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( ID : e544) Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others. 

Question 1:A. misses B. sizes C. watches D. sees 

Question 2:A. relax B. explain  C. space D. favour 

Question 3:A. return B. early C. confirm D. afternoon 

( ID : e545) Choose the underlined part that needs correcting. 

Question 4: In my opinion, that too many cars have used is a threat to the environment. 

A. that too many B. In my opinion C. to the D. have used 

Question 5: Were he knew the truth, he wouldn’t punish his students. 

A. punish B. knew C. Were D. wouldn't 

( ID : e546) Choose the word whose main stress pattern is not the same as that of the others. 

Question 6: A. infer B. schooling C. special D. sorrow 

Question 7: A. occupied B. campfire C. picturesque D. photograph 

( ID : e547) Read the following passage and then choose the best answer (A, B, C, or D) for questions 

below.  The idea for the Internet began in the early 1960s in the United States. The Department of Defense 

wanted to connect then computers together in order to share private information. In 1969, the ARPAnet (an 

early form of the Internet) first connected computers at four American universities. One computer successfully 

sent information to another. In 1972, scientists shared the ARPAnet with the world. They created a way to 

send person-to-person messages using the ARPAnet. This was the beginning of e-mail. 

  Over the next few years, there was a lot of progress made in the world of computing, but most people were 

not using the Internet. Then, in the 1980s, personal computers became more common. In the early 1990s, two 

important things happened: the birth of the World Wide Web in 1991, and the creation of the first Web browser 

in 1993. The Web made it easier to find information on the Internet, and to move from place to place using 
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links. The Web and browser made it possible to see information as a web site with data, including pictures, 

sounds, and words. 

Question 8: The original purpose of creating a world-wide network is to....... 

A. show off the ARPAnet  B. share information 

C. test the abilities of the Department of Defense D. to send person-to-person messages, or e-mail 

Question 9: People in America first thought about creating the Internet in...... 

A. 1969 B. 1972 C. the 1970s D. the 1960s 

Question 10: Two important inventions in the world of computing happened in....... 

A. the 1990s B. 1991 C. 1993 D. the 1980s 

Question 11: Information is stored in a web site in forms of....... 

A. words B. pictures C. data D. sound 

Question 12: People who work online can move easily from place to place with the help of....... 

A. computing progress  B. browsers  

C. links  D.personal computers 

( ID : e548) Choose the correct option A, B, C, or D that fits best each numbered gap. 

  Television now plays such an ...(13)... role in so many people’s life that it is essential for us to decide whether 

it is good or bad. First of all, television is not only the convenient source of ...(14)..., but also a rather cheap 

one. For a family of four, for example, it is more convenient ...(15)... cheaper to sit comfortably at home than 

to go out. There is no transport to arrange. They don’t have to pay ...(16)... expensive seats at the theater or in 

the cinema. All they have to do is to press a button, and they can see plays and films of every kind, not to 

mention political discussion and toe latest exciting football matches. Some people, however, say that this is 

just where the danger is. The TV viewer needs to do ...(17).... He does not need to use his legs. 

Question 13:A. detrimental B. main C. necessary D. important 

Question 14:A. films B. entertainment C. music D. culture 

Question 15:A. as long as B. as soon as C. as good as D. as well as 

Question 16:A. in B. with C. on D. for 

Question 17:A. one thing B. everything C. nothing D. something 

( ID : e549) Rewrite each of these sentences in such a way that its meaning is similar to the sentence 

printed before it. 

Question 18: It rained heavily yesterday, and they couldn’t go camping. 

Had it………………………………………. 

Question 19: The last time my brother came here was ten years ago. 

It is ten ………………………………………. 
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Question 20: The doctor said, ‘You are having flu, Alice. You have to stay home.’ 

The doctor advised …………………………….  

( ID : e550) Choose the word or phrase (A, B, C, or D) that best fits the blank space in each sentence. 

