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MỤC TIÊU 

- Củng cố kiến thức từ vựng, ngữ âm và ngữ pháp đã học 

- 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. 

SECTION 1: MULTIPLE CHOICE QUESTIONS:  (30 sentences: 6 points) 

(ID: e7803): 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: 

Question 1: A. embarrassed B. experienced C. disinterested D. laughed 

Question 2: A. volunteer B. population C. contest D. home 

(ID: e7804): Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from 

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

Question 3: A. volunteer B. calendar C. relative D. influence 

Question 4: A. happy B. polite C. special D. lucky  

(ID: e7805): Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to show the underlined part that needs 

correction: 

Question 5: Many people believe that what they do on the first day of the new year will  

 A                         B                          C   

influence their lucky during the whole year. 

 D 

Question 6: The shopkeeper warned the boys don’t lean their bicycles against his windows. 

 A                              B              C                        D 

Question 7: Everybody wants happiness, somebody wants pain, but you can’t have a rainbow  

  A                           B             C   

without a little rain. 

  D 
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(ID: e7806): Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) CLOSEST in 

meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.   

Question 8: The students did the work voluntarily. They were not forced to do it. 

A. completely B. carelessly C. compulsorily D. willingly  

Question 9: Jerry Lewis is out there all the time raising money for disabled kids. 

A. dividing B. exchanging C. collecting  D. lending 

(ID: e7807): Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) OPPOSITE in 

meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.  

Question 10: Mandy Harvey is a deaf singer who impressed the judges on America's Got Talent. 

A. competitors B. examiners C. sponsors D. organisers 

Question 11: Birthday presents are usually wrapped in colourful paper. 

A. sold  B. presented C. covered D. uncovered 

(ID: e7808):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 12: - Ann: “I’m having an interview tomorrow”- Tom: “_____________!” 

A. Great                                 B. Good job                C. Good luck              D. well done 

Question 13:  - John: “ I am going on holiday tomorrow” – Linda: “ __________.” 

A. Have a nice time               B. Congratulations     C. Sorry to hear that    D. Watch out 

(ID: e7809): Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to 

each of the following questions.  

Question 14: That’s really an even _____________ of food and medicines to the flood victims. 

A. region B. population C. distribution  D. growth 

Question 15: We should raise a/an ______________ of the importance of eating a healthy diet and doing 

daily exercises.  

A. increase          B. knowledge        C. education  D. awareness 

Question 16: I’m very grateful ______________  you ____________ your help. 

A. to - to B. for - to C. to - for D. with - for 

Question 17: Wearing thick clothes can protect you ______________ the cold. 

A. in          B. for        C. from  D. on 

Question 18: I regret  ___________  that you was turned down for the job. 

A. informing                    B. being informed        C. to inform D. to be informed 

Question 19: ___________ we stop throwing garbage into the river, it will be polluted. 

A. Unless   B. If C. As D. Because 
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Question 20: If I had enough money, I ___________  a good dictionary. 

A. bought B. would buy C. will buy                        D. would have bought 

(ID: e7810): Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to 

indicate the correct word or phrase that best fits each of the numbered blanks:  

 Olympics Games are the most important international athletic competition in the world. The Olympics 

bring together thousands of the world’s finest athletes to compete against (21) _______________ in a variety 

of individual and team sports. Millions of people have attended the Games and more than one billion people 

throughout the world (22) _______________ the Olympics on television. 

 The 2000 Summer Games in Sydney, Australia, were the largest in the Olympics history, with athletes 

(23)_________________ for medals in 300 events. Drug problem continued to cast a cloud over the Games. 

Several athletes were disqualified for taking illegal drug, including some athletes (24)_____________ gave 

up medals after failing drug tests. Stars of the Games included Marion Jones of the United States in tracks and 

fields, Australian (25) ___________ Ian Thorpe, Chinese diver Fu Mingxia and cyclist Leontien Ziljaard of 

the Netherlands. 

Question 21: A. the other    B. one another            C. other    D. others 

Question 22: A. watching        B. to watch                 C. watch    D. watched 

Question 23: A. competing      B. to compete             C. compete     D. competed 

Question 24: A. who    B. whose C. which    D. whom 

Question 25: A. swimmer        B. swimming C. swim    D. swims 

(ID: e7811): 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:  

A music competition is an event in which people compete for prizes by performing music. Music 

competitions can be for solo performers or for small or large groups such as orchestras, bands or choirs. Some 

competitions are for young people who are starting to make a professional career in music. Other music 

competitions may be for amateurs, which means that professional musicians are not allowed to compete.  

