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(ID: 213046) Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word or phrase that is 

CLOSEST in meaning to the underlined part in each of the following questions. 

Question 1: The medical community continues to make progress in the fight against cancer. 

A. speed B. do better C. treat better D. expect more 

Question 2: I drink some cups of tea, have a quick breakfast, and then lead the buffalo to the field. 

A. fast B. mighty C. powerful D. strong 

(ID: 213049) Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that best 

combines of each pair of sentences in the following questions. 

Question 3: He behaved in a very strange way. That surprised me a lot. 

A. He behaved very strangely, which surprised me very much. 

B. His behaviour was a very strange thing, that surprised me most. 

C. What almost surprised me was the strange way he behaved. 

D. I was almost not surprised by his strange behaviour. 

Question 4: “Cheo”, the Vietnamese traditional theatre, tells tales of chiefs, heroes and lovely maidens. It 

offers a mix of romance, tragedy and comedy. 

A. “Cheo”, the Vietnamese traditional theatre, tells tales of chiefs, heroes and lovely maidens, and it offers a 

mix of romance, tragedy and comedy. 

B. “Cheo”, the Vietnamese traditional theatre, which tells tales of chiefs, heroes and lovely maidens, but it 

offers a mix of romance, tragedy and comedy. 

C. “Cheo”, the Vietnamese traditional theatre, tells tales of chiefs, heroes and lovely maidens, or it offers a 

mix of romance, tragedy and comedy. 

ĐỀ ÔN TẬP HK1 - ĐỀ SỐ 3 (SGK GLOBAL SUCCESS) 

MÔN: TIẾNG ANH 10 

Thời gian làm bài: 60 phút 

THỰC HIỆN: BAN CHUYÊN MÔN TUYENSINH247.COM 

✓ Củng cố kiến thức từ vựng, ngữ âm và ngữ pháp Unit 1 - 5 tiếng Anh 10 SGK Global Success. 

✓ 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. 
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D. “Cheo”, the Vietnamese traditional theatre, tells tales of chiefs, heroes and lovely maidens, which it offers 

a mix of romance, tragedy and comedy. 

(ID: 213052) Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs front 

the other three in the position of primary stress in each of the following questions. 

Question 5: A. routine  B. sorrow  C. software D. printer 

Question 6: A. harrow  B. announce  C. enclose D. subtract 

(ID: 213055) Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each 

of the following questions. 

Question 7: Yesterday afternoon, Susan......to the supermarket and...a chicken and some cooking oil. 

A. went - bought B. went - buying C. gone - bought D. goes - buys 

Question 8: I have been writing a letter.......9 o'clock. 

A. for B. before C. since D. from 

Question 9: Send these dirty clothes to the...... 

A. laundry B. orchard C. bakery D. grocery 

Question 10: My sister is keen on.......the English Club. 

A. joining B. to join C. having joined D. join 

Question 11: A new programme on education for disabled people......on VTV2. 

A. has been developing B. has developed C. have been developed D. has been developed 

Question 12: We are working hard, so the job......by tomorrow evening. 

A. has done B. will have been done C. has been done D. will do 

Question 13: He will take us to the town.......we can see old temples. 

A. at it B. where C. that D. which 

Question 14: We will send an e-mail to.......you the result of the interview if you are chosen. 

A. store B. hold C. design D. inform 

Question 15: The tragic end of "Swan Lake" shows that magic is.......over love. 

A. powered B. powerfully C. powerless D. power 

Question 16: The baby doesn't cry so much now but she.......cry every night. 

A. used B. use C. use to D. used to 

Question 17: ..................also helped to set up and arrange two retail stalls, selling the products to visitors. 

A. Voluntary B. Volunteering C. Volunteer D. Volunteers 

Question 18: Many people were killed in the plane crash. The bodies of.......were taken away, .......were taken 

to hospital. 

A. the dead - the injury  B. the dead - the injured 

C. the dying - the injured  D. the death - the injured 
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(ID: 213068) Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest 

in meaning to each of the following questions. 

