỳ diệu 

strange (a): kỳ lạ 

powerful (a): có sức mạnh 

magical (a): huyền diệu 

excellent (a): xuất sắc 

=> miraculous = magical 

Tạm dịch: Điều gì làm cho máy tính trở thành một thiết bị kỳ diệu? 

Đáp án: C 

Question 21  

Kiến thức: sửa lỗi sai về từ vựng, ngữ pháp 

Giải thích: 

used to living => used to live 
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Cấu trúc Used to do sth: đã từng làm gì trong quá khứ (bây giờ không làm nữa) 

Tạm dịch: Họ từng sống ở Phần Lan, nhưng bây giờ họ sống ở Pháp. 

Đáp án:A 

Question 22  

Kiến thức: sửa lỗi sai về từ vựng, ngữ pháp 

Giải thích: 

memory => memorable 

Ở đây ta cần một tính từ. 

Tính từ memorable: đáng ghi nhớ, không thể nào quên 

Tạm dịch: Truyền hình có thể làm cho mọi thứ trở nên đáng nhớ vì nó thể hiện thông tin một cách hiệu quả. 

Đáp án: B 

Question  23  

Kiến thức: sửa lỗi sai về từ vựng, ngữ pháp 

Giải thích: 

‘ll need => need 

Cấu trúc câu điều kiện loại 1: If + mệnh đề hiện tại, S + will/can/may/…+ V + … 

Tạm dịch: Tôi sẽ gọi cho bạn nếu tôi cần giúp đỡ vào ngày mai. 

Đáp án:B 

Question 24 

Kiến thức: từ vựng, ngữ pháp 

Giải thích: 

Có 2 cấu trúc với forget: 

- forget to do sth: quên làm gì (trong tương lai) 

- forget doing sth: quên đã làm gì (trong quá khứ) 

Trong câu này ta dùng cấu trúc forget to do sth 

Tạm dịch: Đừng quên đóng cửa trước khi ra ngoài. 

Đáp án: to lock 

Question 25:  

Kiến thức: từ vựng, ngữ pháp 

Giải thích: 

Cấu trúc câu điều kiện loại 1: If + mệnh đề hiện tại, S + will/can/may/…+ V + … 

Tạm dịch: Nếu trời mưa, tôi sẽ ở nhà. 

Đáp án: rains  
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Question 26:  

Kiến thức: từ vựng, ngữ pháp 

Giải thích: 

Cấu trúc To continue doing sth: tiếp tục làm gì 

Tạm dịch: Cô ấy tiếp tục làm việc ở đây dù lương thấp. 

Đáp án: working 

Question 27:  

Kiến thức: từ vựng, ngữ pháp 

Giải thích: 

Ta dùng thì quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễn để diễn tả một hành động đang xảy ra trong quá khứ thì có một 

hành động khác xen vào. 

Tạm dịch: Tối qua, khi tôi đang viết thư thì điện thoại reo. 

Đáp án: was writing 

Question 28  

Kiến thức: đọc hiểu, từ vựng 

Giải thích: 

bulky (a): kềnh càng; cồng kềnh 

complicated (a): phức tạp 

expensive (a): đắt 

valuable (a): có giá trị 

Đáp án:C 

Question 29  

Kiến thức: đọc hiểu, từ vựng 

Giải thích: 

arrive (v): đến 

fly (v): bay 

land on (v): đặt chân đến 

move (v): di chuyển 

Đáp án:C 

Question 30  

Kiến thức: đọc hiểu, từ vựng 

Giải thích: 

space (n): không gian (vũ trụ) 
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atmosphere (n): bầu không khí 

distance (n): khoảng cách 

area (n): khu vực 

Đáp án: A 

Question 31  

Kiến thức: đọc hiểu, từ vựng 

Giải thích: 

have: có 

get news/information: lấy thông tin 

take: lấy, mất 

bring: đem, mang 

Đáp án:B 

Question 32  

Kiến thức: đọc hiểu, từ vựng 

Giải thích: 

problem (n): vấn đề 

fact (n): sự thật 

event (n): sự kiện 

issue (n): vấn đề 

Đáp án:C 

Dịch bài đọc: 

Tất cả các TV đầu tiên được xuất hiện với màu đen và trắng. TV màu có thể nhưng nó quá đắt và chất lượng 

rất kém cho đến giữa những năm 1950. Chương trình truyền hình TV màu bắt đầu ở Hoa Kỳ năm 1954, tại 

Nhật Bản vào năm 1960 và ở Châu Âu vào năm 1967. 

Việc đặt chân đầu tiên trên mặt trăng được phát sóng trực tiếp trên truyền hình vào năm 1969, và bây giờ các 

chương trình truyền hình được truyền đi khắp thế giới ngay lập tức bằng cách sử dụng các vệ tinh truyền tín 

hiệu từ trái đất, qua không gian và trở lại trái đất. 

Ngày càng có nhiều người lấy tin tức và thông tin qua truyền hình hơn là thông qua  báo và đài phát thanh. Sự 

phát triển của truyền hình là một trong những sự kiện nhanh nhất và thú vị nhất trong thế kỷ. 

Question 33  

Kiến thức: đọc hiểu 

Giải thích: 

Điều nào sau đây KHÔNG được đề cập như là một bất lợi của TV? 
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A. Có một ít sự thật trong những gì mọi người nói. 