Question 21:  ~ “Do you think reading books is a good hobby?”   ~  “...........” 

A. I believe you’re right.  B. In my judgement, you should read more. 

C. Certainly. It’s much better than playing games. D. It’s alright. 

Question 22: Tony is........-impaired. He cannot see well. 

A. mentally B. orally C. visually D. audibly 

Question 23: "It’s Jim’s birthday next Saturday."  ~  "Really? Then.......him a present." 

A. I buy B. I’m buying C. I’ll buy D. I’m going to buy 

Question 24: Do you think this hotel room is........enough? - Yes, the view is wonderful, too. 

A. space B. spacing C. spatial D. spacious 

Question 25: He did finally come with us, although it took a long time to......him. 

A. take B. believe C. permit D. persuade 

Question 26: ......my documents? I just put them here a minute ago. 

A. Was anybody taken  B. Did anybody take  

C. Has anybody taken  D. Had anybody been taken 

Question 27: She is said.....100 years old. 

A. be B. that she is C. being D. to be 

Question 28: He didn’t understand what happened......our clear explanation. 

A. because of B. because C. although D. despite 

Question 29: ......had she opened the cupboard door than she stood in front of it petrified. 

A. The fact B. No sooner C. Hardly D. As soon as 

Question 30: I really like......I usually take photos of natural scenery. 

A. photographer B. photography C. photographic D. photogenic 

Question 31: Melanie was looking after a dog…...leg had been broken in an accident. 

A. that B. which C. its D. whose 

Question 32: My father.....me a laptop if I pass the English exam. 

A. is buying B. will buy C. buys D. has bought 

Question 33: The secretary to.....I talked didn’t know where the meeting was. 

A. whom B. which C. who D. that 

Question 34: Peter would rather.....on a mattress than on toe floor. 

A. slept B. to sleep C. sleeping D. sleep 
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Question 35: If you want to join our excursion next weekend, you must get your parents’........ 

A. permit B. permissible C. permissive D. permission 

Question 36:   

- Anne: “Excuse me...excuse me, please?”   

- Bill: “........ ” 

A. Here I am B. Yes? C. Me? D. Am I 

Question 37: I......the car to the garage yesterday, but it......yet. 

A. sent / hasn’t been repaired B. sent / didn’t repair 

C. was sent / didn’t repaired  D. have sent / hasn’t repaired 

Question 38: They have gone…..an excursion to the suburbs. 

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

Question 39: Wake me up early tomorrow morning, Mom! I......on an excursion then. 

A. am going to go B. will have gone C. am going D. will go 

Question 40: It’s time we.....this old car and bought a new one. 

A. sold B. have sold C. had sold D. will sell 

 

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

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

11. C 12. C 13. D 14. B 15. D 16. D 17.C 21. C 22. C 23. C 

24. D 25. D 26. C 27. D 28. D 29. B 30. B 31. D 32. B 33. A 

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

 

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT 

THỰC HIỆN: BAN CHUYÊN MÔN TUYENSINH247.COM 

Question 1  

Kiến thức: Cách phát âm đuôi “s/es” 

Giải thích:    

miss/mɪs/ 

size/sʌɪz/ 

watch/wɒtʃ/ 

see/siː/ 

Cách phát âm đuôi s,es: 

TH1: Khi từ có tận cùng bằng các phụ âm vô thanh: /ð/, /p/, /k/, /f/, /t/ thì phát âm là /s/ 

TH2: Khi từ có tận cùng là các âm: /s/, /z/, /ʃ/, /tʃ/, /ʒ/, /dʒ/ thì phát âm là /iz/ 

TH3: Khi các từ có tận cùng là nguyên âm và các phụ âm hữu thanh còn lại thì phát âm là /z/ 

Phần được gạch chân ở câu D được phát âm là /z/ còn lại là /iz/ 

Đáp án: D 

Question 2  

Kiến thức: Các cách phát âm của “a” 