Question 19: Because it was an interesting novel, I stayed up all night to finish it. 

A. Unless it were an interesting novel, I would stay up all night to finish it. 

B. I stayed up all night to finish the novel, therefore, it was interesting. 

C. It was an interesting novel, so I stayed up all night to finish it. 

D. Though it was an interesting novel, I stayed up all night to finish it. 

Question 20: We don't allow anyone to use their cell phones during the examination. 

A. Nobody isn't allowed to use their cell phones during the examination. 

B. Everybody isn't allowed using their cell phones during the examination. 

C. Nobody is allowed to use their cell phones during the examination. 

D. Nobody is allowed using their cell phones during the examination. 

Question 21: Tom used to smoke when he was young. 

A. Tom got used to smoking when he was young. B. Tom has stopped smoking. 

C. Tom doesn't smoke no longer. D. Tom smoked a lot when he was young. 

(ID: 213072) Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word or phrase that is 

OPPOSITE in meaning to the underlined part in each of the following questions. 

Question 22: I don't really like getting up early but I have to because I often have lessons at 7.15. 

A. late B. lately C. first D. firstly 

Question 23: Why did the parents oppose to the idea of sending their children to the special class at first? 

A. undefined B. everyday C. normal D. unlimited 

(ID: 213076) Read the following passage, and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to 

indicate the correct word or phrase for each of the blanks. 

 What do you do at the weekend? Some ...(24)... like to stay at home, but others like to go for a walk or play 

football. My friend Jack works ...(25)... a factory during the week. At the weekend, he always does the same 

thing. On Saturday, he washes his car. On Sunday, he goes with his family to a village ...(26)... the country. 

His uncle and aunt have a farm there. It isn't a big one ...(27)... there's always so much to do on a farm. The 

children help with the animals and give them then food. At the end of the day, they ...(28)... hungry. 

 Question 24:A. peoples B. one C. ones D. people 

 Question 25:A. hard in B. hard on C. hardly in D. hardly on 

 Question 26:A. into B. on C. at D. in 

 Question 27:A. but B. and C. so D. or 

 Question 28:A. all are B. are all C. all have D. have all 

(ID: 213082) Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the most suitable response 

to complete each of the following exchanges. 

  Question 29:  



 

 

 4 

 

- Mary: "If you are interested in this kind of work, I will introduce you to my team leader."    

- Mike: "......." 

A. Not really. B. Just by chance. C. That sounds great! D. Of course not. 

Question 30:  

- Ann: "Bye!"   

- Mary: "......." 

A. See you later. B. See you lately. C. Meet you again. D. Thank you. 

(ID: 213085) Read the following passage and mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to 

indicate the correct answer to each of the questions below. 

It is estimated that about 200 million people use the Internet computer network around the world. The Internet 

allows people to work at home instead of travelling to work. The Internet allows businesses to communicate 

with customers and workers in many parts of the world for the cost of a local telephone call. 

E-mail allows users to send documents, pictures and other data from one part of the world to another in at 

least 5 minutes. People can use the Internet to do shopping. This saves a lot of time. It is possible to use the 

Internet for education - students may connect with their teachers from home to send or receive e-mail or talk 

their problems through "online" rather than attending a class. 

Question 31: To use the Internet for education is....... 

A. possible B. difficult C. inconvenient D. impossible 

Question 32: The Internet allows people...... 

A. to stay at home and rest       B. not to work C. to work at home D. to travel to work 

Question 33: It takes......to do the shopping on the Internet. 

A. a little time B. more time C. a lot of time D. less time 

Question 34: To a business, the Internet is......to communicate with customers. 

A. a cheap way B. an inconvenient way C. a difficult way D. a very expensive way 

Question 35: E-mail can be used to send....... 

A. data B. information C. All are correct. D. documents 

(ID: 213096) Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the underlined part that 

needs correction in each of the following questions. 

Question 36: After George had returned to his house, he was reading a book. 