The person who decides who is the winner is called the adjudicator. Some big festivals have a team of 

several adjudicators who decide together on the winner. The British and International Federation of Music 

Festivals organizes music competitions for amateurs in many parts of the British Isles. Children and adults 

can take part, competing in classes for music, speech and drama and dance. Competitions like these are often 

called "festivals" because the main reason for taking part is to enjoy performing rather than just to win.  

There are many big international competitions for some of the most talented musicians from all over the 

world. Winning a big competition can help a young musician to start a successful career. Some people think 

it can also be a bad thing to win a big competition, especially for musicians who are still very young. It may 

make them a star for a short time but they still have to get better and mature as a musician and a person.  

Question 26: Who are not allowed to compete in competitions for amateurs? 

https://simple.wikipedia.org/wiki/Compete
https://simple.wikipedia.org/wiki/Prize
https://simple.wikipedia.org/wiki/Music
https://simple.wikipedia.org/wiki/Solo_(music)
https://simple.wikipedia.org/wiki/Orchestra
https://simple.wikipedia.org/wiki/Band
https://simple.wikipedia.org/wiki/Choir
https://simple.wikipedia.org/wiki/Professional
https://simple.wikipedia.org/wiki/Career
https://simple.wiktionary.org/wiki/amateur
https://simple.wikipedia.org/wiki/Adjudicator
https://simple.wikipedia.org/w/index.php?title=British_and_International_Federation_of_Music_Festivals&action=edit&redlink=1
https://simple.wikipedia.org/w/index.php?title=British_and_International_Federation_of_Music_Festivals&action=edit&redlink=1
https://simple.wikipedia.org/wiki/Child
https://simple.wikipedia.org/wiki/Adult
https://simple.wikipedia.org/wiki/Music
https://simple.wikipedia.org/w/index.php?title=Speech_and_drama&action=edit&redlink=1
https://simple.wikipedia.org/wiki/Dance
https://simple.wikipedia.org/wiki/International
https://simple.wikipedia.org/wiki/Talented
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A. Professional musicians   B. Young musicians 

C. Old musicians   D. Famous musicians 

Question 27: The adjudicator is _______________.  

A. the winner in a competition  B. the person who decides who is the winner  

C. the loser in a competition   D. the person who observes the competition 

Question 28: Why are some music competition called “festivals”? 

A. Because there are many competitors in each music competition. 

B. Because many competitors want to get enjoyment rather than to win 

C. Because they are well-organized 

D. Because people of all ages can take part in the competitions  

Question 29: The word “talented” in the last paragraph is closest in meaning to ___________.  

A. clever B. gifted C. disabled     D. stupid 

Question 30: Why is it sometimes bad for young musicians win a big competition? 

A. Because they may think they are the best and don’t learn any more.  

B. Because they still grow up and can play better. 

C. Because they are only a star for a short time.  

D. Because they get too little money. 

2 

(ID: e7812): Use the correct form of the words in bracket:  

1.    I didn’t ask them to help me. They did everything ___________ (VOLUNTEER )     

2.  ___________of births, marriages and deaths appear in some newspapers. (ANNOUNCE)  

3.  I’m very ________ to you for lending me some money when I am broke. (GRATITUDE )  

(ID: e7813): Use the correct tense /form of the verbs in bracket:  

4.  Tom didn’t understand whatever the teacher (explain) _________.  

5.  There (be) ______ a lot of home work to do.  

6.  My brother wants (give) __________ another chance.  

7.  If you inherited a million pounds, what you (do) _______ with the money? 

8.  Everything (change) _____________ since he worked here.  

9. I prefer driving to (ride) __________.  

(ID: e7814): Do as directed: 

10.  He finds it hard to use chopsticks. 

 He has difficulty___________________________________________________ 

11.  I had not seen him for ages. I didn’t recognize him. (Rewrite, using a participial phrase)  
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 ________________________________________________________________ 

12.  She is exhausted, so she stops working early. 

 If_______________________________________________________________ 

13. “Can you lend me ten pounds?” (Rewrite, using Reported speech with infinitive) 

He asked ________________________________________________________ 

14. “I must have made a mistake in the calculations” (Rewrite, using Reported speech with gerund) 

Mr. Forest admitted  _______________________________________________ 

15. “If he pays me tonight, I’ll have enough money for the tickets” she said. 

 (Rewrite, using Conditional in Reported speech) 

She said _________________________________________________________ 

---------THE END--------- 
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HƯỚNG DẪN GIẢI 

Thực hiện: Ban chuyên môn Tuyensinh247.com 

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

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

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

 

1. voluntarily  2. Announcements  3. Grateful  4. Explained  5. is  

6. to be given  7. would you do  8. has changed 9. riding 

10. He has difficulty (in) using chopsticks. 

11. Not having seen him for ages, I didn’t recognize him. 

12. If she weren’t exhausted, she wouldn’t stop working early. 

13. He asked me to lend him ten pounds. 

14. Mr. Forest admitted having made a mistake in the calculations. 

15. She said if he paid her that night, she would have enough money for the tickets. 

1.  

