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MỤC TIÊU 

- Củng cố kiến thức từ vựng, ngữ âm và ngữ pháp Unit 1 - 5 tiếng Anh 11 chương trình mới. 

- Luyện phản xạ xử lý các dạng bài tập ngữ âm, từ vựng - ngữ pháp, đọc hiểu, câu đồng nghĩa, ... đủ mức 

độ. 

- Nâng cao kỹ năng làm các dạng bài tập tiếng Anh và biết cách áp dụng kiến thức lý thuyết vào bài tập phù 

hợp. 

 

(ID: 454618): Choose the word (A, B, C or D) whose underlined part is pronounced differently from 

that of the others, from 1 to 2 

Question 1: A. earning B. learning C. clearing  D. searching 

Question 2: A. arrives B. textbooks  C. combs  D. teachers 

(ID: 454623): Choose the word corresponding to (A, B, C or D) which is stressed differently from the 

others, from 3 to 4 

Question 3: A. development B. illiteracy  C. experience  D. education 

Question 4: A. runner  B. village  C. province D. allow 

(ID: 454636): Choose the best answer (A, B, C or D) to fill in gap or substitute the underlined part, 

from 5 to 22 

Question 5: My sister always hopes ______ the headmaster by my parents. 

A. being introduced  B. to be introduced  C. to introduce  D. introducing 

Question 6: The best reported of the sentence: "Why don't we participate in the English Speaking Contest?" 

is ______. 

A. He told me not to participate in the English Speaking Contest 

B. He asked me to take part in the English Speaking Contest 

C. He suggested taking part in the English Speaking Contest 

D. He offered we to take part in the English Speaking Contest 

Question 7: Do you mind ______ me _______ this computer? 

A. help / fixing  B. helping / fixing  C. helping / fix  D. to help / to fix 

Question 8: The closest in meaning to the sentence: "I haven't enjoyed myself so much for years.” is _____. 

A. It has been years since I have enjoyed myself so much 

B. It was years since I had enjoyed myself so much 

C. It's years since I enjoyed myself so much 

D. It's years since I have enjoyed myself so much 

Question 9: It's possible ______ a train across Canada. 

A. take B. to take C. taking D. to be taken 

Question 10: They were finally ______ with each other, after not speaking for nearly five years. 

A. fond B. persuaded  C. reconciled  D. interested 

Question 11: My brother ______ in this school before he ______ for Hue last year. 

A. taught / had left  B. had taught / left  C. taught / has left  D. teaches / leaves 
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Question 12: The closest in meaning to the sentence: "Jack was late for the meeting because his watch was 

slow." is _____ 

A. Jack would be late for the meeting if his watch weren't slow. 

B. Jack wouldn't be late for the meeting if his watch weren't slow. 

C. Jack would have been late for the meeting if his watch hadn't been slow. 

D. Jack wouldn't have been late for the meeting if his watch hadn't been slow. 

Question 13: The closest combination in meaning to the sentence: “He realized that he had missed the last 

train. He began to walk.” is ______. 

A. Realized that he had missed the last train, he began to walk 

B. Realizing that he had missed the last train, he began to walk 

C. Began to walk, he realized that he had missed the last train 

D. Being realized that he hind missed the last train, he began to walk 

Question 14: The office staff decided ______ a retirement party for Mr. Green. 

A. having B. to have C. having had D. to have had 

Question 15: Their professional relationship developed into a lasting ______. 

A. friendly B. friendliness C. friend D. friendship 

Question 16: The closest combination in meaning to the sentence: "You can enrich your knowledge by 

listening to the radio.” is ______ 

A. Listening to the radio can make you know more. 

B. Listening to the radio enables you to be rich. 

C. Listening to the radio makes you know less. 

D. You can be rich if you listen to the radio. 

Question 17: - Phuong: Can I try your new camera? - Linh: ______. 

A. Sure. But please be careful with it  B. I'm sorry. I'm home late 

C. I'm sorry I can't. Let's go now  D. Sure. I'd love to 

Question 18: You ______ spill anything on the floor. 

