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(ID:214664): Choose the different underlined word which is pronounced differently from the others: 

Question 1.  A.stopped   B.laughed   C.coughed   D.stayed 

 Question 2. A.around   B.should   C.sound   D.about 

(ID: 214667): Choose the word which has different stress from the others: 

Question 3. A.candidate  B.programme  C.interview  D.mechanic 

Question 4. A.control   B.taken   C.depend   D.collect 

(ID: 214670): Choose the correct answer to each of the following questions: 

Question 5. He’ll never pass his driving test ............ he takes some lessons more. 

A.because    B.unless    C.because of   D.if 

Question 6. Why does she drive her car ............? 

A.slowlier    B.very slowly    C.slower   D.very slow 

Question 7. When ............... the telephone .............? 

A.is / invented   B.is / inventing   C.were / invented  D.was / invented 

Question 8. Everyday we go to work ............car ......... 6.30 a.m. 

A.on a / before   B.by a / at    C.by / at   D.with / at 

Question 9. It is English .........  has great borrowings from other languages. 

A.it     B.that     C.who   D.when 

Question 10. My children are very interested ......... English. 

A.with learning   B.in learning    C.to learn   D.to learning 

Question 11. She ........ as a nurse for 10 years. 

A.worked    B.had worked    C.has worked   D.is working 
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Question 12. We ........ merrily when my mother came in. 

A.were talking   B.talked   C.are talking   D.would talk 

Question 13. In Viet Nam, Children go to school six days ............... week. 

A.a     B.over    C.an    D.the 

Question 14. She wishes she ............... in the future. 

A.will be a doctor     B.would be a doctor   

C.has been a doctor     D.may be a doctor 

Question 15. When I was at the primary school, my grandmother ............... me to school. 

A.takes    B.is taking   C.was taking   D.used to take 

Question 16. This exercise ...............by the teacher. 

A.must be corrected   B.must correct  C.corrected   D.is correcting 

Question 17. Someone told you that news, ............... 

A.didn’t they?   B.do they?   C.doesn’t he?   D.didn’t he? 

Question 18.  - Teacher: “How are you?” - Student: “…” 

A.No, we aren’t.   B.I’m fine, thank you. And you? 

C.Yes, we are.   D.They are fine, thank you. 

Question 19. They felt disappointed because their plan was ... 

A.successful   B.unsuccess  C.unsuccessful  D.succeed 

Question 20. He had to leave school ... his hard life. 

A.because of    B.because   C.although   D.even though 

(ID: 214687): Find out mistake in each sentence: 

Question 21. She asked (A)me where (B)did I came (C)from (D). 

Question 22. The boy who (A)broke (B)the vase (C)will be punish (D). 

Question 23. Would (A)you like a (B)cup of (C)coffee with (D)tea? 

Question 24. Although they (A)are very (B)rich, but (C)they aren’t (D)happy. 

Question 25.  If we turn (A)on destroying (B)the forests, there will be (C)big floods every year (D). 

(ID: 214693): Read the passage and do the following tasks: 

     Technology has come to the rescue of those who hate to be out of touch. First there were beepers; now 

there are cellular phones. These small telephones can go anywhere with you. Anyone who may need to reach 

you can simply call your cellular number. Of course, the numbers for most cellular phones work only in a 

specific city. Some companies have formed networks with other cellular phone services in other cities to try 

to make numbers work for their customers no matter where they are. But customers who travel frequently to 
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the same city have come up with their own solution – they simply get a second cellular phone number for the 

second city. 

Question 26.  The sentence “no matter where they are” in the passage is closest in meaning to………….. 

A.they don’t care where they are B.wherever they are 

C.where they are is not known D.they have no idea where they are 

Question 27.  What is the disadvantage of cellular phones? 

A.They are expensive B.Their sound is not clear 

C.They do not ring loudly D.They work only in one city 

Question 28.  The phrase “come up with” in the passage is closest in meaning to………….. 

A.found B.accepted C.confronted D.created 

Question 29.  If people visit another city often, what is the simple solution to make their cellular phone work? 

A.Communicate by fax B.Use a regular telephone 

C.Buy a beeper D.Get a second number in that city 

Question 30.  Why do people like cellular phones? 