Giải thích:        

relax/rɪˈlaks/  

explain/ɪkˈspleɪn/  

space/speɪs/ 

favour/ˈfeɪvə/  

Phần được gạch chân câu A được phát âm là /a/ còn lại là /ei/ 

Đáp án: A 

Question 3:  

Kiến thức: Cách phát âm của nguyên âm đơn 

Giải thích:  
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return/rɪˈtəːn/  

early/ˈəːli/  

confirm/kənˈfəːm/  

afternoon/ɑːftəˈnuːn/  

Phần được gạch chân câu D được phát âm là /ə/ còn lại là /əː/ 

Đáp án: D 

Question 4  

Kiến thức: Mệnh đề danh ngữ, sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ, câu bị động 

Giải thích:   

Mệnh đề danh ngữ: that + S + V1 + V2 thì that + S + V1 đóng vai trò chủ ngữ số ít => V2 ở dạng số ít. 

Câu bị động thì hiện tại hoàn thành: S+ have/ has been + Vp.p 

have used => have been used  

Tạm dịch: Theo tôi, việc quá nhiều xe ô tô đã được sử dụng là một mối đe dọa cho môi trường. 

Đáp án: D 

Question 5  

Kiến thức: Đảo ngữ câu điều kiện loại 2. 

Giải thích:  

Ở đây dùng cấu trúc đảo ngữ của câu điều kiện loại hai: 

Were + S1 + (not) + to V (infinitive), S2 + would/might/could… + V (infinitive) 

knew => to know 

Tạm dịch: Nếu anh ta biết sự thật, anh ta sẽ không trừng phạt các sinh viên của mình. 

Đáp án: B 

Question 6  

Kiến thức: Trọng âm từ có 2 âm tiết 

Giải thích:  

infer/ɪnˈfəː/ 

schooling/ˈskuːlɪŋ/ 

special/ˈspɛʃ(ə)l/ 

sorrow/ˈsɒrəʊ/  

Câu A trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2 còn lại là thứ 1 

Đáp án: A 

Question 7  
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Kiến thức: Trọng âm từ có 2 âm tiết và 3 âm tiết 

Giải thích:  

occupied/ˈɒkjʊpʌɪd/  

campfire/ˈkampfʌɪə/  

picturesque/ˌpɪktʃəˈrɛsk/  

photograph/ˈfəʊtəɡrɑːf/  

Câu C trọng âm rơi vào âm tiết thứ 3 còn lại là thứ 1 

Đáp án: C 

Question 8     

Tạm dịch: Mục đích ban đầu của việc tạo ra một mạng lưới toàn cầu là… 

A. khoe khoang về ARPAnet 

B. chia sẻ thông tin 

C. kiểm tra khả năng của Bộ Quốc phòng 

D. để gửi tin nhắn cá nhân, hoặc e-mail 

Thông tin: The Department of Defense wanted to connect then computers together in order to share private 

information. 

Đáp án: B 

Question 9     

Tạm dịch: Người Mỹ đầu tiên nghĩ về việc tạo ra Internet vào ...... 

A. năm 1969 

B. năm 1972 

C. những năm 1970 

D. những năm 1960 

Thông tin: The idea for the Internet began in the early 1960s in the United States. 

Đáp án: D 

Question 10     

Tạm dịch: Hai phát minh quan trọng trong thế giới điện toán đã xảy ra vào ....... 

A. những năm 1990 

B. năm 1991 

C. năm 1993 

D. những năm 1980 

Thông tin: In the early 1990s, two important things happened: the birth of the World Wide Web in 1991, and 

the creation of the first Web browser in 1993. 
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Đáp án: A 

Question 11     

Tạm dịch: Thông tin được lưu giữ trong một trang web dưới dạng ....... 

A. văn bản 

B. tranh ảnh 

C. dữ liệu 

D. âm thanh 

Thông tin: The Web and browser made it possible to see information as a web site with data, including 

pictures, sounds, and words. 