A. must B. mustn't C. have to D. don't have to 

Question 19: Each year many people ______ take care of the old and disabled. 

A. volunteer  B. voluntarily  C. voluntary  D. volunteering 

Question 20: Parents should try to see things from a teenager's ______. 

A. difference B. choice C. conflict D. viewpoint 

Question 21: ______ all his money on gambling, he decided to go back home. 

A. Had spent B. Having spent C. Have spent D. Spent 

Question 22: He reminded me of my childhood a long time ______. 

A. before B. then C. ago D. now 

(ID: 454727): Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word CLOSEST in meaning to the 

underlined part, from 23 to 24 

Question 23: Young college and university students participate in helping the poor who have suffered badly 

in wars or natural disasters. 

A. get involved in  B. interfere with  C. join hands  D. come into 

Question 24: They give care and comfort to the disadvantaged and handicapped children and help them to 

get over difficulties. 

A. accept B. face C. overcome  D. take 

(ID: 454730): Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word OPPOSITE in meaning to the 

underlined part, from 25 to 26 

Question 25: The maintenance of this company is dependent on international investment. 

A. affected B. self-reliant C. restricted D. reliable 
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Question 26: My parents seemed fully satisfied with the result of my entrance exam. 

A. pleased B. contented  C. disappointed D. joyful 

(ID: 454733): Mark the letter A, B, C, or D to indicate the most suitable response to complete each of 

the following exchanges, from 27 to 28 

Question 27: - Mr. Pike: Could you bring me some water? – Lucy: _____. 

A. Certainly, sir  B. No, I can't C. Yes, I can D. I don't want to 

Question 28: - Sally: Happy Christmas! – Collins: _________. 

A. The same to you  B. You are the same 

C. Same for you  D. Happy Christmas with you 

(ID: 454736): Choose the underlined part among A, B, C or D that needs correcting, from 29 to 31 

Question 29: He said that if he has more time, he would come to see us. 

A. said that B. has  C. more time D. come to see us 

Question 30: I'm delighted hearing that you have made much progress in your study. 

A. I'm delighted B. hearing  C. have made D. in 

Question 31: I couldn't make my car to start this morning. 

A. couldn't  B. my car C. to start D. this morning 

(ID: 454740): Fill each of the numbered blanks in the following passage with the most suitable word 

among A, B, C or D, from 32 to 35 

When I was a little boy I used to wander in the woods by the river flowing (32) _____ my village. In spring, 

I (33) _____ watching a variety of bushes and plants grow in the sunlight and listened to newly-born birds 

chirp in their nest high on the trees. In summer, I (34) _____ watch different kinds of kites fly high in blue 

sky and listen to buffalo boys play their bamboo flutes (35) _____ they rode their water buffaloes. 

Question 32: A. above  B. through  C. at D. in 

Question 33: A. wanted B. try C. dislike  D. loved 

Question 34: A. used to  B. am used  C. was used  D. used 

Question 35: A. when  B. until C. after D. because 

(ID: 454745): Read the following passage, then answer questions by circling A, B, C or D), from 36 to 

40 

 Having a best friend to confide in can bring a positive effect on our emotional health. An evening out 

with the closest friend may be the best guarantee of a good time. In fact, our best friend can prevent us from 

developing serious psychological problems such as depression and anxiety. 

 Best friendship evolves with time - we cannot go out and pick our best friend. We become friends with 

people who share common interests - at school or through hobbies, for example. 

 Best friends have usually known each other for years and stuck together through good and bad times. If 

you haven't got one, perhaps you are being too distant from people, or focusing too much on your work. 

Question 36: A best friend can _______. 

A. share joy and sadness with us B. spend much time finding 

C. give us a healthy life  D. go out with us in the evening 

Question 37: Close friends need to _______. 

A. have the same interests  B. spend time together 

C. study at the same school D. pursue the same hobbies 

Question 38: According to the passage, _______. 

A. it takes a lot of time to make close friendships B. best friends have good and bad times 

C. we can go out and choose a good friend easily D. it's very difficult to make lasting friendships 

Question 39: The word "one" in the last paragraph refers to _______. 