Kiến thức: Phát âm đuôi ed 

Giải thích:  

A. embarrassed /ɪmˈbærəst/  B. experienced /ɪkˈspɪəriənst/ 

C. disinterested /dɪsˈɪntrəstɪd/  D. laughed /lɑːft/ 

Quy tắc: 

Nguyên tắc phát âm –ed dành cho động từ theo quy tắc chia ở thì quá khứ đơn, dạng quá khứ phân từ (phân 

từ 2) hoặc một vài tính từ. Cách phát âm –ed phụ thuộc vào âm cuối của từ. Có 3 cách phát âm –ed: 

1) Đuôi –ed được phát âm là /ɪd/ khi động từ/ tính từ kết thúc bằng: 

+ âm /t/ hoặc chữ cái [t], [te]. VD: interested, invited 

+ âm /d/ hoặc chữ cái [d], [de]. VD: needed, decided 

2) Đuôi –ed được phát âm là /t/ khi động từ/ tính từ kết thúc bằng: 

+ âm /s/ hoặc chữ cái [ss], [ce], [x], [se]. VD: kissed, danced, fixed, practiced 

+ âm /p/ hoặc chữ cái [p], [pe]. VD: stopped, typed 

+ âm /f/ hoặc chữ cái [ff], [ph], [gh]. VD: sniffed, photographed, laughed 

+ âm /ʃ/ hoặc chữ cái [sh]. VD: wished, washed 

+ âm /tʃ/ hoặc chữ cái [ch]. VD: watched, switched 

+ âm /k/ hoặc chữ cái [k], [ke]. VD: looked, liked 
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3) Đuôi –ed được phát âm là /d/ khi động từ/ tính từ kết thúc bằng các phụ âm còn lại và các nguyên âm. VD: 

damaged, played, freed 

Phần gạch chân phương án C được phát âm là /ɪd/, còn lại phát âm là /t/. 

Chọn C. 

2. 

Kiến thức: Phát âm “o” 

Giải thích:  

A. volunteer /ˌvɒlənˈtɪə(r)/  B. population /ˌpɒpjuˈleɪʃn/ 

C. contest /ˈkɒntest/  D. home /həʊm/ 

Phần gạch chân phương án D được phát âm là /əʊ/, còn lại phát âm là /ɒ/. 

Chọn D. 

3 

Kiến thức: Trọng âm từ có 3 âm tiết 

Giải thích:  

A. volunteer /ˌvɒlənˈtɪə(r)/  B. calendar /ˈkælɪndə(r)/ 

C. relative /ˈrelətɪv/  D. influence /ˈɪnfluəns/ 

Phương án A có trọng âm rơi vào âm tiết 3, còn lại là âm tiết 1. 

Chọn A.  

4 

Kiến thức: Trọng âm từ có 2 âm tiết 

Giải thích: 

A. happy /ˈhæpi/  B. polite /pəˈlaɪt/ 

C. special /ˈspeʃl/  D. lucky /ˈlʌki/ 

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

Chọn B. 

5 

Kiến thức: Từ loại 

Giải thích: 

Sau tính từ sở hữu “their” điền danh từ. 

lucky (adj): may mắn  

luck (n): vận may 

Sửa: lucky => luck 
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Tạm dịch: Nhiều người tin rằng những gì họ làm trong ngày đầu tiên của năm mới sẽ ảnh hưởng đến vận may 

của họ trong cả năm. 

Chọn D. 

6. 

Kiến thức: To V/ V_ing 

Giải thích: 

Cụm: warn + somebody + (not) + to V_infinitive: cảnh báo ai đó (không) được làm gì 

Sửa: don’t => not to 

Tạm dịch: Người bán hàng cảnh báo các cậu bé không được dựa xe đạp vào cửa sổ của cửa hàng ông ấy. 

Chọn B. 

7 

Kiến thức: Từ vựng 

Giải thích: 

Cụm “Everybody wants happiness, nobody wants pain” 

Sửa: somebody => nobody 

Tạm dịch: Mọi người đều muốn hạnh phúc, không ai muốn khổ đau, nhưng bạn không thể nhìn thấy cầu vồng 

đẹp đẽ mà không trải qua cơn mưa. 

Chọn B. 