A.They fit in a briefcase B.They like technology 

C.They can go anywhere with them D.They can use them in the office 

(ID: 214700): Read the passage and choose the best answer to each blank: 

(31) ... an earthquake happens, people can die from lack of food, water, and medical supplies.The amount of 

destruction (32) ... by an earthquake depends on where it happens, what time it happens, and how strong it is. 

It also depends on types of buildings, soil conditions and population. Of the 6,000 earthquakes in the world 

each year, only about 15 cause great damage and many deaths. If seismologists could (33) ... earthquakes, we 

could save about 20,000 human lives each year.Man can control (34)... things about nature, (35)... we can not 

control earthquakes. 

Question 31. A.After    B.Before   C.Until   D. During 

Question 32. A.was caused   B.is causing   C.is caused   D.caused 

Question 33. A.is predicted   B.predict   C.predicting   D.was predicted 

Question 34. A.some    B.more   C.much   D.many 

Question 35. A.so    B.but    C.and    D.too 

(ID: 214706): Choose the sentence having the same meaning with the first one: 

Question 36. Although the weather was bad, we had a picnic. 

A. Because bad weather, we had a picnic  

B.The weather was bad, we had a picnic. 

C. In spite of the bad weather, we had a picnic. 

D. Because weather badly, we had a picnic. 
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Question 37. It is 2 years since she last wrote to me. 

A. She doesn’t write to me for 2 years. 

B. She didn’t write to me for 2 years. 

C. She hasn’t written to me for 2 years. 

D. She wasn’t written to me for 2 years. 

Question 38. “Do you like learning maths?” Hoa said. 

A. Hoa asked me if I liked learning maths.          

B. Hoa asked me if I liked to learn maths. 

C. Hoa askes me whether I like learning maths 

D. Both B and C 

Question 39. “Why are you late for school, Peter?” she said. 

A. She asked Peter why he was late for school. 

B. She askes Peter why he is late for school. 

C. She asked Peter why was he late for school.  

D.She asked Peter why he late for school was. 

Question 40. He asked me how I learned English. 

A.“How didn’t you learn English?” he asked. 

B.“How did you learn English?” he asked. 

C.“How you learn English?” he asked. 

D.“How do you learn English?” he asked. 
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BẢNG ĐÁP ÁN 

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

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

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

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

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT 

THỰC HIỆN  BỞI BAN CHUYÊN MÔN TUYENSINH 247.COM 

Question 1 

Kiến thức: Phát âm “ed” 

Giải thích:  

A.stopped /stɑːpt/   

B.laughed /læft/   

C.coughed /kɔːft/   

D.stayed /steɪd/ 

+ Phát âm là /id/ khi sau các từ có tận cùng là /t/, /d/. 

+ Phát âm là /t/ khi sau các từ có tận cùng là /k/, /f/, /p/, /s/, /θ/, /ʃ/, /tʃ/. 

+ Phát âm là /d/ khi sau các từ có tận cùng là các từ còn lại. 

Phần gạch chân ở câu D có phát âm là / d/ , còn lại là /t /. 

Đáp án D 

Question 2.  

Kiến thức: Phát âm “ou” 

Giải thích:  

A.around /əˈraʊnd/    

B.should /ʃʊd/   

C.sound /saʊnd/   

D.about /əˈbaʊt/ 

Phần gạch chân ở câu B có phát âm là /ʊ / , còn lại là /aʊ /. 

Đáp án B 

Question 3.  

Kiến thức: Trọng âm của từ 3 âm tiết 

Giải thích:  

A.candidate/ˈkændɪdeɪt/   

B. programme/ˈproʊɡræm/ 

C.interview/ˈɪntərvjuː/   

D.mechanic/məˈkænɪk/ 

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

Đáp án D 

Question 4.  

Kiến thức: Trọng âm của từ 2 âm tiết 
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Giải thích:  

A.control /kənˈtroʊl/             

B.taken /ˈteɪkən/ 

C.depend /dɪˈpend/              

D.collect /kəˈlekt/ 

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

Đáp án B 

Question 5.  

Kiến thức: từ nối 

Giải thích:  

A.because + clause : bởi vì  

B.unless + clause : nếu không 

C.because of + V-ing / Noun : bởi vì  

D.if + clause : nếu 

Tạm dịch : Anh ấy sẽ không bao giờ đậu kì thi lái xe nếu anh ấy không học nhiều bài hơn. 