A. a friendship B. good time C. bad time D. a close friend 
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Question 40: Which of the following sentences is NOT mentioned? 

A. An unsociable person may not have a close friend. 

B. Friendships need time to develop. 

C. The ties of a close friendship will never be broken. 

D. We often have satisfaction being with a close friend. 
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HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT 

THỰC HIỆN: BAN CHUYÊN MÔN TUYENSINH247.COM 

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

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

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

31. C 32. B 33. D 34. A 35. A 36. A 37. A 38. A 39. D 40. C 

1 (NB) 

Kiến thức: Phát âm nguyên âm đôi 

Giải thích:  

A. earning /ˈɜːnɪŋ/  B. learning /ˈlɜːnɪŋ/ 

C. clearing /ˈklɪərɪŋ/  D. searching /ˈsɜːtʃɪŋ/ 

Phần gạch chân phương án C được phát âm là /ɪə/, còn lại là /ɜː/. 

Chọn C. 

2 (NB) 

Kiến thức: Phát âm -s 

Giải thích:  

A. arrives /əˈraɪvz/  B. textbooks /ˈtekstbʊks/ 

C. combs /kəʊmz/  D. teachers /ˈtiːtʃə(r)z/ 

Phần gạch chân phương án B được phát âm là /s/, còn lại là /z/. 

Chọn B. 

3 (TH) 

Kiến thức: Trọng âm từ phụ tố 

Giải thích:  

A. development /dɪˈveləpmənt/ B. illiteracy /ɪˈlɪtərəsi/ 

C. experience /ɪkˈspɪəriəns/  D. education /ˌedʒuˈkeɪʃn/ 

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

Chọn D. 

4 (NB) 

Kiến thức: Trọng âm từ có 2 âm tiết 

Giải thích:  

A. runner /ˈrʌnə(r)/  B. village /ˈvɪlɪdʒ/ 

C. province /ˈprɒvɪns/  D. allow /əˈlaʊ/ 

Phương án D có trọng âm rơi vào âm tiết 2, còn lại là âm 1. 

Chọn D. 

5 (TH) 

Kiến thức: Câu bị động 

Giải thích:  

Dấu hiệu: “by my parents” (bởi bố mẹ tôi) 

Cấu trúc câu bị động với “hope”: hope to be P2 (+ by O): hy vọng được làm gì 

Tạm dịch: Chị tôi luôn hy vọng được bố mẹ giới thiệu chị với hiệu trưởng. 

Chọn B. 

6 (VD) 

Kiến thức: Câu tường thuật đặc biệt 

Giải thích:  

tell sb not to do sth: bảo ai không làm gì ask sb to do sth: yêu cầu ai làm gì 

suggest V-ing: gợi ý, đề nghị cùng làm gì offer sb to V: đề nghị ai làm gì 
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Câu trực tiếp: Why don’t we…? (Tại sao chúng ta không…?) là câu đề nghị, gợi ý => tường thuật dùng 

“suggest” 

Tạm dịch: "Tại sao chúng ta không tham gia Cuộc thi Nói Tiếng Anh nhỉ?" 

= C. Anh ấy đề nghị cùng tham gia Cuộc thi Nói tiếng Anh. 

Các phương án khác: 

A. Anh ấy bảo tôi không tham gia Cuộc thi Nói tiếng Anh. => sai nghĩa 

B. Anh ấy yêu cầu tôi tham gia Cuộc thi Nói tiếng Anh. => sai nghĩa 

D. Anh ấy đề nghị chúng tôi tham gia Cuộc thi Nói tiếng Anh. => sai ở “we”, sửa thành “us” 

Chọn C. 

7 (TH) 

Kiến thức: to V / V-ing 

Giải thích:  

Do you mind + V-ing? : Bạn có phiền khi … không? (cấu trúc để ngỏ ý nhờ vả ai) 

help sb do sth / to do sth: giúp ai làm gì 

Tạm dịch: Cậu có phiền khi giúp tôi sửa cái máy tính này không? 