Đáp án: C 

Question 12    

Tạm dịch: Những người làm việc trực tuyến có thể di chuyển dễ dàng từ nơi này đến nơi khác với sự trợ giúp 

của ....... 

A. tiến trình điện toán 

B. trình duyệt 

C. liên kết 

D. máy tính cá nhân 

Thông tin: The Web and browser made it possible to see information as a web site with data, including 

pictures, sounds, and words. 

Đáp án: C 

Dịch bài đọc: 

Ý tưởng về Internet bắt đầu vào đầu những năm 1960 ở Hoa Kỳ. Bộ Quốc phòng muốn kết nối máy tính với 

nhau để chia sẻ thông tin mật. Năm 1969, ARPAnet (một mô hình Internet sớm) lần đầu tiên đã kết nối các 

máy tính tại bốn trường đại học ở Mỹ. Một máy tính đã gửi thành công thông tin đến một máy khác. Năm 

1972, các nhà khoa học đã chia sẻ mạng ARPAnet với thế giới. Họ đã tạo ra một cách để gửi tin nhắn cá nhân 

sử dụng ARPAnet. Đây là sự khởi đầu của e-mail. 

Trong vài năm tiếp theo, đã có rất nhiều tiến bộ trong thế giới điện toán, nhưng hầu hết mọi người không sử 

dụng Internet. Sau đó, vào những năm 1980, máy tính cá nhân trở nên phổ biến hơn. Vào đầu những năm 

1990, hai điều quan trọng đã xảy ra, sự ra đời của World Wide Web vào năm 1991, và việc tạo ra trình duyệt 

Web đầu tiên vào năm 1993. Web giúp bạn dễ dàng hơn khi tìm thông tin trên Internet và chuyển từ nơi này 

đến nơi khác bằng cách sử dụng liên kết. Web và trình duyệt đã cho phép xem thông tin dưới dạng trang web 

với dữ liệu, bao gồm hình ảnh, âm thanh và văn bản. 

Question 13    

Kiến thức: từ vựng. 

Giải thích:  

detrimental (adj): bất lợi 
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main (adj): chính, chủ yếu 

necessary (adj): cần thiết 

important (adj): quan trọng 

To play such an important role: đóng một vai trò quan trọng 

Đáp án: D 

Question 14    

Kiến thức: từ vựng. 

films (n): phim 

entertainment (n): sự giải trí 

music (n): âm nhạc  

culture (n): văn hóa 

Giải thích: Source of entertainment: nguồn giải trí 

Đáp án: B 

Question 15    

Kiến thức: từ vựng. 

Giải thích:  

as long as: miễn là 

as soon as: ngay khi 

as good as: dạng so sánh bằng của tính từ “good” 

=> as well as: cũng như, và 

Đáp án: D 

Question 16    

Kiến thức: Giới từ 

Giải thích: To pay for: chi trả  

Đáp án: B 

Question 17    

Kiến thức: từ vựng. 

Giải thích:  

one thing: một thứ 

everything: mọi thứ 

nothing: không gì cả 

something: cái gì đó 

=> To do nothing: Không phải làm gì cả 
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Đáp án: C 

Dịch bài đọc: 

Truyền hình hiện nay đóng một vai trò rất quan trọng trong đời sống của rất nhiều người, và đó là điều cần 

thiết cho chúng ta để quyết định xem nó tốt hay xấu. Trước hết, truyền hình không chỉ là một nguồn giải trí 

tiện lợi, mà giá còn rất rẻ. Ví dụ, đối với một gia đình bốn người, thuận tiện hơn cũng như rẻ hơn để ngồi thoải 

mái ở nhà hơn là đi ra ngoài. Không cần phải sắp xếp xe cộ. Họ không phải trả tiền cho những chỗ ngồi đắt 

tiền tại nhà hát hay trong rạp chiếu phim. Tất cả những gì họ phải làm là ấn nút, và họ có thể xem các vở kịch 

và phim ảnh của mọi thể loại, chưa kể đến các cuộc thảo luận chính trị và những trận đấu bóng đá thú vị nhất. 