A. he B. had returned C. was reading D. to his house 

Question 37: Television and computer provide quickly access to information and entertainment. 

A. entertainment B. provide C. and D. quickly 

Question 38: Dr. Harler, which is the professor for this class, will be absent this week because of illness. 

A. will be B. this week C. which D. of illness 

(ID: 213101) Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined 

part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions. 
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 Question 39:A. fathom B. bank C. background D. hardware 

 Question 40:A. learned B. published C. pressed D. matched    

 

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

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

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

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

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

 

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT 

THỰC HIỆN: BAN CHUYÊN MÔN TUYENSINH247.COM 

Question 1  

Kiến thức: từ vựng, từ đồng nghĩa 

Giải thích: 

make progress (v): tiến bộ, tiến triển 

speed (v): đẩy nhanh, tăng tốc 

do better (v): làm, thực hiện tốt hơn 

treat better (v): đối xử tốt hơn 

expect more (v): kỳ vọng nhiều hơn 

=> make progress = do better 

Tạm dịch: Cộng đồng y tế tiếp tục tiến bộ trong cuộc chiến chống lại ung thư. 

Đáp án: B 

Question 2  

Kiến thức: từ vựng, từ đồng nghĩa 

Giải thích: 

quick (a): nhanh chóng 

fast (a): nhanh chóng 

mighty (a): hùng mạnh, to lớn 

powerful (a): mạnh mẽ 

strong (a): mạnh mẽ, vững bền 

=> quick = fast 

Tạm dịch: Tôi uống vài chén trà, ăn sáng nhanh, rồi dắt trâu ra đồng. 

Đáp án: A 

Question 3  

Kiến thức: ngữ pháp, viết lại câu 

Giải thích: 

Tạm dịch: Anh ta hành xử một cách rất lạ. Điều đó làm tôi ngạc nhiên 

A. Anh ta hành xử một cách rất lạ, điều này khiến tôi rất ngạc nhiên. (dùng mệnh đề quan hệ “which” thay 

cho một mệnh đề phía trước) 
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B. Câu B sai vì mệnh đề quan hệ “that” không đi sau dấu phảy 

C. Điều làm tôi ngạc nhiên nhất chính là cách anh ta hành xử. 

D. Tôi hầu như không ngạc nhiên về các hành xử của anh ta 

Đáp án: A 

Question 4  

Kiến thức: ngữ pháp, viết lại câu 

Giải thích: 

Tạm dịch: "Chèo", kịch truyền thống Việt Nam, kể những câu chuyện về những vị lãnh đạo, anh hùng và 

những cô gái đáng yêu. Nó kết hợp của lãng mạn, bi kịch và hài kịch. 

A. "Chèo", kịch truyền thống Việt Nam, kể những câu chuyện về những vị lãnh đạo, anh hùng và những cô 

gái đáng yêu, và nó kết hợp của lãng mạn, bi kịch và hài kịch. 

B. "Chèo", kịch truyền thống Việt Nam, kể những câu chuyện về những vị lãnh đạo, anh hùng và những cô 

gái đáng yêu, nhưng nó kết hợp của lãng mạn, bi kịch và hài kịch. 

C. "Chèo", kịch truyền thống Việt Nam, kể những câu chuyện về những vị lãnh đạo, anh hùng và những cô 

gái đáng yêu, hoặc nó kết hợp của lãng mạn, bi kịch và hài kịch. 

D. "Chèo", kịch truyền thống Việt Nam, kể những câu chuyện về những vị lãnh đạo, anh hùng và những cô 

gái đáng yêu, điều khiến nó kết hợp của lãng mạn, bi kịch và hài kịch. 

