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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. 

 

A. USE OF ENGLISH (10.0 marks). 

(ID: e7815): I. Choose the word whose underline part is pronounced differently from the three others. 

1. A. rumour          B. celebrate         C. parent             D. iron 

2. A. sponsored       B. stimulated         C. explained           D. performed 

(ID: e7816): II. Circle A, B, C or D to choose the best answer. 

3. Each nation has many people who voluntarily take care of others. 

Which has the closest meaning to “take care of” ? 

A. bring along       B. get on with          C. keep up with       D. look after  

4. The population of the world has been increasing faster and faster. 

Which has the opposite meaning to “increasing” ? 

A. decreasing       B. developing          C. inflating            D. extending 

5. The population growth causes the ………………. school and hospital. 

A. lack in          B. lack by            C. lack of             D. lack to   

6. Miss Selena …………………. to work for the Red Cross two every weekend 

A. volunteered      B. voluntarily         C. voluntary       D. volunteers 

7. I've got lots of ……………………, but only a few are really good friends 

A. close friends      B. acquaintances       C. neighbors           D. partners 

8. They held a concert to mark the ……….………. of Mozart's death. 

A. occasion        B. situation        C. remembrance        D. anniversary 

9. Students must achieve general …………… before being major in their optional field. 

A. studies          B. knowledge          C. skills              D. ideas 

ĐỀ ÔN TẬP HKI - ĐỀ SỐ 5 

MÔN TIẾNG ANH – LỚP 11 

Thời gian làm bài: 60 phút 

THỰC HIỆN: BAN CHUYÊN MÔN TUYENSINH247.COM 

 



 

 

 2 

 

10. ……………… in some developing countries may be the cause of poverty and hunger. 

A. Modernization    B. Literacy            C. Overpopulation          D. Pollution   

11. Bill Gates …………….. his first computer program before he …………….. Microsoft. 

A. had written - founded                  B. wrote - had founded       

C. writes - founds                        D. was writing - found 

12. I couldn't find John at the party last night. If we ……….... him, …….….. very happy. 

A. meet - we will be                      B. had met - we would have been 

C. met - we would be                     D. have met - we would have been 

13. They said that they had been driving through the desert …………………….. 

A. the day before  B. the day after        C. yesterday        D. the day ago 

14. You had better …………… a foreign language before …………. for a job. 

A. to learn - applying      B. learning - to apply   C. learn - applying        D. learns - apply 

15. The spy admitted ……………….. some highly secret information to enemy agents. 

A. having given          B. giving             C. to have been given      D. to have given 

16. Alice expected ………………. to Bill's wedding party, but she wasn’t 

A. inviting          B. being invited        C. to invite       D. to be invited 

17. She accepted the job because the salary was high. 

A. Although the salary was high, she accepted the job. 

B. She accepted the job in spite of the high salary.      

C. She accepted the job because of the high salary. 

D. Because of the salary, she accepted the job. 

18. Alice: “Thank you very much for helping the disadvantaged children here!” 

   Sarah: “………………………………….” 

A. That's nice of you!              B. It’s our pleasure.    

C. Sorry, we don’t know.            D. What a pity! 

(ID: e7817): III. Circle A, B, C or D to identify the mistake in each sentence. 

19. No longer he dreams of becoming famous. He knows his life will be very ordinary. 

                              A                  B                            C                        D 

20. The better you are at English, more chance you get a job with international organizations 

                  A              B                         C                  D 

B. WRITING (10.0 marks). 

(ID: e7818): Complete the second sentence so that it has the same meaning as the first one. 

21. My father would rather watch news on television than read newspaper every morning. 
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=> My father prefers ……………………………………………………………………… 

22. The fruit was expensive because it was imported from other countries. 

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

23. Jack said to me, “I’m sorry I couldn’t come to visit you last summer”. 

=> Jack apologized to ……………………………………………………………………. 