Thuy nhiên, một số người nói rằng đây là nơi nguy hiểm . Người xem TV không cần phải làm gì. Họ thậm chí 

không dùng đến chân của mình. 

Question 18    

Kiến thức: Đảo ngữ câu điều kiện. 

Giải thích: Ở đây dùng cấu trúc đảo ngữ của câu điều kiện loại 3, không có thật ở quá khứ: 

Had + S1 + (not) + Vp.p, S2 + would/might/could… + have + Vp.p 

Tạm dịch: Hôm qua trời mưa lớn, và họ không thể đi cắm trại. 

Đáp án: Had it not rained heavily yesterday, they would have gone camping.  

(Nếu hôm qua trời không mưa lớn thì họ đã đi cắm trại.) 

Question 19  

Kiến thức: Chuyển đổi từ quá khứ sang hiện tại hoàn thành. 

Giải thích: Ở đây dùng cấu trúc:  

S + last + Ved + time + ago: Lần cuối cùng làm gì => It’s + time+ since + S + last + Ved. 

Tạm dịch: Lần cuối cùng em trai tôi đến đây là mười năm trước. 

Đáp án: It is ten years since my brother last came here. 

 (Đã 10 năm kể từ lần cuối cùng anh tôi đến đây.) 

Question 20  

Kiến thức: Câu gián tiếp. 

Giải thích: Ở đây dùng cấu trúc: 

S + advise somebody to do something: khuyên ai đó làm việc gì 

Tạm dịch: Bác sĩ nói, 'Bạn đang bị cúm, Alice. Bạn phải ở nhà. ' 

Đáp án: The doctor advised Alice to stay home because she was having flu. 

(Bác sĩ khuyên Alice nên ở nhà vì cô ấy bị cúm.) 

Question 21   

Kiến thức: Chức năng giao tiếp. 

Tạm dịch: "Bạn có nghĩ rằng đọc sách là một sở thích tốt?" 

A. Tôi tin rằng bạn nói đúng. 
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B. Theo đánh giá của tôi, bạn nên đọc thêm. 

C. Chắc chắn rồi. Nó tốt hơn nhiều so với chơi trò chơi. 

D. Không sao cả. 

Đáp án: C 

Question 22   

Kiến thức: từ vựng. 

Giải thích:  

mentally (adv): về tinh thần 

orally (adv): bằng miệng, bằng lời nói 

visually (adv): về thị giác 

audibly (adv): nghe rõ ràng 

=> Visually-impaired: khiếm thị  

Tạm dịch: Tony bị khiếm thị. Anh ấy không thể nhìn thấy tốt. 

Đáp án: C 

Question 23   

Kiến thức: Các thì trong tiếng anh. 

Giải thích: Ở đây ta dùng thì tương lai đơn, diễn tả 1 quyết định ngay tại thời điểm nói 

S + will + Vo 

Tạm dịch: "Thứ bảy tới là ngày sinh nhật của Jim." ~ "Thật ư, tôi sẽ cho bạn ấy một món quà." 

Đáp án: C 

Question 24  

Kiến thức: Từ vựng. 

Giải thích: Ở đây ta cần tính từ để phù hợp về ngữ pháp, vì phía sau có từ enough.  

A. space (n): không gian 

B. spacing (dạng V-ing của động từ “space”): cách khoảng 

C. spatial (a): thuộc về không gian 

D. spacious (a): rộng rãi 

Tạm dịch: Bạn có nghĩ phòng khách sạn này đủ rộng rãi không? – Có chứ, phong cảnh cũng rất tuyệt vời. 

Đáp án: D 

Question 25   

Kiến thức: Từ vựng. 