8 

Kiến thức: Từ đồng nghĩa 

Giải thích:  

voluntarily (adv): một cách tình nguyện, tự nguyện 

A. completely (adv): một cách hoàn toàn B. carelessly (adv):  một cách bất cẩn 

C. compulsorily (adv): một cách bắt buộc D. willingly (adv): một cách sẵn sàng, sẵn lòng 

=> voluntarily = willingly 

Tạm dịch: Các học sinh đã làm việc một cách tự nguyện. Họ không bị buộc phải làm điều đó. 

Chọn D. 

9. 

Kiến thức: Từ đồng nghĩa 

Giải thích:  

raising (V_ing): gây quỹ, quyên góp (tiền) 

A. dividing (V_ing): chia  B. exchanging (V_ing): trao đổi 

C. collecting (V_ing): thu thập D. lending (V_ing): cho vay 
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=> raising = collecting 

Tạm dịch: Jerry Lewis luôn ở ngoài đó để quyên tiền cho trẻ em khuyết tật. 

Chọn C. 

10. 

Kiến thức: Từ trái nghĩa 

Giải thích: 

judges (n): những vị giám khảo 

A. competitors (n): thí sinh, đối thủ cạnh tranh B. examiners (n): giám thị, giám khảo 

C. sponsors (n): nhà tài trợ  D. organisers (n): người tổ chức 

=> judges >< competitors 

Tạm dịch: Mandy Harvey là một ca sĩ khiếm thính đã gây ấn tượng với ban giám khảo trong chương trình 

America's Got Talent. 

Chọn A. 

11. 

Kiến thức: Từ trái nghĩa 

Giải thích:  

wrapped (V_ed): gói, bọc 

A. sold (V_ed): bán  B. presented (V_ed): giới thiệu 

C. covered (V_ed): che phủ, bao phủ D. uncovered (V_ed): khám phá, mở ra 

=> wrapped >< uncovered 

Tạm dịch: Quà sinh nhật thường được gói bằng giấy nhiều màu sắc. 

Chọn D. 

12. 

Kiến thức: Ngôn ngữ giao tiếp 

Giải thích:  

- Ann: “Tôi sẽ có một cuộc phỏng vấn ngày mai.” 

- Tom: “_____________!” 

A. Tuyệt vời B. Làm tốt lắm C. Chúc may mắn D. Rất tốt 

Chọn C. 

13. 

Kiến thức: Ngôn ngữ giao tiếp 

Giải thích:  

- John: “Ngày mai tôi sẽ đi nghỉ dưỡng.” 
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- Linda: “__________.” 

A. Chúc bạn có một khoảng thời gian vui vẻ B. Xin chúc mừng 

C. Xin lỗi khi nghe điều đó  D. Coi chừng 

Chọn A. 

14 

Kiến thức: Từ vựng 

Giải thích: 

A. region (n): vùng, miền  B. population (n): dân số 

C. distribution (n): sự phân phối D. growth (n): sự phát triển 

Tạm dịch: Đó thực sự là sự phân phối đồng đều thực phẩm và thuốc men cho các nạn nhân lũ lụt. 

Chọn C. 

15. 

Kiến thức: Từ vựng 

Giải thích: 

A. increase (n): sự gia tăng  B. knowledge (n): kiến thức    

C. education (n): giáo dục  D. awareness (n): sự nhận thức 

Cụm “raise an awareness of something”: nâng cao nhận thức về cái gì 

Tạm dịch: Chúng ta nên nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc ăn uống lành mạnh và tập thể dục 

hàng ngày. 

Chọn D. 

16.  

Kiến thức: Giới từ 

Giải thích: Cụm “be grateful to somebody for something”: biết ơn ai về cái gì 

Tạm dịch: Tôi rất biết ơn về sự giúp đỡ của bạn. 

Chọn C. 

17.  

Kiến thức: Giới từ 

Giải thích: Cụm “protect somebody from something”: bảo vệ ai khỏi cái gì 

Tạm dịch: Mặc quần áo dày có thể bảo vệ bạn khỏi cái lạnh. 

Chọn C. 

18.  

Kiến thức: To V/ V_ing 

Giải thích: regret + to V_infinitive: tiếc khi phải làm gì (thường là thông báo tin buồn) 
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Tạm dịch: Tôi rất tiếc phải thông báo rằng bạn đã không được nhận công việc này. 

Chọn C. 

19.  

Kiến thức: Câu điều kiện loại 1 

Giải thích:  

Câu điều kiện loại 1 với “Unless”: Unless + S + V(s,es), S + will/ can/ may + V_infinitive: Nếu … không … 

Diễn tả 1 điều kiện có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai 

A. Unless: Nếu … không …, Trừ khi 

B. If: Nếu … 

C. As + S +V: Bởi vì … 

D. Because + S +V: Bởi vì …  

Tạm dịch: Nếu chúng ta không ngừng vứt rác xuống sông, nó sẽ bị ô nhiễm. 