Chọn C. 

8 (TH) 

Kiến thức: Phối hợp thì 

Giải thích:  

since + mốc thời gian: kể từ khi 

since + S + V-quá khứ đơn: kể từ khi ai đó làm gì 

It’s + khoảng thời gian + since + S + V-quá khứ đơn: Đã bao lâu kể từ khi …. 

Tạm dịch: Tôi đã không tận hưởng nhiều như vậy trong nhiều năm rồi. 

= C. Đã nhiều năm rồi kể từ khi tôi tận hưởng rất nhiều như vậy. 

Các phương án khác: 

A, B, D đều sai thì của động từ ở mệnh đề chứa “since”. 

Chọn C. 

9 (NB) 

Kiến thức: to V / V-ing 

Giải thích: Cấu trúc: be possible to do sth: có khả năng làm gì 

Tạm dịch: Có thể đi tàu xuyên Canada. 

Chọn B. 

10 (VD) 

Kiến thức: Từ vựng / Sự kết hợp từ 

Giải thích:  

be fond of: thích  be persuaded into: bị thuyết phục 

be reconciled with: hòa giải với be interested in: hứng thú 

Tạm dịch: Cuối cùng họ đã hòa giải với nhau, sau gần 5 năm không nói chuyện. 

Chọn C. 

11 (TH) 

Kiến thức: Phối hợp thì 

Giải thích:  

- Sự phối hợp 2 thì quá khứ đơn & quá khứ hoàn thành: 

hành động nào xảy ra trước và đã hoàn tất => chia quá khứ hoàn thành 

hành động xảy ra sau => chia quá khứ đơn 

before: trước khi 

- Cấu trúc: S + V-quá khứ hoàn thành + before + S + V-quá khứ đơn 
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Tạm dịch: Anh trai tôi đã dạy ở ngôi trường này trước khi anh đến Huế vào năm ngoái. 

Chọn B. 

12 (VD) 

Kiến thức: Câu điều kiện loại 3 

Giải thích:  

Dấu hiệu: thì của động từ trong câu gốc chia quá khứ đơn (was) 

Cách dùng: câu điều kiện loại 3 diễn tả điều kiện trái với quá khứ dẫn đến kết quả trái với quá khứ. 

Công thức: If + S + V-quá khứ hoàn thành (had (not) P2), S + would (not) have P2 

Hoặc: S + would (not) have P2 if S + V-quá khứ hoàn thành (had (not) P2) 

Tạm dịch: Jack đến muộn cuộc họp vì đồng hồ của anh ấy chạy chậm. 

= D. Jack sẽ đã không đến muộn cuộc họp nếu đồng hồ của anh ấy không bị chậm. 

Các phương án khác: 

A, B dùng sai câu điều kiện (đây là câu điều kiện loại 2: điều kiện trái với hiện tại) 

C. Jack đã có thể đến muộn cuộc họp nếu đồng hồ của anh ấy không chạy chậm. => sai nghĩa 

Chọn D. 

13 (VDC) 

Kiến thức: Mệnh đề phân từ 

Giải thích:  

Khi 2 mệnh đề có cùng chủ ngữ, có thể rút gọn 1 trong 2 mệnh đề về dạng: 

V-ing => nếu mệnh đề mang nghĩa chủ động 

V-ed => nếu mệnh đề mang nghĩa bị động 

He realized that he had missed the last train => Realizing that had missed the last train 

Tạm dịch: Anh ta nhận ra rằng anh đã bỏ lỡ chuyến tàu cuối cùng. Anh bắt đầu đi. 

= B. Nhận ra rằng anh ấy đã bỏ lỡ chuyến tàu cuối cùng, anh ấy bắt đầu đi. 