Đáp án B 

Question 6.  

Kiến thức: trạng từ 

Giải thích:  

A.slowlier (adv) : chậm hơn 

B.very slowly (adv): rất chậm 

C.slower (a) : chậm hơn 

D.very slow (a) : rất chậm 

Sau động từ ta cần một trạng từ chứ không thể là tính từ. 

Tạm dịch : Tại sao cô ấy lái xe rất chậm? 

Đáp án B 

Question 7.  

Kiến thức: câu hỏi bị động của quá khứ đơn 

Giải thích:  

Cấu trúc : WH-quetsions + was/were + S + V3/ed + by O? 

Tạm dịch : Khi nào thì điện thoại được phát minh? 

Đáp án D 

Question 8.  

Kiến thức: giới từ 

Giải thích:  

Travel/ go + by + phương tiện : đi bằng gì. 
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At + giờ. 

Tạm dịch : Mỗi ngày chúng tôi đi làm bằng ô tô vào lúc 6.30. 

Đáp án C 

Question 9.  

Kiến thức: mệnh đề quan hệ 

Giải thích:  

“That” được dùng để chỉ cả người lẫn vật trong mệnh đề quan hệ. 

“Who” được dùng để chr người. “When” để chỉ thời gian. 

Tạm dịch : Chính là tiếng Anh vay mượn khá nhiều từ những thứ tiếng khác. 

Đáp án B 

Question 10.  

Kiến thức: giới từ theo sau tính từ 

Giải thích:  

Cụm từ : “to be interested in” : V-ing : hứng thứ về việc gì. 

Tạm dịch : Con của tôi thì rất hứng thú trong việc học tiếng Anh. 

Đáp án B 

Question 11.  

Kiến thức: thì hiện tại hoàn thành. 

Giải thích:  

Cấu trúc thì hiện tại hoàn thành : S + have/has + V3/ed  

Since + mốc thời gian. For + khoảng thời gian. 

Tạm dịch : Cô ấy đã làm việc như một y tá được 10 năm rồi. 

Đáp án C 

Question 12.  

Kiến thức: sự phối hợp thì. 

Giải thích:  

S + was/were + V-ing + when + S + V2/ed. 

Tạm dịch : Chúng tôi đang nói chuyện vui vẻ khi mẹ tôi đến 

Đáp án A 

Question 13.  

Kiến thức: mạo từ 

Giải thích:  

Cụm từ : “ six days a week” : 6 ngày 1 tuần 

Tạm dịch : Ở Việt Nam, chúng tôi đến trường 6 ngày 1 tuần. 
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Đáp án A 

Question 14.  

Kiến thức: mệnh đề “wish” 

Giải thích:  

Cấu trúc câu ước ở tương lai : 

S + wish (s/es) + S  + would + V 

Tạm dịch : Cô ấy ước cô ấy sẽ là một bác sĩ trong tương lai. 

Đáp án B 

Question 15.  

Kiến thức: Used to + V-inf 

Giải thích:  

Đây là hành động cùng nhằm vào 1 người, không có hành động nào xảy ra và bị hành động khác xen vào cả 

nên ta không thể dùng cấu trúc : S + was/were + V-ing + when + S + V2/ed. 

Ta dùng : Used to + V-inf : đã từng làm ( giờ không làm nữa ) 

Tạm dịch : Khi tôi còn ở trường tiểu học, bà tôi thường đưa tôi đến trường. 

Đáp án D 

Question 16.  

Kiến thức: câu bị động của “must”. 

Giải thích:  

Cấu trúc câu bị động cho Modal verbs ( can, could, should, ought to, must,....) : 

S + Modal verbs + be + V3/ed ( + by O ). 

Tạm dịch : Bài tập này phải được sủa bởi giáo viên. 

Đáp án A 

Question 17.  

Kiến thức: tag questions ( câu hỏi đuôi ) 

Giải thích:  

Trong tag questions ( câu hỏi đuôi ) : 

S + V ( dạng khẳng định ), trợ động từ ( dạng phủ định ) + S? 

S+ V ( dạng phủ định), trợ động từ (dạng khẳng định) + S? 

Khi chủ ngữ là các từ : someone, somebody,... thì chủ từ trong câu hỏi đuôi là “they”. 