24. He said to me, “If you’d listened to my advice, you’d not have made such a big mistake”. 

=> He told ………………………………………………………………………………… 

25. Have the students discussed the pollution problems since last week? 

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

C. READING (10.0 marks) 

(ID: e7819): I. Circle A, B, C or D to choose the answer to complete the text. (5.0 marks) 

The proverb 'A friend in need is a friend indeed.' means that we shall know who our real friends are when we 

are in need. Those who desert us when we are in difficulty are just (26) …………….. friends. 

A true friend would remain with us whether we are rich or poor. Some people be friend the rich, simply for 

the sake of getting (27) ……………… from them. It is useless to have insincere friends (28) ……………. 

these friends remain with us as long as we are rich or powerful. It is better to have one or two good friends 

rather than having hundreds of insincere ones. 

A true friend will stand by us in our trials and tribulations. He will be a great source of consolation and comfort 

in our troubles. So we must be (29) ……………………… in choosing our friends. It is difficult to choose a 

sincere friend overnight; it takes years for us (30) ……………… a sincere friend. 

26. A. true            B. best               C. close              D. unfaithful 

27. A. qualities         B. results             C. benefits            D. interests 

28. A. although         B. because            C. in spite of          D. despite 

29. A. careful           B. carefully            C. carefulness         D. careless 

30. A. found           B. having found        C. finding             D. to find 

(ID: e7820): II. Read the following passage and answer the questions. (5.0 marks) 

UNICEF means the United Nations Children's Fund. It serves children in communities all over the world. It 

helps children of all races, nationalities, religions, and political systems in more  than 140 developing  

countries. The purpose of UNICEF is to help provide better life for children and their mothers. UNICEF gives 

both long-term assistance and emergency help. 

UNICEF was created in 1946 to help bring food and medicine to children who suffered during World War II 

in Europe. It began as a temporary agency, but became a permanent part of the United Nations in 1953 due to 

the need for its services around the world. 
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UNICEF's primary concern is to help governments of developing countries improve the quality of life for 

almost one billion children. 

UNICEF's main office is in the United Nations offices in New York City, but it also has more than 40 offices 

and 100 programs worldwide. In 1965, UNICEF won the Nobel Peace Prize for its work helping children and 

building brighter futures. 

31. Does UNICEF mean the United Nations Children's Fund? 

   …………………………………………………………………………………………. 

32. Which word/ phrase has the same meaning as “purpose” ? (line 3) 

   …………………………………………………………………………………………. 

33. When was UNICEF created and what was it created for? 

   …………………………………………………………………………………………. 

34. How many offices and programs does UNICEF have worldwide? 

   …………………………………………………………………………………………. 

35. What did the United Nations Children's Fund win in 1965? 

   …………………………………………………………………………………………. 
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HƯỚNG DẪN GIẢI 

Thực hiện: Ban Chuyên môn Tuyensinh247.com 

A. USE OF ENGLISH (10.0 ms). 

1. D. iron         2. B. stimulated        3. D. look after        4. A. decreasing   

5. C. lack of      6. D. volunteers         7. B. acquaintances     8. D. anniversary  

9. B. knowledge   10. C. Overpopulationn 11. A. had written - founded    

12. B. had met . we would have been 13. A. the day before  

14. C. learn . applying       15. A. having given        

16. D. to be invited 17. C. She accepted the job because of the high salary. 

18. B. It’s our pleasure. 19. A. he dreams          20. C. more chance        

B. WRITING (10.0 ms). 

21. → My father prefers watching news on television to reading newspaper every morning. 

22. → Being imported from other countries, the fruit was expensive. 

23. → Jack apologized to me for not coming to visit me the summer before. 

24. → He told me if I had listened to his advice I wouldn’t have made such a big mistake. 

25. → Have the pollution problems been discussed by the students since last week? 