Chọn A. 

20. 

Kiến thức: Câu điều kiện loại 2 

Giải thích:  

Cách dùng: Diễn tả 1 điều kiện trái với hiện tại, dẫn đến 1 kết quả trái với hiện tại 

Cấu trúc: If + S + V_ed, S + would/ could/ might + V_infinitive 

Tạm dịch: Nếu tôi có đủ tiền, tôi sẽ mua một cuốn từ điển tốt. 

Chọn B. 

21. 

Kiến thức: Từ vựng 

Giải thích: 

A. the other: 1 người khác   B. one another: lẫn nhau    

C. other + n: khác   D. others: những người khác 

The Olympics bring together thousands of the world’s finest athletes to compete against (21) one another in 

a variety of individual and team sports. 

Tạm dịch: Thế vận hội quy tụ hàng nghìn vận động viên giỏi nhất thế giới để cạnh tranh với nhau trong nhiều 

môn thể thao cá nhân và đồng đội. 

Chọn B. 

22.  

Kiến thức: Thì quá khứ đơn 

Giải thích:  
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Thì quá khứ đơn: S + V_ed/ cột 2 

=> Diễn tả hành động đã xảy ra trong quá khứ, không còn liên quan đến hiện tại 

Millions of people have attended the Games and more than one billion people throughout the world (22) 

watched the Olympics on television. 

Tạm dịch: Hàng triệu người đã tham dự Thế vận hội và hơn một tỷ người trên khắp thế giới đã xem Thế vận 

hội trên truyền hình. 

Chọn D. 

23. 

Kiến thức: Mệnh đề quan hệ rút gọn 

Giải thích: 

Rút gọn mệnh đề quan hệ dạng chủ động: bỏ đại từ quan hệ và chuyển động từ thành dạng V_ing 

Dạng đầy đủ: The 2000 Summer Games in Sydney, Australia, were the largest in the Olympics history, with 

athletes who competed for medals in 300 events. 

Dạng rút gọn: The 2000 Summer Games in Sydney, Australia, were the largest in the Olympics history, with 

athletes (23) competing for medals in 300 events. 

Tạm dịch: Thế vận hội Mùa hè 2000 tại Sydney, Úc, là đại hội lớn nhất trong lịch sử Thế vận hội, với các 

vận động viên tranh huy chương trong 300 sự kiện. 

Chọn A. 

24.  

Kiến thức: Đại từ quan hệ 

Giải thích: 

A. who + V: người mà … => bổ sung thông tin cho từ chỉ người trước nó 

B. whose + N: người/ cái gì của … => chỉ sự sở hữu 

C. which + V: cái mà … => bổ sung thông tin cho từ chỉ vật trước nó 

D. whom + S + V: người mà … => bổ sung thông tin cho từ chỉ người trước nó 

“altheletes” (vận động viên) => từ chỉ người 

Several athletes were disqualified for taking illegal drug, including some athletes (24) who gave up medals 

after failing drug tests. 

Tạm dịch: Một số vận động viên đã bị truất quyền thi đấu vì sử dụng các chất bất hợp pháp, bao gồm cả một 

số vận động viên đã trả huy chương sau khi không vượt qua xét nghiệm chất. 

Chọn A. 

25.  

Kiến thức: Từ vựng 
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Giải thích: 

A. swimmer (n): vận động viên bơi lội B. swimming (V_ing): bơi 

C. swim (v): bơi  D. swims (V_s): bơi 

Sau tính từ “Australian” cần điền danh từ. 

Stars of the Games included Marion Jones of the United States in tracks and fields, Australian (25) swimmer 

Ian Thorpe, Chinese diver Fu Mingxia and cyclist Leontien Ziljaard of the Netherlands. 

Tạm dịch: Các ngôi sao của Thế vận hội bao gồm Marion Jones của Hoa Kỳ ở môn điền kinh trong sân vận 

động, vận động viên bơi lội người Úc Ian Thorpe, vận động viên lặn Trung Quốc Fu Mingxia và vận động 

viên đua xe đạp Leontien Ziljaard của Hà Lan. 

Chọn A. 

Dịch bài đọc: 

Thế vận hội Olympic là cuộc thi thể thao quốc tế quan trọng nhất trên thế giới. Thế vận hội quy tụ hàng nghìn 

vận động viên giỏi nhất thế giới để cạnh tranh với nhau trong nhiều môn thể thao cá nhân và đồng đội. Hàng 

triệu người đã tham dự Thế vận hội và hơn một tỷ người trên khắp thế giới đã xem Thế vận hội trên truyền 

hình. 