Giải thích: 

A. take (v): mang theo, cầm lấy, chấp nhận 
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B. believe (v): tin 

C. permit (v): cho phép  

D. persuade (v): thuyết phục 

Tạm dịch: Cuối cùng anh ấy đã đến với chúng tôi, mặc dù phải mất một thời gian dài để thuyết phục anh ấy. 

Đáp án: D 

Question 26   

Kiến thức: các thì trong tiếng anh. 

Giải thích: Ở đây ta dùng thì hiện tại hoàn thành, diễn tả 1 hành động xảy ra ở một thời điểm không xác định 

trong quá khứ: S + have/ has + Vp.p 

Tạm dịch: Có ai lấy tài liệu của tôi không? Tôi chỉ đặt chúng ở đây một phút trước. 

Đáp án: C 

Question 27   

Kiến thức: câu bị động. 

Giải thích: Ở đây dùng cấu trúc: S+ be + said + to + V(nguyên mẫu) 

Tạm dịch: Cô ấy được cho là đã 100 tuổi. 

Đáp án: D 

Question 28  

Kiến thức: liên từ. 

Giải thích: 

A. because of + N/Ving: bởi vì 

B. because + clause: bởi vì 

C. although + clause: mặc dù, bất chấp 

D. despite + N/Ving: mặc dù, bất chấp 

Tạm dịch: Anh ấy không hiểu những gì đã xảy ra bất chấp lời giải thích rõ ràng của chúng tôi. 

Đáp án: D 

Question 29  

Kiến thức: câu đảo ngữ. 

Giải thích: Ở đây dùng cấu trúc:  

No sooner + auxiliary + S + V + than + S + V (vừa mới... thì đã) 

Tạm dịch: Ngay khi mở cánh cửa tủ chén bát, cô ta hóa đá. 

Đáp án: B 

Question 30  

Kiến thức: Từ loại và từ vựng 
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Giải thích: Sau động từ like cần từ loại danh từ  

A. photographer (n): nhiếp ảnh gia  

B. photography (n): nghệ thuật nhiếp ảnh  

C. photographic (adj): liên quan đến nhiếp ảnh 

D. photogenic (adj): ăn ảnh 

Tạm dịch: Tôi thực sự thích nhiếp ảnh. Tôi thường chụp ảnh cảnh quan thiên nhiên.  

Đáp án: B 

Question 31  

Kiến thức: mệnh đề quan hệ. 

Giải thích: Ở đây ta dùng mệnh đề quan hệ “whose” để thay thế cho sở hữu của người, vật. 

A. that: là đại từ quan hệ chỉ cả người lẫn vật, có thể được dùng thay cho who, whom, which trong mệnh đề 

quan hệ xác định. 

B. which: là đại từ quan hệ chỉ vật, đứng sau danh từ chỉ vật để làm chủ ngữ hoặc tân ngữ cho động từ đứng 

sau nó. 

C. its: của nó, tính từ sở hữu đứng trước danh từ. Loại “its” vì đã có danh từ “a dog” đứng trước. 

D. whose: là đại từ quan hệ chỉ sở hữu, đứng sau danh từ chỉ người hoặc vật và thay cho tính từ sở hữu trước 

danh từ. 

Tạm dịch: Melanie đang chăm sóc một con chó có chân đã bị gãy trong một tai nạn. 

Đáp án: D 

Question 32  

Kiến thức: Câu điều kiện. 

Giải thích: Ở đây dùng cấu trúc câu điều kiện loại 1 có thể xảy ra ở tương lai. 

If + S + V(s,es), S + will/can/shall...... + V(nguyên mẫu) 

Tạm dịch: Bố tôi sẽ mua cho tôi một chiếc máy tính xách tay nếu tôi vượt qua kỳ thi tiếng Anh. 

Đáp án: B 

Question 33  

Kiến thức: Mệnh đề quan hệ. 

Giải thích: Ở đây ta dùng mệnh đề quan hệ “whom” để thay thế cho danh từ chỉ người (secretary: thư ký) 

đóng vai trò là tân ngữ trong câu. 