C. READING (10.0 ms) 

I. Circle A, B, C or D to choose the answer to complete the text. (5.0 ms) 

26. D. unfaithful    27. C. benefits          28. B. because          

29. A. careful     30. D. to find 

II. Read the following passage and answer the questions. (5.0 ms) 

31. Yes, it does. 

32. It is “aim”. 

33. UNICEF was created in 1946 to help bring food and medicine to children who suffered during World War 

II in Europe. 

34. UNICEF has more than 40 offices and 100 programs worldwide 

35.UNICEF won the Nobel Peace Prize for its work helping children and building brighter futures. 

*** 

1.  

Kiến thức: Phát âm “r” 

Giải thích:  

A. rumour /ˈruːmə(r)/  B. celebrate /ˈselɪbreɪt/ 

C. parent /ˈpeərənt/  D. iron /ˈaɪən/ 
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Phần gạch chân phương án D không được phát âm, còn lại phát âm là /r/. 

Chọn D. 

2.  

Kiến thức: Phát âm đuôi ed 

Giải thích:  

A. sponsored /ˈspɒnsəd/  B. stimulated /ˈstɪmjuleɪtɪd/ 

C. explained /ɪkˈspleɪnd/  D. performed /pəˈfɔːmd/ 

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 

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 B được phát âm là /ɪd/, còn lại phát âm là /d/. 

Chọn B. 

3.  

Kiến thức: Cụm động từ 

Giải thích: 

take care of somebody/ something: chăm sóc ai/ cái gì 

A. bring + somebody/ something + along: mang theo ai/ cái gì 

B. get on with + something: tiếp tục với việc gì 

C. keep up with + somebody/ something: bắt kịp ai/ cái gì 

D. look after + + somebody/ something: chăm sóc ai/ cái gì 

=> take care of = look after 
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Tạm dịch: Mỗi quốc gia đều có nhiều người tình nguyện chăm sóc người khác. 

Chọn D. 

4.  

Kiến thức: Từ trái nghĩa 

Giải thích: 

increasing (V_ing): đang tăng lên 

A. decreasing (V_ing): đang giảm B. developing (V_ing): đang phát triển 

C. inflating (V_ing): đang lạm phát, đang tăng lên D. extending (V_ing): đang mở rộng 

=> increasing>< decreasing 

Tạm dịch: Dân số thế giới ngày càng tăng nhanh. 

Chọn A. 

5.  

Kiến thức: Giới từ 

Giải thích: Cụm “lack of something”: sự thiếu hụt cái gì 

Tạm dịch: Sự gia tăng dân số gây ra tình trạng thiếu trường học và bệnh viện. 

Chọn C. 

6.  

Kiến thức: Từ loại, thì hiện tại đơn 

Giải thích:  

A. volunteered (V_ed): tình nguyện B. voluntarily (adv): một cách tình nguyện 

C. voluntary (adj): mang tính tự nguyện D. volunteers (V_s): tình nguyện 

Sau chủ ngữ cần điền động từ. 

Dấu hiệu nhận biết “every weekend” => dùng thì hiện tại đơn 

Thì hiện tại đơn: S + V_(s,es) 

Tạm dịch: Cô Selena tình nguyện làm việc cho Hội Chữ thập đỏ vào mỗi cuối tuần. 

Chọn D. 

7.  

Kiến thức: Từ vựng 

Giải thích:  

A. close friends (n): bạn thân  B. acquaintances (n): người quen 

C. neighbors (n): hàng xóm  D. partners (n): đối tác 

Tạm dịch: Tôi có rất nhiều người quen, nhưng chỉ một số ít là bạn tốt. 

Chọn B. 
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8.  

Kiến thức: Từ vựng 

Giải thích: 

A. occasion (n): dịp  B. situation (n): tình huống 

C. remembrance (n): sự hồi tưởng D. anniversary (n): lễ kỷ niệm 

Cụm “mark the anniversary”: đánh dấu ngày kỷ niệm 

Tạm dịch: Họ tổ chức một buổi hòa nhạc để kỷ niệm ngày mất của Mozart. 

Chọn D. 

9.  