Thế vận hội Mùa hè 2000 tại Sydney, Úc, là đại hội lớn nhất trong lịch sử Thế vận hội, với các vận động viên 

tranh huy chương trong 300 sự kiện. Vấn nạn chất cấm tiếp tục phủ bóng đen lên Thế vận hội. Một số vận 

động viên đã bị truất quyền thi đấu vì sử dụng các chất bất hợp pháp, bao gồm cả một số vận động viên đã trả 

huy chương sau khi không vượt qua xét nghiệm chất. Các ngôi sao của Thế vận hội bao gồm Marion Jones 

của Hoa Kỳ ở môn điền kinh trong sân vận động, vận động viên bơi lội người Úc Ian Thorpe, vận động viên 

lặn Trung Quốc Fu Mingxia và vận động viên đua xe đạp Leontien Ziljaard của Hà Lan. 

26.  

Kiến thức: Đọc hiểu 

Giải thích:  

Những ai không được dự thi các cuộc thi tài tử? 

A. Các nhạc sĩ chuyên nghiệp B. Các nhạc sĩ trẻ 

C. Các nhạc sĩ lão thành  D. Các nhạc sĩ nổi tiếng 

Thông tin: Other music competitions may be for amateurs, which means that professional musicians are not 

allowed to compete. 

Tạm dịch: Các cuộc thi âm nhạc khác có thể dành cho người nghiệp dư, nghĩa là các nhạc sĩ chuyên nghiệp 

không được phép dự thi. 

Chọn A. 

27.  

Kiến thức: Đọc hiểu 

https://simple.wiktionary.org/wiki/amateur
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Giải thích: 

Người phân xử là ________. 

A. người chiến thắng trong một cuộc thi B. người quyết định ai là người chiến thắng 

C. người thua cuộc trong một cuộc thi  D. người quan sát cuộc thi 

Thông tin: The person who decides who is the winner is called the adjudicator. 

Tạm dịch: Người quyết định ai là người chiến thắng được gọi là người phân xử. 

Chọn B. 

28.  

Kiến thức: Đọc hiểu 

Giải thích:  

Tại sao một số cuộc thi âm nhạc được gọi là “lễ hội”? 

A. Vì có nhiều đối thủ trong mỗi cuộc thi âm nhạc. 

B. Vì nhiều đối thủ muốn tận hưởng hơn là giành chiến thắng 

C. Bởi vì chúng được tổ chức tốt 

D. Vì mọi người ở mọi lứa tuổi đều có thể tham gia các cuộc thi 

Thông tin: Competitions like these are often called "festivals" because the main reason for taking part is to 

enjoy performing rather than just to win. 

Tạm dịch: Những cuộc thi như thế này thường được gọi là “lễ hội” vì lý do chính của việc tham gia là để 

thưởng thức biểu diễn hơn là chỉ để giành chiến thắng. 

Chọn B. 

29.  

Kiến thức: Đọc hiểu 

Giải thích: 

Từ “talented” trong đoạn cuối cùng có nghĩa gần nhất với _____. 

talented (adj): tài năng 

A. clever (adj): thông minh  B. gifted (adj): năng khiếu 

C. disabled (adj): khuyết tật  D. stupid (adj): ngốc 

=> talented = gifted 

Chọn B. 

30.  

Kiến thức: Đọc hiểu 

Giải thích: 

Tại sao đôi khi các nhạc sĩ trẻ chiến thắng trong một cuộc thi lớn lại không tốt? 

https://simple.wikipedia.org/wiki/Adjudicator
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A. Vì họ có thể nghĩ rằng họ là người giỏi nhất và không học thêm nữa. 

B. Vì họ vẫn trưởng thành và có thể chơi tốt hơn. 

C. Vì họ chỉ là ngôi sao trong thời gian ngắn. 

D. Vì họ nhận được quá ít tiền. 

Thông tin: It may make them a star for a short time but they still have to get better and mature as a musician 

and a person. 

Tạm dịch: Nó có thể biến họ thành ngôi sao trong một thời gian ngắn nhưng họ vẫn phải tiến bộ và trưởng 

thành hơn với tư cách là một nhạc sĩ và một con người. 

Chọn A. 

Dịch bài đọc: 

Cuộc thi âm nhạc là một sự kiện mà mọi người cạnh tranh để giành giải thưởng bằng cách biểu diễn 

âm nhạc. Các cuộc thi âm nhạc có thể dành cho những người biểu diễn solo hoặc cho các nhóm nhỏ hoặc lớn 

như dàn nhạc, ban nhạc hoặc đội hợp xướng. Một số cuộc thi dành cho những người trẻ đang bắt đầu sự nghiệp 

âm nhạc chuyên nghiệp. Các cuộc thi âm nhạc khác có thể dành cho người nghiệp dư, nghĩa là các nhạc sĩ 

chuyên nghiệp không được phép dự thi. 