Các phương án khác: 

A. Nhận ra rằng mình đã bỏ lỡ chuyến tàu cuối cùng, anh ta bắt đầu đi. => sai ở “Realized” 

C. Bắt đầu đi, anh nhận ra rằng anh đã bỏ lỡ chuyến tàu cuối cùng. => sai nghĩa 

D. Nhận ra rằng anh ta đã bỏ lỡ chuyến tàu cuối cùng, anh ta bắt đầu đi bộ. => sai ở “Being realized” 

Chọn B. 

14 (TH) 

Kiến thức: to V / V-ing 

Giải thích: Cấu trúc: decide to V-nguyên thể: quyết định làm gì 

Tạm dịch: Các nhân viên văn phòng quyết định tổ chức tiệc nghỉ hưu cho ông Green. 

Chọn B. 

15 (NB) 

Kiến thức: Từ vựng, từ loại 

Giải thích:  

Sau tính từ “lasting” (kéo dài, lâu dài) cần điền một danh từ. 

A. friendly (adj): thân thiện  B. friendliness (n): sự thân thiện 

C. friend (n): người bạn  D. friendship (n): tình bạn 

Tạm dịch: Mối quan hệ nghề nghiệp của họ phát triển thành một tình bạn lâu dài. 

Chọn D. 

16 (TH) 

Kiến thức: Từ vựng 

Giải thích:  

enrich your knowledge: làm giàu kiến thức, vốn hiểu biết 

= make you know more: giúp bạn biết nhiều hơn 
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Tạm dịch: Bạn có thể làm giàu kiến thức của mình bằng cách nghe đài 

A. Nghe đài có thể giúp bạn biết nhiều hơn. 

B. Nghe đài giúp bạn trở nên giàu có. => sai nghĩa 

C. Nghe đài khiến bạn biết ít hơn. => sai nghĩa 

D. Bạn có thể giàu có nếu bạn nghe đài. => sai nghĩa 

Chọn A. 

17 (TH) 

Kiến thức: Ngôn ngữ giao tiếp 

Giải thích:  

- Phương: Cho mình thử máy ảnh mới của bạn được không? - Linh: ______. 

A. Chắc chắn được. Nhưng hãy dùng nó cẩn thận nhé B. Tôi xin lỗi. Tôi về nhà muộn 

C. Tôi xin lỗi, tôi không thể. Đi thôi D. Chắc chắn. Tôi thích/muốn làm vậy 

=> Phản hồi A phù hợp nhất. 

Chọn A. 

18 (TH) 

Kiến thức: Động từ khuyết thiếu 

Giải thích:  

must: phải 

mustn’t: không được phép (mang theo ý kiến chủ quan của người nói) 

have to: phải (theo quy định, luật lệ nào đó) 

don’t have to: không phải, không cần 

Tạm dịch: Bạn không được làm đổ bất cứ thứ gì ra sàn. 

Chọn B. 

19 (TH) 

Kiến thức: Từ loại 

Giải thích:  

Trước động từ (cụm động từ) “take care of” (chăm sóc) cần điền một trạng từ. 

A. volunteer (n): tình nguyện viên; (v): tình nguyện làm gì 

B. voluntarily (adv): một cách tự nguyện  

C. voluntary (adj): tình nguyện 

D. volunteering (V-ing) 

Tạm dịch: Mỗi năm có nhiều người tự nguyện chăm sóc người già và người tàn tật. 

Chọn B. 

20 (TH) 

Kiến thức: Từ vựng 

Giải thích:  

A. difference (n): sự khác biệt B. choice (n): lựa chọn 

C. conflict (n): mâu thuẫn  D. viewpoint (n): quan điểm, lập trường 

Tạm dịch: Cha mẹ nên cố gắng nhìn nhận mọi thứ từ lập trường của thanh thiếu niên. 

Chọn D. 

21 (VDC) 

Kiến thức: Mệnh đề phân từ 

Giải thích:  

Khi 2 mệnh đề có cùng chủ ngữ, có thể rút gọn 1 trong 2 mệnh đề về dạng: 

V-ing => nếu mệnh đề mang nghĩa chủ động 

V-ed => nếu mệnh đề mang nghĩa bị động 
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Having + P2 => nếu hành động ở mệnh đề được rút gọn phải hoàn tất thì mới xảy ra hành động ở MĐ còn 

lại  

Tạm dịch: Sau khi tiêu hết tiền vào cờ bạc, anh ta quyết định trở về nhà. 