Kiến thức: Từ vựng 

Giải thích:  

A. studies (n): việc học tập, nghiên cứu B. knowledge (n): kiến thức 

C. skills (n): kĩ năng  D. ideas (n): ý tưởng 

Tạm dịch: Sinh viên phải đạt được kiến thức chung trước khi lên học chuyên ngành trong lĩnh vực tùy chọn 

của họ. 

Chọn B. 

10.  

Kiến thức: Từ vựng 

Giải thích:  

A. Modernization (n): sự hiện đại hóa B. Literacy (n): biết chữ 

C. Overpopulation (n): sự đông dân D. Pollution (n): sự ô nhiễm 

Tạm dịch: Dân số quá đông ở một số nước đang phát triển có thể là nguyên nhân dẫn đến đói nghèo. 

Chọn C. 

11. 

Kiến thức: Thì quá khứ hoàn thành 

Giải thích:  

Thì quá khứ hoàn thành: S + had + P2/ cột 3 + before + S + V_ed 

Diễn tả 1 hành động đã xảy ra trước 1 hành động khác trong quá khứ 

Tạm dịch: Bill Gates đã viết chương trình máy tính đầu tiên của mình trước khi ông thành lập Microsoft. 

Chọn A. 

12. 

Kiến thức: Câu điều kiện loại 3 

Giải thích: 
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Câu điều kiện loại 3: If + S + had + P2/ cột 3, S + would/ could/ might + have + P2/ cột 3 

Diễn tả 1 điều kiện trái với quá khứ dẫn đến 1 kết quả trái với quá khứ 

Tạm dịch: Tôi không thể tìm thấy John trong bữa tiệc tối qua. Nếu chúng tôi đã gặp anh ấy, chúng tôi sẽ đã 

rất hạnh phúc rồi. 

Chọn B. 

13. 

Kiến thức: Câu tường thuật 

Giải thích: 

Dấu hiện nhận biết “had been driving” => thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn 

=> Câu trực tiếp ở thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn hoặc quá khứ hoàn thành tiếp diễn 

Chuyển “yesterday” => “the day before” 

Tạm dịch: Họ nói rằng họ đã lái xe qua sa mạc vào ngày hôm trước. 

Chọn A. 

14.  

Kiến thức: To V/ V_ing 

Giải thích:  

had better + V_infinitive: nên làm gì 

before + V_ing: trước khi làm gì 

Tạm dịch: Bạn nên học ngoại ngữ trước khi nộp đơn xin việc. 

Chọn C. 

15.  

Kiến thức: Giới từ 

Giải thích:  

admit + V_ing: thừa nhận làm việc gì 

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

Tạm dịch: Điệp viên thừa nhận đã cung cấp một số thông tin tuyệt mật cho các điệp viên của kẻ thù. 

Chọn A. 

16.  

Kiến thức: To V/ V_ing 

Giải thích:  

expect + to V_infinitive: mong đợi làm gì 

Kết hợp với cấu trúc bị động: expect + to be V_infinitive 

Tạm dịch: Alice mong đợi được mời đến tiệc cưới của Bill, nhưng cô ấy không được mời. 
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Chọn D. 

17.  

Kiến thức: Mệnh đề nhượng bộ 

Giải thích:  

… because + S + V: … bởi vì … 

Although + S +V, …: Mặc dù … 

… in spite of + cụm danh từ/ V_ing: … mặc dù … 

… because of + cụm danh từ/ V_ing: … bởi vì … 

Tạm dịch: Cô ấy đã nhận công việc bởi vì mức lương cao. 

A. Mặc dù lương cao nhưng cô ấy đã nhận công việc. => sai nghĩa 

B. Cô ấy đã nhận công việc mặc dù lương cao. => sai nghĩa 

C. Cô ấy đã nhận công việc vì lương cao. 

D. Vì mức lương nên cô ấy đã nhận công việc. => sai nghĩa 

Chọn C. 

18.  