Đáp án: A 

Question 5  

Kiến thức: từ vựng, trọng âm 

Giải thích: 

routine /ru:'ti:n/ 

sorrow /'sɒ:rəʊ/ 

software /'sɒftweə[r]/ 

printer /'printə[r]/ 

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

Đáp án: A 

Question 6  

Kiến thức: từ vựng, trọng âm 

Giải thích: 

harrow /'hærəʊ/ 

announce /ə'naʊns/ 

enclose /in'khəʊz/ 

subtract /səb'trækt/ 

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

Đáp án: A 

Question 7  

Kiến thức: từ vựng, ngữ pháp 
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Giải thích: 

Trong câu có trạng ngữ chỉ thời gian “Yesterday afternoon”, cho nên ta dùng thì quá khứ đơn.  

Trong câu này, thì quá khứ đơn diễn tả các hành động liên tiếp xảy ra trong quá khứ  

Tạm dịch: Chiều hôm qua, Susan đi siêu thị và mua một con gà và chút dầu ăn. 

Đáp án: A 

Question 8  

Kiến thức: từ vựng, ngữ pháp 

Giải thích: 

Trạng ngữ chỉ thời gian “since” trong thì hoàn thành: since + mốc thời gian (cần phân biệt với for + khoảng 

thời gian) 

Tạm dịch: Tôi đã viết thư kể từ lúc 9 giờ. 

Đáp án: C 

Question 9 

Kiến thức: từ vựng, ngữ pháp 

Giải thích: 

laundry (n): tiệm giặt là 

orchard (n): vườn cây ăn quả 

bakery (n): tiệm bánh 

grocery (n): cửa hàng bán hàng khô 

Tạm dịch: Đem đám quần áo bẩn này đến tiệm giặt là. 

Đáp án: A 

Question 10  

Kiến thức: từ vựng, ngữ pháp 

Giải thích: 

Cấu trúc To be keen on doing sth: yêu thích làm cái gì 

Ở đây không dùng đáp án C, vì having done dùng cho hành động trong quá khứ, trong khi câu này được chia 

ở thì hiện tại đơn. 

Tạm dịch: Em gái tôi thích tham gia câu lạc bộ tiếng Anh. 

Đáp án: A 

Question  11  

Kiến thức: Câu bị động 

Giải thích: 

Chủ ngữ trong câu là “A new programme” – số ít nên ta dùng trợ động từ “has” => đáp án C loại 

Ngoài ra, “A new programme” là vật, cho nên ta phải dùng dạng bị động => dạng chủ động ở đáp án A và B 

loại. 

Tạm dịch: Một chương trình giáo dục mới cho người khuyết tật đã được xây dựng trên VTV2. 



 

 

 9 

 

Đáp án: D 

Question 12  

Kiến thức: Các thì trong tiếng Anh 

Giải thích: 

“by + mốc thời gian trong tương lai” là một dấu hiệu đặc trưng của thì tương lai hoàn thành (thì tương lai hoàn 

thành diễn tả một hành động xảy ra trước một thời điểm/một hành động khác trong tương lai) 

Ngoài ra, chủ ngữ trong vế câu này “the job” là vật, cho nên ta dùng dạng bị động. 

Tạm dịch: Chúng tôi vẫn đang làm việc chăm chỉ, do đó công việc sẽ được hoàn thành trước tối mai. 

Đáp án:B 

Question 13  

Kiến thức: Mệnh đề quan hệ 

Giải thích: 

Ở đây ta dùng mệnh đề quan hệ “where” (ngoài ra có thể dùng “at which”) để thay thế cho “the town” ở phía 

trước. 

Tạm dịch: Anh ấy sẽ đưa chúng ta đến thị trấn nơi chúng ta có thể nhìn thấy những ngôi đền cổ. 

Đáp án:B 

Question  14  

Kiến thức: Từ vựng 

Giải thích: 

store (v): cất trữ, lưu trữ 

design (v): thiết kế 

hold (v): giữ 

inform (v): thông báo 

Tạm dịch: Chúng tôi sẽ gửi e-mail để thông báo cho bạn kết quả phỏng vấn nếu bạn được chọn. 