Tạm dịch : Ai đó đã nói tin đó cho bạn, phải không? 

Đáp án A 

Question 18.   

Kiến thức: chức năng giao tiếp 
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Giải thích:  

Giáo viên : “ Các em thế nào?” – Học sinh : “..” 

A.No, we aren’t : Không, chúng em không khỏe.      

B.I’m fine, thank you. And you? : Chúng em khỏe, cảm ơn cô. Còn cô thì sao? 

C.Yes, we are : Vang chúng em khỏe.    

D.They are fine, thank you : Chúng khỏe, cảm ơn. 

Đáp án B 

Question 19.  

Kiến thức: từ loại, từ vựng 

Giải thích:  

A.successful (a) : thành công 

B.unsuccess (n) : sự thất bại, không thành công  

C.unsuccessful (a) : không thành công. thất bại 

D.succeed (v) : thành công 

Sau động từ tobe ta cần một tính từ và vì câu này mang ý nghĩa tiêu cực nên ta cần tính từ mang ngĩa tiêu cực. 

Tạm dịch : Họ cảm thấy thấy vọng vì kế hoạch của họ thất bại. 

Đáp án C 

Question 20.  

Kiến thức: từ nối. 

Giải thích:  

A.because of + V-ing / Noun : bởi vì 

B.because + clause : bởi vì  

C.although + clause : mặc dù 

D.even though + clause : dù là 

Vì phía sau là cụm dnah từ “his hard life” nên ta dùng “because of” 

Tạm dịch : Anh ấy phải bỏ học vì cuộc sống khó khăn của anh ấy. 

Đáp án A 

Question 21 

Kiến thức: câu gián tiếp của Wh-questions. 

Giải thích :  

Cấu trúc lời nói gián tiếp của câu hỏi Wh-question : 

S + asked + WH-question + S + V ( lùi thì ) + O 

Thay đổi : thì hiện tại đơn -> quá khứ đơn 

Sửa : did I came -> I came 

Tạm dịch : Cô ấy hỏi tôi rằng tôi đến từ đâu. 
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Đáp án B 

Question 22 

Kiến thức: bị động của thì tương lai. 

Giải thích :  

Cấu trúc câu bị động của thì tương lai đơn : 

S + will/shall + V3/ed ( Past participle )  ( + by O ) 

Sửa : be punish -> be punished. 

Tạm dịch : Cậu trai người mà làm bể bình hoa sẽ bị trừng phạt. 

Đáp án D 

Question 23 

Kiến thức: liên  từ 

Giải thích :  

Dùng “or” để chỉ sự lựa chọn 1 trong 2 thứ gì. 

Sửa : with -> or 

Tạm dịch : Bạn muốn một tách cà phê hay trà? 

Đáp án D 

Question 24 

Kiến thức: mênh đề trạng ngữ tương phản 

Giải thích :  

Cấu trúc : Although/ Even though / Though + S + V, S + V 

Sửa : but -> Ø 

Tạm dịch : Mặc dù họ rất giàu, họ không hạnh phúc. 

Đáp án C 

Question 25 

Kiến thức: cụm động từ 

Giải thích :  

Cụm động từ : Turn on : bật mở 

Keep on + V-ing = continue : tiếp tục làm gì 

Sửa : turn -> keep. 

Tạm dịch : Nếu chúng ta tiếp tục hủy hoại rừng, sẽ có những trận lụt lớn hằng năm. 

Đáp án A 

Question 26 

Kiến thức: mệnh đề trạng ngữ tương phản. 

Giải thích:  
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Câu “no matter where they are” trong bài văn có nghĩa gần nhất là.... 

A. họ không quan tâm họ ở đâu  

B. bất kỳ nơi nào họ ở 

C. nơi họ ở thì không biết.  

D. họ không biết họ ở đâu. 

No matter + wh-questions + S + V : dù cho, bất kể. 

No matter where they are : cho dù họ đang ở đâu 

=> No matter where they are = wherever they are 

Đáp án B 

Question 27 

Giải thích:  

Bất lợi của điện thoại di động là gì? 

A.Chúng quá đắt  

B.Âm thanh của chúng thì không rõ 

C.Chúng không gọi to được.  

D.Chúng chỉ hoạt động ở duy nhất 1 thành phố. 