A. whom: là đại từ quan hệ chỉ vật, đứng sau danh từ chỉ vật để làm chủ ngữ hoặc tân ngữ cho động từ đứng 

sau nó.  

B. which: là đại từ quan hệ chỉ vật, đứng sau danh từ chỉ vật để làm chủ ngữ hoặc tân ngữ cho động từ đứng 

sau nó. 

C. who: đại từ quan hệ chỉ người, đứng sau danh từ chỉ người để làm chủ ngữ hoặc tân ngữ cho động từ đứng 

sau nó. Loại “who” vì có giới từ “to” đứng trước. 
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D. that: là đại từ quan hệ chỉ cả người lẫn vật, có thể được dùng thay cho who, whom, which trong mệnh đề 

quan hệ xác định. Loại “that” vì có giới từ “to” đứng trước. 

Tạm dịch: Người thư ký mà tôi đã nói chuyện không biết cuộc họp ở đâu. 

Đáp án: A 

Question 34  

Kiến thức: Từ vựng. 

Giải thích: Ở đây dùng cấu trúc: 

would rather do something than (do) something 

Tạm dịch: Peter thích ngủ trên nệm hơn là trên sàn nhà. 

Đáp án: D 

Question 35  

Kiến thức: Từ loại 

Giải thích: Vì sở hữu cách + danh từ 

permit (v): cho phép 

permissible (a): được cho phép 

permissive (a): cho phép 

permission (n): sự cho phép 

Tạm dịch: Nếu bạn muốn tham gia vào chuyến đi cuối tuần của chúng tôi, bạn phải có sự cho phép của cha 

mẹ. 

Đáp án: D 

Question 36   

Kiến thức: hội thoại giao tiếp. 

Tạm dịch: Anne: "Xin lỗi ... xin lỗi, xin vui lòng?" 

A. Here I am: Tôi đây. 

B. Yes?: Vâng?  

C. Me?: Tôi? 

D. Am I: Sai về ngữ pháp. 

Giải thích: Cách trả lời lịch sự cho câu hỏi này là “Yes?” 

Đáp án: B 

Question 37   

Kiến thức: Các thì trong tiếng anh. 

Giải thích: 

Ở vế thứ nhất, có “yesterday” (hôm qua): dùng thì quá khứ đơn để chỉ một hành động đã diễn ra và kết thúc 

trong quá khứ. 



 

 

 15 

 

S + Ved 

Ở vế thứ 2, có “yet” : dùng thì hiện tại hoàn thành, diễn tả 1 hành động xảy ra trong quá khứ và để lại kết quả 

ở hiện tại, câu mang nghĩa bị động nên chia động từ ở dạng bị động. 

S+ have/ has been + Vp.p 

Tạm dịch: Tôi đã đưa xe đến gara hôm qua, nhưng nó chưa được sửa chữa. 

Đáp án: A 

Question 38  

Kiến thức: Giới từ 

Giải thích: To go on an excursion: Đi tham quan  

Tạm dịch: Họ đã đi tham quan ở vùng ngoại ô. 

Đáp án: A 

Question 39  

Kiến thức: Các thì trong tiếng anh. 

Giải thích: Ở đây ta dùng thì hiện tại tiếp diễn để diễn tả một hành động chắc chắn sẽ diễn ra trong tương lai 

gần. 

S + am/is/are + V-ing 

Tạm dịch: Đánh thức con vào sáng sớm mai, nhé mẹ! Ngày mai con có một chuyến tham quan. 

Đáp án: C 

Question 40  

Kiến thức: Cấu trúc It’s time. 

Giải thích: Ở đây dùng cấu trúc: It’s time + S+ V (quá khứ đơn): Đã đến lúc ai đó phải làm gì 

Tạm dịch: Đã đến lúc chúng tôi bán chiếc xe cũ và mua một chiếc mới.   

Đáp án: A 

 

 