B. Làm cho người ta trở nên lười đọc và suy nghĩ. 

C. Thiếu cuộc trò chuyện trong gia đình. 

D. Hình ảnh bạo lực không tốt cho trẻ em. 

Thông tin: Các đáp án B, C, D đều được nhắc đến trong bài: 

They believe that it kills conversation within the family, exposes children to violent images, and discourages 

reading and thinking. 

Chỉ có đáp án A là không phải bất lợi của TV. 

Đáp án: A 

Question 34  

Kiến thức: đọc hiểu 

Giải thích: 

Theo tác giả, không có TV_______________ 

A. chúng ta có cơ hội nhìn thấy những nơi khác của thế giới. 

B. chúng ta sẽ biết ít hơn về những điều xảy ra trên khắp thế giới. 

C. chúng ta có thể nghe được những điều xảy ra trên thế giới trong vòng vài giờ. 

D. chúng ta có thể hiểu các nền văn hoá khác. 

Thông tin: Without TV we would know much less about what was happening in the world. 

Đáp án: B 

Question 35  

Kiến thức: đọc hiểu 

Giải thích: 

Theo bài, điều nào sau đây là ĐÚNG? 

A. TV có cả tác động tích cực và tiêu cực. 

B. TV không tốt cho trẻ em. 

C. Chúng ta không thể nghe được những điều xảy ra trên khắp thế giới trong vòng vài giờ. 

D. Hầu hết mọi người đều có ý kiến tiêu cực về truyền hình. 

Thông tin: 

- I think that there is some truth in what they say, but I also think that they are ignoring the good aspects of 

television. 

- I think the educational advantages of TV outweigh the disadvantages. 

Đáp án:A 

Question 36  
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Kiến thức: đọc hiểu 

Giải thích: 

Quan điểm của tác giả về truyền hình là gì? 

A. Lợi thế của nó quan trọng hơn nhiều so với những bất lợi của nó. 

B. Ông cho rằng TV chỉ có ảnh hưởng xấu đến cuộc sống của chúng ta. 

C. Đó là phát minh khủng khiếp nhất của thế kỷ 20. 

D. Nó khuyến khích đọc và suy nghĩ. 

Thông tin: I think the educational advantages of TV outweigh the disadvantages. 

Đáp án:A 

Dịch bài đọc: 

Một số người nghĩ rằng TV là phát minh khủng khiếp nhất của thế kỷ hai mươi. Họ tin rằng nó giết chết những 

cuộc trò chuyện trong gia đình, phơi bày cho trẻ em những hình ảnh bạo lực, và không hề khuyến khích đọc 

và suy nghĩ. Tôi nghĩ rằng có một ít sự thật trong những gì họ nói, nhưng tôi cũng nghĩ rằng họ đang bỏ qua 

các khía cạnh tốt của TV. Nếu không có TV, chúng ta sẽ không biết nhiều về những gì đang xảy ra trên thế 

giới. Tốc độ và hiệu quả của công nghệ truyền hình có nghĩa khi một cái gì đó xảy ra ở phía bên kia của thế 

giới, chúng ta có thể nghe tin về nó trong vòng vài giờ. Tôi nghĩ TV cũng khuyến khích sự hiểu biết giữa các 

nền văn hoá khác nhau. Trước khi nó được phát minh, rất ít người có cơ hội nhìn thấy nhiều nơi khác trên thế 

giới, hoặc những cách sống khác. Tôi nghĩ rằng lợi thế giáo dục của TV lớn hơn những bất lợi. 

Question 37  

Kiến thức: ngữ pháp, viết lại câu 

Giải thích: 

Tạm dịch: Trận đấu bóng đá đã bị hủy vì trời mưa. (because + mệnh đề) 

A. Chúng tôi hoãn trận đấu bóng đá dù trời có mưa hay không. 

B. Chúng tôi có kế hoạch xem một trận đấu bóng đá bởi vì chúng tôi không biết trời sẽ mưa. 

C. Mặc dù trời mưa, chúng tôi vẫn xem trận đấu bóng đá theo đúng kế hoạch. 

D. Trận đấu bóng đá đã bị hủy vì mưa. (because of + Noun) 

Đáp án:D 

Question 38  

Kiến thức: ngữ pháp, viết lại câu 

Giải thích: 

Tạm dịch: Tôi đã học tiếng Anh trong bảy năm rồi. 

A. Dùng sai thì 

B. Tôi bắt đầu học tiếng Anh vào bảy năm trước. 
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C. Dùng dạng phân từ ở sai động từ, phải là “ have learnt” chứ không phải “have started” 

D. Tôi đã không bắt đầu học tiếng Anh bảy năm trước đây. 

Đáp án: B 

Question 39:  

Kiến thức: ngữ pháp, viết lại câu 

Giải thích: 

After Mary saw the map, she went to the hospital. 

Ở đây ta chỉ cần dùng thì quá khứ đơn để diễn tả các hành động liên tiếp xảy ra trong quá khứ. 

Tạm dịch: Sau khi Mary nhìn bản đồ, cô ấy đến bệnh viện. 

Đáp án: After Mary saw the map, she went to the hospital. 

Question 40:  

Kiến thức: ngữ pháp, viết lại câu 

Giải thích: 

A dictionary is a book, which gives you the meaning of words. 

Ta dùng liên từ “which” để nối 2 câu thành một câu phức. 

Tạm dịch: Từ điển là một cuốn sách, cho bạn ý nghĩa của từ. 

Đáp án: A dictionary is a book, which gives you the meaning of words.  

 