Người quyết định ai là người chiến thắng được gọi là người phân xử. Một số lễ hội lớn có một đội gồm 

nhiều người phân xử cùng nhau quyết định người chiến thắng. Liên đoàn Lễ Hội Âm nhạc Quốc tế và Anh tổ 

chức các cuộc thi âm nhạc cho những người nghiệp dư ở nhiều vùng của Quần đảo Anh. Trẻ em và người lớn 

có thể tham gia, tranh tài trong các lớp học về âm nhạc, diễn thuyết, kịch và khiêu vũ. Những cuộc thi như thế 

này thường được gọi là “lễ hội” vì lý do chính của việc tham gia là để thưởng thức biểu diễn hơn là chỉ để 

giành chiến thắng. 

Có rất nhiều cuộc thi quốc tế lớn dành cho một số nhạc sĩ tài năng nhất từ khắp nơi trên thế giới. Chiến 

thắng một cuộc thi lớn có thể giúp một nhạc sĩ trẻ khởi nghiệp thành công. Một số người cho rằng việc giành 

chiến thắng trong một cuộc thi lớn cũng có thể là một điều tồi tệ, đặc biệt là đối với những nhạc sĩ còn rất trẻ. 

Nó có thể biến họ thành ngôi sao trong một thời gian ngắn nhưng họ vẫn phải tiến bộ và trưởng thành hơn với 

tư cách là một nhạc sĩ và một con người. 

SECTION 2: WRITING 

1. voluntarily 

Kiến thức: Từ vựng 

Giải thích:  

Cần điền trạng từ chỉ thể cách để bổ nghĩa cho động từ “did” 

volunteer (n): tình nguyện viên 

voluntarily (adv): một cách tự nguyện 

Tạm dịch: Tôi không yêu cầu họ giúp tôi. Họ đã làm mọi thứ một cách tự nguyện. 
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Đáp án: voluntarily 

2. Announcements 

Kiến thức: Từ vựng 

Giải thích:  

Điền danh từ vào chỗ trống để đóng vai trò làm chủ ngữ của câu 

Điền danh từ số nhiều để phù hợp với động từ “appear” đang chia theo chủ ngữ số nhiều 

announce (v): thông báo => announcement (n) 

Tạm dịch: Những thông báo về sinh đẻ, kết hôn và tử vong xuất hiện trong một số tờ báo. 

Đáp án: Announcements 

3. grateful 

Kiến thức: Từ vựng 

Giải thích:  

Sau tobe “ ’m = am” cần điền tính từ. 

gratitude (n): lòng biết ơn 

grateful (adj): biết ơn 

Cụm “be grateful to somebody for something”: biết ơn ai về cái gì 

Tạm dịch: Tôi rất biết ơn bạn đã cho tôi vay một số tiền khi tôi bị phá sản. 

Đáp án: grateful 

4. explained 

Kiến thức: Thì quá khứ đơn 

Giải thích:  

Vế trước có động từ chia thì quá khứ đơn “didn’t understand” => vế sau động từ cũng chia thì quá khứ. 

Dựa vào nghĩa câu, hành động vế sau không nhấn mạnh vào trình tự hành động xảy ra => không chia quá khứ 

hoàn thành. 

Thì quá khứ đơn: S + V_ed/ cột 2 

Diễn tả hành động đã xảy ra trong quá khứ, không còn liên quan đến hiện tại 

Tạm dịch: Tom đã không hiểu bất cứ điều gì giáo viên giải thích. 

Đáp án: explained 

5. is 

Kiến thức: Thì hiện tại đơn 

Giải thích:  

Thì hiện tại đơn: There + is/ are + danh từ + … 

“homework” là danh từ không đếm được => chia động từ theo chủ ngữ số ít 
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Tạm dịch: Có rất nhiều bài tập để làm. 

Đáp án: is 

6. to be given 

Kiến thức: To V/ V_ing 

Giải thích:  

want + to V_infinitive: muốn làm gì 

Kết hợp cấu trúc bị động: want + to be P2: muốn được làm gì 

Tạm dịch: Anh trai tôi muốn được trao cho cơ hội khác 

Đáp án: to be given 

7. would you do 

Kiến thức: Câu điền kiện loại 2 

Giải thích:  

Câu điều kiện loại 2: If + S + V_ed, S + would/ could/ might + V_infinitive 

Cấu trúc với từ để hỏi: If + S + V_ed, wh-word + would/ could/ might + S + V_infinitive? 

Cách dùng: Diễn tả 1 điều kiện trái với hiện tại, dẫn đến 1 kết quả trái với hiện tại 

Tạm dịch: Nếu bạn được thừa kế một triệu bảng Anh, bạn sẽ làm gì với số tiền đó? 