Kiến thức: Ngôn ngữ giao tiếp 

Giải thích: 

Alice: “Cảm ơn rất nhiều vì đã giúp đỡ những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở đây!” 

Sarah: “_______” 

A. Bạn thật tốt!  B. Đó là niềm vinh hạnh của chúng tôi. 

C. Xin lỗi, chúng tôi không biết. D. Thật là tiếc! 

Chọn B. 

19.  

Kiến thức: Đảo ngữ 

Giải thích: 

Đảo ngữ với “No longer”: No longer + trợ động từ + S + V_infinitive, … 

Sửa: he dreams => does he dream 

Tạm dịch: Anh ấy không còn mơ ước trở nên nổi tiếng. Anh ấy biết cuộc sống của mình sẽ rất bình thường. 

Chọn A. 

20.  

Kiến thức: So sánh kép 

Giải thích: 

So sánh kép: The + so sánh hơn + S + V, the + so sánh hơn + S + V: … càng … càng … 
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Sửa: more chance => the more chance 

Tạm dịch: Bạn càng giỏi tiếng Anh, bạn càng có nhiều cơ hội kiếm được việc làm trong các tổ chức quốc tế. 

Chọn C. 

21. 

Kiến thức: Viết lại câu 

Giải thích:  

Cấu trúc: S + would rather + V_infinitive + than + V_infinitive: Ai đó thích làm gì hơn cái gì 

= S + prefer + V_ing + to + V_ing 

Tạm dịch: Cha tôi thích xem tin tức trên tivi hơn là đọc báo mỗi sáng. 

Đáp án: watching news on television to reading newspaper every morning. 

22. 

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 

Kết hợp cấu trúc bị động: being + P2 

Câu rút gọn: Being imported from other countries, the fruit was expensive. 

Tạm dịch: Trái cây này đắt vì nó được nhập khẩu từ các nước khác. 

= Được nhập khẩu từ các nước khác nên loại trái cây này đắt đỏ. 

Đáp án: imported from other countries, the fruit was expensive. 

23. 

Kiến thức: Câu tường thuật 

Giải thích:  

Câu tường thuật với “apologize”: S + apologized + to + somebody + for + (not) + V_ing: Ai đó xin lỗi ai về 

việc gì 

Chuyển đại từ “you” => “me” 

Chuyển trạng từ “last summer” => “the summer before” 

Tạm dịch: Jack nói với tôi, “Tôi xin lỗi vì tôi không thể đến thăm bạn vào mùa hè năm ngoái” 

= Jack đã xin lỗi tôi vì đã không thể đến thăm tôi vào mùa hè trước. 

Đáp án: me for not coming to visit me the summer before. 

24. 

Kiến thức: Câu tường thuật 

Giải thích:  
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Trong câu tường thuật câu điều kiện loại 3 không lùi thì 

Chuyển đại từ “you” => I, tính từ sở hữu “my” => “his” 

Tạm dịch: Anh ấy nói với tôi, “Nếu bạn lắng nghe lời khuyên của tôi, bạn đã không mắc phải sai lầm lớn như 

vậy” 

= Anh ấy nói với tôi nếu tôi nghe theo lời khuyên của anh ấy thì tôi sẽ không mắc phải sai lầm lớn như vậy. 

Đáp án: me if I had listened to his advice I wouldn’t have made such a big mistake. 

25. 

Kiến thức: Câu bị động 

Giải thích:  

Câu bị động ở thì hiện tại hoàn thành: S + have/ has + been + P2 

Cấu trúc câu hỏi Yes/ No: Have/ Has + S + been + P2? 

Tạm dịch: Các học sinh đã thảo luận về các vấn đề ô nhiễm kể từ tuần trước phải không? 

= Các vấn đề ô nhiễm đã được các sinh viên thảo luận từ tuần trước phải không? 

Đáp án: the pollution problems been discussed by the students since last week? 

26.  