Chọn B. 

22 (TH) 

Kiến thức: Cụm từ 

Giải thích: a long time ago: cách đây rất lâu rồi 

Tạm dịch: Anh ấy làm tôi nhớ lại tuổi thơ của mình cách đây rất lâu rồi. 

Chọn C. 

23 (VD) 

Kiến thức: Từ vựng / Cụm động từ - từ đồng nghĩa 

Giải thích:  

A. get involved in: tham gia vào  B. interfere with: can thiệp vào 

C. join hands: chung tay làm gì D. come into: vào trong 

=> participate (v): tham gia = get involved in 

Tạm dịch: Sinh viên trẻ các trường đại học và cao đẳng tham gia giúp đỡ người nghèo bị thiệt hại nặng nề 

trong chiến tranh, thiên tai. 

Chọn A. 

24 (TH) 

Kiến thức: Cụm động từ - từ đồng nghĩa 

Giải thích:  

A. accept (v): chấp nhận  B. face (v): đối mặt 

C. overcome (v): vượt qua  D. take (v): lấy… 

=> get over: vượt qua = overcome 

Tạm dịch: Họ quan tâm, an ủi những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật và giúp chúng vượt qua khó 

khăn. 

Chọn C. 

25 (TH) 

Kiến thức: Từ vựng – từ trái nghĩa 

Giải thích:  

A. affected: bị ảnh hưởng  B. self-reliant: tự chủ 

C. restricted: giới hạn, hạn chế D. reliable: đáng tin, có thể dựa vào 

=> dependent (adj): phụ thuộc, dựa vào >< self-reliant 

Tạm dịch: Việc duy trì công ty này phụ thuộc vào đầu tư quốc tế. 

Chọn B. 

26 (TH) 

Kiến thức: Từ vựng – từ trái nghĩa 

Giải thích:  

A. pleased: hài lòng  B. contented: bằng lòng 

C. disappointed: thất vọng  D. joyful: vui mừng 

=> satisfied (adj): hài lòng >< disappointed 

Tạm dịch: Bố mẹ tôi có vẻ hoàn toàn hài lòng với kết quả thi đầu vào của tôi. 

Chọn C. 

27 (NB) 

Kiến thức: Ngôn ngữ giao tiếp 

Giải thích:  

- Ông Pike: Cô có thể mang cho tôi một ít nước được không? - Lucy: _____. 
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A. Chắc chắn rồi, thưa ngài  B. Không, tôi không thể 

C. Có, tôi có thể  D. Tôi không muốn 

=> Phản hồi A phù hợp nhất. 

Chọn A. 

28 (VD) 

Kiến thức: Ngôn ngữ giao tiếp 

Giải thích:  

Khi có người chúc mừng điều gì đó mà cả người nói & người nghe cùng ăn mừng (chúc mừng năm mới, 

chúc mừng giáng sinh,…) => có thể đáp lại bằng cấu trúc: (the) same to you! (bạn cũng thế nhé) 

Chọn A. 

29 (TH) 

Kiến thức: Câu tường thuật cơ bản 

Giải thích:  

Động từ tường thuật chia thì quá khứ đơn (said) => động từ trong câu tường thuật phải lùi 1 thì. 

hiện tại hoàn thành => quá khứ hoàn thành 

Sửa: has => had 

Tạm dịch: Anh ấy nói rằng nếu anh ấy có nhiều thêm thời gian, anh ấy sẽ đến thăm chúng ta. 

Chọn B. 

30 (NB) 

Kiến thức: to V / V-ing 

Giải thích:  

Cấu trúc: be delighted to V-nguyên thể: rất vui khi làm gì 

Sửa: hearing => to hear 

Tạm dịch: Mình rất vui khi biết rằng bạn đã có nhiều tiến bộ trong học tập. 

Chọn B. 