Đáp án: would you do 

8. has changed 

Kiến thức: Thì hiện tại hoàn thành 

Giải thích:  

Dấu hiệu: since + S + V-quá khứ đơn 

Thì hiện tại hoàn thành: S + have/ has + P2/ cột 3 + since + S + V-ed 

Diễn tả hành động đã xảy ra trong quá khứ, kéo dài đến hiện tại và còn có thể tiếp tục trong tương lai. 

Chủ ngữ “everything” được coi là chủ ngữ số ít => dùng “has” 

Tạm dịch: Mọi thứ đã thay đổi kể từ khi anh ta làm việc ở đây. 

Đáp án: has changed 

9. riding 

Kiến thức: To V/ V_ing 

Giải thích: prefer V_ing to V_ing: thích làm gì hơn làm gì 

Tạm dịch: Tôi thích lái xe hơn là đạp xe. 

Đáp án: riding 

10. 

Kiến thức: Cấu trúc đồng nghĩa 
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Giải thích:  

Cấu trúc: S + find + it + adj + to V_infinitive: Ai đó thấy làm sao khi làm gì 

= S + have/ has + difficulty + (in) + V_ing: Ai đó gặp khó khăn trong việc gì 

Tạm dịch: Anh ấy thấy khó khăn khi dùng đũa. 

= Anh ấy gặp khó khăn trong việc dùng đũa. 

Đáp án: in using chopsticks. 

Or: using chopsticks. 

11. 

Kiến thức: Rút gọn mệnh đề trạng ngữ 

Giải thích:  

Khi mệnh đề trạng ngữ và mệnh đề chính có cùng một chủ ngữ, có thể lược bỏ chủ ngữ ở mệnh đề trạng ngữ 

và đưa động từ về dạng V_ing khi mệnh đề ở dạng chủ động 

Để nhấn mạnh hành động ở mệnh đề trạng ngữ xảy ra trước hành động ở mệnh đề chính ta dùng dạng: having 

+ P2 

Câu rút gọn: Not having seen him for ages, I didn’t recognize him. 

Tạm dịch: Tôi đã không gặp anh ta lâu rồi. Tôi đã không nhận ra anh ta. 

= Đã không gặp anh ta lâu rồi nên tôi đã không nhận ra anh ta. 

Đáp án: Not having seen him for ages, I didn’t recognize him. 

12. 

Kiến thức: Câu điều kiện loại 2 

Giải thích:  

Câu điều kiện loại 2: If + S + V_ed/ cột 2, S + would/ could/ might + V_infinitive 

Diễn tả 1 điều kiện trái với hiện tại, dẫn đến 1 kết quả trái với hiện tại. 

Tạm dịch: Cô ấy đang kiệt sức nên cô ấy nghỉ làm sớm. 

= Nếu cô ấy không kiệt sức thì cô ấy sẽ không nghỉ làm sớm. 

Đáp án: she weren’t exhausted, she wouldn’t stop working early. 

13. 

Kiến thức: Câu tường thuật 

Giải thích:  

Tường thuật câu đề nghị, yêu cầu: S + asked + O + (not) + to V_infinitive 

Chuyển đại từ “me” => him 

Tạm dịch: Cậu cho tớ vay 10 bảng được không? 

= Anh ta hỏi tôi cho anh ấy vay 10 bảng. 
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Đáp án: me to lend him ten pounds. 

14. 

Kiến thức: Câu tường thuật 

Giải thích:  

Tường thuật với động từ “admit”: S + admitted + V_ing: Ai đó thừa nhận đã làm gì 

Để nhấn mạnh hành động xảy ra trước hành động khác trong quá khứ ta dùng: having P2 

Tạm dịch: “Tôi chắc đã mắc sai lầm trong tính toán.” 

= Ông Forest thừa nhận đã mắc sai lầm trong tính toán. 

Đáp án: having made a mistake in the calculations. 

15. 

Kiến thức: Câu tường thuật 

Giải thích:  

Tường thuật câu điều kiện loại 1 thì lùi thì hiện tại đơn => quá khứ đơn, “will” => would 

Chuyển đại từ “me” => “her”, “I” => “she” 

Chuyển trạng từ “tonight” => “that night” 

Tạm dịch: “Nếu anh ấy trả tiền cho tôi tối nay, tôi sẽ có đủ tiền mua vé”, cô nói. 

= Cô ấy nói nếu anh ta trả tiền cho cô ấy vào tối hôm đó, cô ấy sẽ có đủ tiền mua vé. 

Đáp án: if he paid her that night, she would have enough money for the tickets. 

 

---------HẾT--------- 

 