Kiến thức: Từ vựng 

Giải thích: 

A. true (adj): đúng 

B. best (adj): tốt nhất 

C. close (adj): gần gũi, thân thiết 

D. unfaithful (adj): không trung thành, không đáng tin 

Those who desert us when we are in difficulty are just (26) unfaithful friends. 

Tạm dịch: Những người bỏ rơi chúng ta khi chúng ta gặp khó khăn chỉ là những người bạn không đáng tin. 

Chọn D. 

27.  

Kiến thức: Từ vựng 

Giải thích:  

A. qualities (n): chất lượng  B. results (n): kết quả 

C. benefits (n): lợi ích  D. interests (n): sở thích 

Some people be friend the rich, simply for the sake of getting (27) benefits from them. 

Tạm dịch: Một số người kết bạn với những người giàu, chỉ đơn giản là vì lợi ích từ họ. 

Chọn C. 

28.  
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Kiến thức: Liên từ 

Giải thích: 

A. although + S + V: mặc dù  B. because + S + V: bởi vì 

C. in spite of + cụm N/ V_ing: mặc dù D. despite + cụm N/ V_ing: mặc dù 

It is useless to have insincere friends (28) because these friends remain with us as long as we are rich or 

powerful. 

Tạm dịch: Sẽ thật vô ích khi có những người bạn không chân thành bởi vì những người bạn này vẫn ở bên 

chúng ta miễn là chúng ta giàu có hoặc quyền lực. 

Chọn B. 

29.  

Kiến thức: Từ loại, từ vựng 

Giải thích: 

A. careful (adj): cẩn thận  B. carefully (adv): một cách cẩn thận 

C. carefulness (n): sự cẩn thận, thận trọng D. careless (adj): bất cẩn 

Sau động từ “be” cần điền tính từ 

So we must be (29) careful in choosing our friends. 

Tạm dịch: Vì vậy chúng ta phải cẩn thận trong việc lựa chọn bạn bè của mình. 

Chọn A. 

30.  

Kiến thức: To V/ V_ing 

Giải thích: 

Cấu trúc: It + takes + time + (for sb) + to V_infinitive: Ai đó mất bao nhiêu thời gian để làm gì 

It is difficult to choose a sincere friend overnight; it takes years for us (30) to find a sincere friend. 

Tạm dịch: Rất khó để chọn một người bạn chân thành trong một sớm một chiều; chúng ta phải mất nhiều 

năm mới tìm được một người bạn chân thành. 

Chọn D. 

Dịch bài đọc: 

Câu tục ngữ ‘Một người bạn khi cần là một người bạn thực sự.' có nghĩa là chúng ta sẽ biết ai là bạn bè thực 

sự của chúng ta khi chúng ta cần họ. Những người bỏ rơi chúng ta khi chúng ta gặp khó khăn chỉ là những 

người bạn không đáng tin. 

Một người bạn thực sự sẽ ở lại với chúng ta cho dù chúng ta giàu hay nghèo. Một số người kết bạn với những 

người giàu, chỉ đơn giản là vì lợi ích từ họ. Sẽ thật vô ích khi có những người bạn không chân thành bởi vì 
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những người bạn này vẫn ở bên chúng ta miễn là chúng ta giàu có hoặc quyền lực. Sẽ tốt hơn là có một hoặc 

hai người bạn tốt hơn là có hàng trăm người không chân thành. 

Một người bạn thật sự sẽ sát cánh cùng chúng ta trong những khó khăn thử thách. Người bạn đó sẽ là nguồn 

an ủi và vỗ về to lớn cho những muộn phiền của chúng ta. Vì vậy chúng ta phải cẩn thận trong việc lựa chọn 

bạn bè của mình. Rất khó để chọn một người bạn chân thành trong một sớm một chiều; chúng ta phải mất 

nhiều năm mới tìm được một người bạn chân thành. 

31.  

Kiến thức: Đọc hiểu 

Giải thích: UNICEF có nghĩa là Quỹ Nhi Đồng Liên hợp quốc phải không? 