31 (TH) 

Kiến thức: to V / V-ing 

Giải thích:  

make sb/sth do sth: khiến ai/cái gì làm gì 

Sửa: to start => start 

Tạm dịch: Tôi đã không thể khiến ô tô của tôi khởi động vào sáng nay. 

Chọn C. 

32 (TH) 

Kiến thức: Giới từ 

Giải thích:  

flow through: chảy qua 

When I was a little boy I used to wander in the woods by the river flowing (32) through my village. 

Tạm dịch: Khi tôi còn là một cậu bé, tôi thường đi lang thang trong rừng bên con sông chảy qua làng tôi. 

Chọn B. 

33 (TH) 

Kiến thức: Từ vựng 

Giải thích:  

want to V: muốn làm gì 

try to V: cố gắng làm gì # try V-ing: thử làm gì 

dislike V-ing: không thích làm gì 

love V-ing: thích làm gì 
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In spring, I (33) loved watching a variety of bushes and plants grow in the sunlight and listened to newly-

born birds chirp in their nest high on the trees. 

Tạm dịch: Vào mùa xuân, tôi thích ngắm nhìn nhiều loại cây cối rậm rạp dưới ánh nắng và lắng nghe những 

chú chim non hót líu lo trong tổ của chúng trên cây cao. 

Chọn D. 

34 (TH) 

Kiến thức: Cấu trúc với “used to” 

Giải thích:  

used to + V-nguyên thể: đã từng làm gì (hiện tại không còn làm) 

be used to V-ing: quen với làm điều gì 

Sau chỗ trống là động từ dạng nguyên thể “watch” => dùng “used to” 

In summer, I (34) used to watch different kinds of kites fly high in blue sky  

Tạm dịch: Mùa hè, tôi thường ngắm những cánh diều bay cao trên bầu trời xanh 

Chọn A. 

35 (TH) 

Kiến thức: Liên từ 

Giải thích:  

A. when: khi B. until: cho đến khi C. after: sau khi D. because: bởi vì 

and listen to buffalo boys play their bamboo flutes (35) when they rode their water buffaloes. 

Tạm dịch: và nghe những cậu bé chăn trâu thổi sáo trúc khi chúng cưỡi trâu đi chăn trâu. 

Chọn A. 

Dịch bài đọc: 

Khi tôi còn là một cậu bé, tôi thường đi lang thang trong rừng bên con sông chảy qua làng tôi. Vào mùa 

xuân, tôi thích ngắm nhìn nhiều loại cây cối rậm rạp dưới ánh nắng và lắng nghe những chú chim non hót líu 

lo trong tổ của chúng trên cây cao. Mùa hè, tôi thường ngắm những cánh diều bay cao trên bầu trời xanh và 

nghe những cậu bé chăn trâu thổi sáo trúc khi chúng cưỡi trâu đi chăn trâu. 

36 (TH) 

Kiến thức: Đọc hiểu - chi tiết 

Giải thích:  

Một người bạn tốt có thể _______. 

A. chia sẻ niềm vui và nỗi buồn với chúng ta B. dành nhiều thời gian tìm kiếm 

C. cho chúng ta một cuộc sống khỏe mạnh D. đi chơi với chúng ta vào buổi tối 

Thông tin: Best friends have usually known each other for years and stuck together through good and bad 

times. 

Tạm dịch: Những người bạn thân thường quen biết nhau trong nhiều năm và gắn bó với nhau qua những 

khoảng thời gian tốt và xấu. 

Chọn A. 

37 (TH) 

Kiến thức: Đọc hiểu - chi tiết 

Giải thích:  

Bạn bè thân thiết cần _______. 

A. có cùng sở thích, mối quan tâm B. dành thời gian cho nhau 

C. học cùng trường  D. theo đuổi những sở thích giống nhau 

Thông tin: We become friends with people who share common interests - at school or through hobbies, for 

example. 

Tạm dịch: Chúng ta trở thành bạn của những người có chung mối quan tâm - ở trường hoặc thông qua các 

sở thích chẳng hạn. 
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Chọn A. 