Đáp án:D 

Question 15  

Kiến thức: Word formation 

Giải thích: 

powered (quá khứ phân từ) 

powerfully (adv): [một cách] mạnh mẽ 

powerless (a): không có sức mạnh 

power (n): sức mạnh 

Ở đây ta cần một tính từ. 

Tạm dịch: Kết thúc bi thảm của "Hồ Thiên nga" cho thấy ma thuật thắng được tình yêu. 

Đáp án:C 

Question 16  

Kiến thức: Cấu trúc used to + Vo 
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Giải thích: 

Cấu trúc Used to do sth: đã từng làm gì trong quá khứ (bây giờ không còn làm nữa) 

Tạm dịch: Đứa bé bây giờ không còn khóc nhiều nữa nhưng cô bé đã từng khóc vào mỗi đêm. 

Đáp án:D 

Question 17  

Kiến thức: Cấu tạo từ 

Giải thích: 

voluntary (a): tự nguyện, tình nguyện 

volunteering (n): chế độ quân tình nguyện 

volunteer(s) (n): (những) người tình nguyện 

Ở đây về nghĩa của câu ta cần một danh từ chỉ người, số nhiều. 

Tạm dịch: Tình nguyện viên cũng đã giúp thiết lập và sắp xếp hai gian hàng bán lẻ, bán sản phẩm cho khách 

tham quan. 

Đáp án:D 

Question 18  

Kiến thức: The + adj  

Giải thích: 

Ở đây ta dùng The + adj để chỉ người 

The dead: những người chết 

The injured: những người bị thương 

Tạm dịch: Nhiều người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay. Xác của những người chết được đưa đi, 

những người bị thương được đưa đến bệnh viện. 

Đáp án:B 

Question 19  

Kiến thức: Ngữ pháp, viết lại câu 

Giải thích: 

Tạm dịch: Vì nó là một cuốn tiểu thuyết thú vị, tôi thức cả đêm để đọc xong nó. 

A. Trừ khi nó là một cuốn tiểu thuyết thú vị, tôi sẽ thức cả đêm để đọc xong nó. 

B. Tôi thức cả đêm để đọc xong cuốn tiểu thuyết, do đó, nó rất thú vị 

C. Nó là một cuốn tiểu thuyết thú vị, cho nên tôi thức cả đêm để đọc xong nó. 

D. Dù nó là một cuốn tiểu thuyết thú vị, tôi thức cả đêm để đọc xong nó. 

Đáp án:C 

Question 20  

Kiến thức: Ngữ pháp, viết lại câu 

Giải thích: 

Tạm dịch: Chúng tôi không cho phép bất cứ ai sử dụng điện thoại di động trong thời gian kiểm tra. 
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A. Không ai không được phép sử dụng điện thoại di động trong thời gian kiểm tra. 

B. sai ngữ pháp allow + to do sth chứ không phải allow + doing sth 

C. Không ai được phép sử dụng điện thoại di động trong thời gian kiểm tra. 

D. sai ngữ pháp allow + to do sth chứ không phải allow + doing sth 

Đáp án:C 

Question 21  

Kiến thức: ngữ pháp, viết lại câu 

Giải thích: 

Tạm dịch: Tom từng hút thuốc khi còn trẻ. (Bây giờ không còn hút nữa.) 

A. Tom quen hút thuốc khi còn trẻ. 

B. Tom đã ngừng hút thuốc.  

C. Sai ngữ pháp, “no longer” không dùng khi trong câu đã có phủ định. 

D. Tom hút thuốc rất nhiều khi còn trẻ. 

Đáp án:B 

Question 22  

Kiến thức: từ vựng, từ trái nghĩa 

Giải thích: 

early (a): sớm 

late (a): muộn 

lately (adv): gần đây 

first (ordinal number): đầu tiên (thứ tự) 

firstly (adv): đầu tiên 

Tạm dịch: Tôi không thực sự thích dậy sớm nhưng tôi phải làm vậy vì tôi thường có tiết học vào 7h15. 