Thông tin : Of course, the numbers for most cellular phones work only in a specific city. 

Tạm dịch : Tất nhiên, số của hầu hết của điện thoại di động chỉ hoạt động ở những thành phố riêng biệt. 

Đáp án D 

Question 28 

Kiến thức: cụm động từ 

Giải thích:  

Cụm từ “come up with” trong đoạn văn có nghĩa là ... 

A.found : tìm thấy 

B.accepted : chấp nhận 

C.confronted : đe dọa, đương đầu 

D.created : tạo ra 

come up with : tạo ra, đưa ra, phát hiện ra, khám phá 

=> come up with = create : tạo ra 

Đáp án D 

Question 29 

Giải thích:  

Nếu mọi người thăm thành phố khác thường xuyên, phương pháp đơn giản để làm làm cho điện thoại di động hoạt 

động là gì? 

A.Liên lạc bằng fax  
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B.Sử dụng một điện thoại di động thường xuyên 

C.Mua một máy nhắn tin  

D.Có một số điện thoại thứ hai ở thành phố đó. 

Thông tin : But customers who travel frequently to the same city have come up with their own solution – 

they simply get a second cellular phone number for the second city. 

Tạm dịch : Nhưng những khách hàng mà hay di chuyển thường xuyên đến những thành phố giống nhau tạo ra phương pháp cho chính họ - 

họ đơn giản có 1 chiếc điện thoại di động cho thành phố thứ 2. 

Đáp án D 

Question 30 

Giải thích:  

Tại sao mọi người lại thích điện thoại di động 

A.Chúng vừa với cặp  

B. Họ thích công nghệ 

C.Chúng có thể mang đi bất cứ đâu với họ  

D.Họ có thể sử dụng chúng ở văn phòng 

Thông tin : These small telephones can go anywhere with you. 

Tạm dịch : Những chiếc điện thoại nhỏ nhắn này có thể đi bất cứ đâu với bạn. 

Đáp án D 

Dịch đoạn văn :  

Công nghệ đã đến để giải cứu những người mất liên lạc. Đầu tiên có những chiếc máy nhắn tin: bây giờ chúng ta có điện thoại di động. Những 

chiếc điện thoại nhỏ nhắn này có thể đi bất cứ đâu với bạn. Bất cứ ai mà có thể cần liên lạc với bạn có thể đơn giản gọi điện cho bạn đến số điện 

thoại di động của bạn. Tất nhiên, số của hầu hết của điện thoại di động chỉ hoạt động ở những thành phố riêng biệt. Một số công ty đã hình thành 

mạng lưới hệ thống với những dịch vụ điện thoại di động khác trong những thành phố khác nhau để cố làm cho số điện thoại hoạt động với những 

khách hàng cho dù họ đang ở đâu. Nhưng những khách hàng mà hay di chuyển thường xuyên đến những thành phố giống nhau tạo ra phương pháp 

cho chính họ - họ đơn giản có 1 chiếc điện thoại di động cho thành phố thứ 2. 

Question 31 

Kiến thức: từ nối 

Giải thích:  

A.After : sau khi 

B.Before : trước khi  

C.Until : cho đến khi  

D. During : trong suốt 

(31) ... an earthquake happens, people can die from lack of food, water, and medical supplies. 

Tạm dịch : Sau khi một trận động đất xảy ra, con người có thể chết vì thiếu thực phẩm, nước và cung câp 

tế. 

Đáp án A 

Question 32 
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Kiến thức: câu bị động của thì hiện tại đơn 

Giải thích:  

Cấu trúc câu bị động của thì hiện tại đơn : 

S + am/is/are + V3/ed ( Past participle )  ( + by O ) 

The amount of destruction (32) ... by an earthquake depends on where it happens, what time it happens, and 

how strong it is.  

Tạm dịch : Số lượng phá hủy gây ra bởi động đất phụ thuộc vào địa điểm, thời gian nó xảy ra và nó mạnh 

cỡ nào. 

Đáp án C 

Question 33 

Kiến thức: modal verbs  

Giải thích:  

Could + V-inf : có thể ( quá khứ của can ) 

If seismologists could (33) ... earthquakes, we could save about 20,000 human lives each year. 

Tạm dịch : Nếu những nhà địa chấn học có thể đoán được động đất, chúng ta có thể cứu khoảng 

20,000người  sống mỗi năm. 