38 (TH) 

Kiến thức: Đọc hiểu – chi tiết 

Giải thích:  

Theo đoạn văn, _______. 

A. mất rất nhiều thời gian để kết bạn thân 

B. bạn tốt có những khoảng thời gian tốt và xấu 

C. chúng ta có thể ra ngoài và chọn một người bạn tốt một cách dễ dàng 

D. rất khó để có được tình bạn lâu dài 

Thông tin:  

- Best friendship evolves with time - we cannot go out and pick our best friend. 

- Best friends have usually known each other for years and stuck together through good and bad times. 

Tạm dịch:  

- Tình bạn thân nhất phát triển theo thời gian - chúng ta không thể ra ngoài và chọn người bạn thân nhất của 

mình.  

- Những người bạn thân thường quen biết nhau trong nhiều năm và gắn bó với nhau qua những khoảng thời 

gian tốt và xấu. 

Chọn A. 

39 (TH) 

Kiến thức: Đọc hiểu – từ thay thế 

Giải thích:  

Từ “one” trong đoạn văn cuối đề cấp đến ________. 

A. a friendship: tình bạn  B. good time: thời gian tốt 

C. bad time: thời gian tệ, xấu  D. a close friend: 1 người bạn thân 

Thông tin: Best friends have usually known each other for years and stuck together through good and bad 

times. If you haven't got one, perhaps you are being too distant from people, … 

Tạm dịch: Những người bạn thân thường quen biết nhau trong nhiều năm và gắn bó với nhau qua những 

khoảng thời gian tốt và xấu. Nếu bạn chưa có một người bạn thân, có lẽ bạn đang quá xa cách với mọi người 

… 

Chọn D. 

40 (VD) 

Kiến thức: Đọc hiểu – câu hỏi chứa “not” 

Giải thích:  

Câu nào sau đây KHÔNG được nhắc đến? 

A. Một người không giỏi giao tiếp/khó gần có thể không có bạn thân. 

B. Tình bạn cần thời gian để phát triển. 

C. Mối quan hệ của một tình bạn thân thiết sẽ không bao giờ bị phá vỡ. 

D. Chúng ta thường có những sự hài lòng, thỏa mãn khi ở bên một người bạn thân. 

Thông tin:  

- If you haven't got one, perhaps you are being too distant from people, or focusing too much on your work. 

- Best friendship evolves with time … 

- An evening out with the closest friend may be the best guarantee of a good time. 

Tạm dịch: 

- Nếu bạn chưa có một người bạn thân, có lẽ bạn đang quá xa cách với mọi người hoặc tập trung quá nhiều 

vào công việc. (A) 

- Tình bạn thân nhất phát triển theo thời gian (B) 
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- Một buổi tối đi chơi với người bạn thân nhất có thể là đảm bảo tốt nhất cho một khoảng thời gian vui vẻ. 

(D) 

Chọn C. 

Dịch bài đọc: 

 Có một người bạn tốt nhất để tâm sự có thể đem lại ảnh hưởng tích cực đến sức khỏe cảm xúc của chúng 

ta. Một buổi tối đi chơi với người bạn thân nhất có thể là đảm bảo tốt nhất cho một khoảng thời gian vui vẻ. 

Trên thực tế, người bạn thân nhất của chúng ta có thể ngăn chúng ta phát triển các vấn đề tâm lý nghiêm 

trọng như trầm cảm và lo lắng. 

 Tình bạn thân nhất phát triển theo thời gian - chúng ta không thể ra ngoài và chọn người bạn thân nhất 

của mình. Chúng ta trở thành bạn của những người có chung mối quan tâm - ở trường hoặc thông qua các sở 

thích chẳng hạn. 

 Những người bạn thân thường quen biết nhau trong nhiều năm và gắn bó với nhau qua những khoảng 

thời gian tốt và xấu. Nếu bạn chưa có một người bạn thân, có lẽ bạn đang quá xa cách với mọi người hoặc 

tập trung quá nhiều vào công việc. 

------HẾT----- 

 

 