Đáp án:A 

Question  23  

Kiến thức: từ vựng, từ trái nghĩa 

Giải thích: 

special (a): đặc biệt 

undefined (a): không xác định, không định rõ 

everyday (a): hằng ngày 

normal (a): bình thường 

unlimited (a): không giới hạn, vô tận 

=> special >< normal 

Tạm dịch: Tại sao cha mẹ lại phản đối ý tưởng đưa con mình đến lớp học đặc biệt lúc đầu? 

Đáp án:C 

Question 24  

Kiến thức: đọc hiểu, từ vựng 
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Giải thích: 

person (số ít) => people (số nhiều) 

some people: một số người 

Đáp án:D 

Question 25  

Kiến thức: đọc hiểu, từ vựng 

Giải thích: 

hard (a): chăm chỉ; hardly (adv): hiếm khi => đáp án C và D loại 

“factory” dùng giới từ “in” => đáp án B loại 

Đáp án:A 

Question 26  

Kiến thức: đọc hiểu, từ vựng 

Giải thích: 

“country” dùng giới từ “in” 

In the country: ở vùng nông thôn 

Đáp án:D 

Question 27  

Kiến thức: đọc hiểu, từ vựng 

Giải thích: 

but: nhưng 

and: và 

so: do đó 

or: hoặc 

Đáp án:A 

Question 28  

Kiến thức: đọc hiểu, từ vựng 

Giải thích: 

“hungary” là tính từ, nên phía trước ta dùng động từ to be => đáp án C và D loại 

Từ “all” đứng sau chủ ngữ và đứng trước to be => đáp án B loại 

Đáp án:A 

Dịch bài đọc: 

Bạn làm gì vào cuối tuần? Một số người thích ở nhà, nhưng những người khác thích đi dạo hoặc chơi bóng 

đá. Bạn tôi Jack làm việc chăm chỉ trong một nhà máy vào các ngày trong tuần. Vào cuối tuần, anh ấy luôn 

làm điều tương tự. Vào thứ 7, anh rửa xe. Vào chủ nhật, anh đi cùng gia đình đến một ngôi làng ở nông thôn. 

Chú và dì của anh ấy có một trang trại ở đó. Nó không phải là một trang trại lớn nhưng luôn có rất nhiều việc 

phải làm. Trẻ em giúp đỡ chăm động vật và sau đó cho chúng ăn. Vào cuối ngày, tất cả họ đều đói. 
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Question 29  

Kiến thức: ngữ pháp, viết câu 

Giải thích: 

~ Mary: "Nếu bạn quan tâm đến loại công việc này, tôi sẽ giới thiệu bạn với đội trưởng của tôi." 

~ Mike: "......." 

A. Không thực sự. 

B. Chỉ ngẫu nhiên thôi 

C. Điều đó nghe thật tuyệt vời! 

D. Tất nhiên không. 

Đáp án:C 

Question 30  

Kiến thức: ngữ pháp, viết câu 

Giải thích: 

~ Ann: "Tạm biệt!" 

~ Mary: "......." 

A. Hẹn gặp bạn sau. 

B. Gặp bạn gần đây. 

C. Gặp bạn một lần nữa. 

D. Cảm ơn bạn. 

Đáp án:A 

Question 31  

Kiến thức: đọc hiểu 

Giải thích: 

Sử dụng Internet cho giáo dục là ....... 

A. có thể 

B. khó 

C. bất tiện 

D. không thể 

Thông tin: It is possible to use the Internet for education - students may connect with their teachers from 

home to send or receive e-mail or talk their problems through "online" rather than attending a class. 

Đáp án:A 

Question 32  

Kiến thức: đọc hiểu 

Giải thích: 

Internet cho phép mọi người ...... 

A. ở nhà và nghỉ ngơi 

B. không làm việc 
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C. làm việc ở nhà 

D. đi làm 

Thông tin: The Internet allows people to work at home instead of travelling to work. 