Thông tin: UNICEF means the United Nations Children's Fund. 

Tạm dịch: UNICEF có nghĩa là Quỹ Nhi Đồng Liên hợp quốc. 

Đáp án: Yes, it does. 

32. 

Kiến thức: Đọc hiểu 

Giải thích: Từ/ cụm từ nào có cùng nghĩa với “purpose”? (dòng 3) 

Thông tin: The purpose of UNICEF is to help provide better life for children and their mothers. 

Tạm dịch: Mục đích của UNICEF là giúp mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho trẻ em và mẹ của chúng. 

Đáp án: It is “aim”. 

33. 

Kiến thức: Đọc hiểu 

Giải thích: UNICEF được thành lập khi nào và nó được tạo ra để làm gì? 

Thông tin: UNICEF was created in 1946 to help bring food and medicine to children who suffered during 

World War II in Europe. 

Tạm dịch: UNICEF được thành lập vào năm 1946 để giúp mang thực phẩm và thuốc men đến cho những trẻ 

em bị thương tổn trong Thế chiến II ở Châu Âu. 

Đáp án: UNICEF was created in 1946 to help bring food and medicine to children who suffered during 

World War II in Europe. 

34. 

Kiến thức: Đọc hiểu 

Giải thích: UNICEF có bao nhiêu văn phòng và chương trình trên toàn thế giới? 

Thông tin: UNICEF's main office is in the United Nations offices in New York City, but it also has more than 

40 offices and 100 programs worldwide. 
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Tạm dịch: Văn phòng chính của UNICEF là tại các văn phòng của Liên hợp quốc ở thành phố New York, 

nhưng nó cũng có hơn 40 văn phòng và 100 chương trình trên toàn thế giới. 

Đáp án: UNICEF has more than 40 offices and 100 programs worldwide. 

35. 

Kiến thức: Đọc hiểu 

Giải thích: Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc đã giành được gì trong năm 1965? 

Thông tin: In 1965, UNICEF won the Nobel Peace Prize for its work helping children and building brighter 

futures. 

Tạm dịch: Năm 1965, UNICEF đã giành được giải Nobel Hòa bình cho công tác giúp đỡ trẻ em và xây dựng 

tương lai tươi sáng hơn. 

Đáp án: UNICEF won the Nobel Peace Prize for its work helping children and building 

brighter futures. 

Dịch bài đọc: 

UNICEF có nghĩa là Quỹ Nhi Đồng Liên hợp quốc. Tổ chức phục vụ trẻ em trong các cộng đồng trên toàn 

thế giới. Nó giúp trẻ em thuộc mọi chủng tộc, quốc tịch, tôn giáo và hệ thống chính trị ở hơn 140 quốc gia 

đang phát triển. Mục đích của UNICEF là giúp mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho trẻ em và mẹ của chúng. 

UNICEF cung cấp cả hỗ trợ dài hạn và trợ giúp khẩn cấp. 

UNICEF được thành lập vào năm 1946 để giúp mang thực phẩm và thuốc men đến cho những trẻ em bị thương 

tổn trong Thế chiến II ở Châu Âu. Nó bắt đầu như một cơ quan tạm thời, nhưng đã trở thành một bộ phận 

thường trực của Liên Hợp Quốc vào năm 1953 do nhu cầu về những công việc của nó trên khắp thế giới. 

Mối quan tâm hàng đầu của UNICEF là giúp chính phủ các nước đang phát triển cải thiện chất lượng cuộc 

sống cho gần một tỷ trẻ em. 

Văn phòng chính của UNICEF là tại các văn phòng của Liên hợp quốc ở thành phố New York, nhưng nó cũng 

có hơn 40 văn phòng và 100 chương trình trên toàn thế giới. Năm 1965, UNICEF đã giành được giải Nobel 

Hòa bình cho công tác giúp đỡ trẻ em và xây dựng tương lai tươi sáng hơn. 

 

---------HẾT--------- 

 

 