Đáp án B 

Question 34 

Kiến thức: từ chỉ số lượng 

Giải thích:  

A.some : một vài 

B.more : nhiều hơn 

C.much : nhiều (danh từ không đếm được) 

D.many : nhiều (danh từ đếm được) 

Tạm dịch : Con người có thể kiểm soát nhiều thứ về thiên nhiên,... 

Đáp án D 

Question 35 

Kiến thức:  

Giải thích:  

A.so : vì vậy  

B.but : nhưng 

C.and  : và 

D.too : cũng 

Man can control (34)many things about nature,...(35)... we can not control earthquakes. 

Tạm dịch : Con người có thể kiểm soát nhiều thứ về thiên nhiên, nhưng chúng ta không thể kiểm soát động 

đất. 

Đáp án B 
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Dịch đoạn văn :  

Sau khi một trận động đất xảy ra, con người có thể chết vì thiếu thực phẩm, nước và cung câp 

y tế. Số lượng phá hủy gây ra bởi động đất phụ thuộc vào địa điểm, thời gian nó xảy ra và nó mạnh cỡ nào. 

Nó cũng phụ thuộc vào loại tòa nhà, điều kiện đất đai và dân số. Khoảng 6,000 trận động đất trên thế giới 

mỗi năm, chỉ khoảng 15 trận gây ra thiệt hại lớn và chết chóc nhiều. Nếu những nhà địa chấn học có thể 

đoán được động đất, chúng ta có thể cứu khoảng 20,000 người sống mỗi năm. Con người có thể kiểm soát 

nhiều thứ về thiên nhiên, nhưng chúng ta không thể kiểm soát động đất. 

Question 36 

Kiến thức: mệnh đề trạng ngữ tương phản. 

Giải thích: Mặc dù thời tiết thì tệ, chúng tôi đi dã ngoại. 

A. Bởi vì thời tiết tệ, chúng tôi đi dã ngoại.   

B. Thời tiết tệ, chúng tôi đi dã ngoại. 

C. Mặc dù thời tiết tệ, chúng tôi đi dã ngoại. 

D. Bởi vì thời tiết tệ, chúng tôi đi dã ngoại. 

Cấu trúc : In spite of + Noun / V-ing, S + V : mặc dù 

Đáp án C 

Question 37 

Kiến thức: sự phối hợp thì 

Giải thích:  

Cấu trúc : It’s + time + since + S + last + V2/ed . 

=> S + have/has + not + ... + for... 

Tạm dịch : Đã 2 năm rồi cô ấy lần cuối viết thư cho tôi. 

Cô ấy không viết thư cho tôi 2 năm rồi. 

Đáp án C 

Question 38 

Kiến thức: lời nói gián tiếp của câu hỏi Yes–no question 

Giải thích: Cấu trúc lời nói gián tiếp của câu hỏi Yes–no question : 

S + asked + O + if/whether + S + V ( lùi thì ) + O  

Tạm dịch : “Bạn thích học toán chứ?” Hoa nói. 

Hoa hỏi tôi rằng tooic so thích học toán không? 

Đáp án A 

Question 39 

Kiến thức: lời nói gián tiếp của câu hỏi Wh-question 

Giải thích:  

Cấu trúc lời nói gián tiếp của câu hỏi Wh-question : 

S + asked + WH-question + S + V ( lùi thì ) + O 
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Thay đổi : thì hiện tại đơn -> quá khứ đơn 

Tạm dịch : “Tại sao bạn trễ học, Peter?” cô ấy hỏi. 

Cô ấy hỏi Peter rằng tại sao cậu ấy trễ học. 

Đáp án A 

Question 40 

Kiến thức: lời nói gián tiếp của câu hỏi Wh-question 

Giải thích: Cấu trúc lời nói gián tiếp của câu hỏi Wh-question : 

S + asked + WH-question + S + V ( lùi thì ) + O 

=> “ Wh – quetsions + trợ động từ + S + V + O?” S + asked. 

Thay đổi : quá khứ đơn -> thì hiện tại đơn    

Tạm dịch : Anh ấy hỏi tôi rằng tôi học tiếng Anh thế nào. 

“ Bạn học tiếng Anh thế nào?” anh ấy hỏi 

Đáp án D 

 

 