Đáp án:C 

Question 33  

Kiến thức: đọc hiểu 

Giải thích: 

Mất ...... để mua sắm trên Internet. 

A. một ít thời gian 

B. thời gian nhiều hơn 

C. rất nhiều thời gian 

D. ít thời gian hơn 

Thông tin: People can use the Internet to do shopping. This saves a lot of time. 

Đáp án:D 

Question 34  

Kiến thức: đọc hiểu 

Giải thích: 

Với kinh doanh, Internet là ...... để giao tiếp với khách hàng. 

A. một cách rất rẻ  

B. một cách bất tiện 

C. một cách khó khăn 

D. một cách rất tốn kém 

Thông tin: The Internet allows businesses to communicate with customers and workers in many parts of the 

world for the cost of a local telephone call. 

Đáp án:A 

Question 35  

Kiến thức: đọc hiểu 

Giải thích: 

E-mail có thể được sử dụng để gửi ....... 

A. dữ liệu 

B. thông tin 

C. Tất cả đều chính xác 

D. tài liệu 

Thông tin: E-mail allows users to send documents, pictures and other data from one part of the world to 

another in at least 5 minutes. 

Đáp án:C 

Dịch bài đọc: 
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Ước tính có khoảng 200 triệu người sử dụng mạng Internet trên toàn thế giới. Internet cho phép mọi người 

làm việc tại nhà thay vì đi làm. Internet cho phép các doanh nghiệp liên lạc với khách hàng và công nhân ở 

nhiều nơi trên thế giới với giá chỉ bằng gọi điện thoại cục bộ.  

E-mail cho phép người dùng gửi các tài liệu, hình ảnh và các dữ liệu khác từ một nơi trên thế giới đến một nơi 

khác trong ít nhất 5 phút. Mọi người có thể sử dụng Internet để mua sắm. Điều này tiết kiệm rất nhiều thời 

gian. Có thể sử dụng Internet cho mục đích giáo dục - học sinh có thể kết nối với giáo viên từ nhà để gửi hoặc 

nhận e-mail hoặc thảo luận các vấn đề của họ thông qua "trực tuyến" thay vì tham gia một lớp học.  

Question 36  

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

Giải thích: 

was reading => read 

Trong câu không hề có một dấu hiệu nào của thì quá khứ tiếp diễn, cho nên ở đây ta chỉ dùng thì quá khứ đơn. 

Ngoài ra, vế thứ 2 dùng thì quá khứ đơn là hoàn toàn hợp lý; bởi vế đầu tiên sử dụng thì quá khứ hoàn thành. 

(Quá khứ hoàn thành diễn tả một hành động xảy ra trước một thời điểm/một hành động khác trong quá khứ.) 

Tạm dịch: Sau khi George trở về nhà, anh ta đã đọc một quyển sách. 

Đáp án:C 

Question 37  

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

Giải thích: 

quickly => quick  

Ở đây ta dùng tính từ, vì phía sau là một danh từ. 

Tạm dịch: Truyền hình và máy tính cung cấp truy cập nhanh chóng đến thông tin và giải trí. 

Đáp án:D 

Question 38  

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

Giải thích: 

which => who 

“which” là mệnh đề quan hệ dùng cho vật, ở đây ta phải dùng mệnh đề quan hệ “who” thay cho danh từ chỉ 

người đóng vai trò là chủ ngữ trong câu 

Tạm dịch: Tiến sĩ Harler, giáo sư của lớp này, sẽ vắng mặt trong tuần này vì bị ốm. 

Đáp án:C 

Question 39  

Kiến thức: từ vựng, phát âm 

Giải thích: 

fathom /'fæðəm/ 

bank /bæŋk/ 

background /'bækgraʊnd/ 
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hardware /'hɑ:dweə[r]/ 

Phần gạch chân câu D được phát âm là /ɑ:/ còn lại là /æ/ 

Đáp án:D 

Question 40  

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 /t/ 

Đáp án:A 

 

 


