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Link đề: http://bit.ly/2snF1y3 

BÀI GIẢI 

Question 1: D answer, future, singer (n) nhấn vần 1 duy chỉ có reply (v) nhấn vần 2 

=>câu này có thể giải dễ dàng dựa vào quy tắc phát âm phổ biến: danh từ và động từ có 2 âm 

tiết thì , thong thường, nếu là danh từ nhấn vào vần 1, còn động từ nhấn vào vần 2 

Question 2: A effective nhấn vần 2, các từ còn lại nhấn vần 1: national, difficult, popular 

Question 3: B think âm /ɪ/, các từ còn lại drive, find, mind, phần gạch dưới đọc là âm /aɪ/ 

Question 4: B cleaned, ed đọc là /d/, còn watched, talked, missed, ed đọc là /t/ 

Question 5: C  vì tough đồng nghĩa với difficult có nghĩa là khó 

Dịch nghĩa: Không có nhiều câu hỏi khó trong kỳ thi nên tôi có thể trả lời được hầu hết 

Question 6: C similar đồng nghĩa với alike nghĩa là giống nhau hay tương tự nhau 

Dịch nghĩa: Tim và Tom có vẻ ngoài giống nhau nhưng họ không phải anh em ruột 

Question 7: A nervous-lo lắng trái nghĩa với confident-tự tin 

Dịch nghĩa: Nhiều người cảm thấy lo lắng khi lần đầu tiên họ phát biểu trước công chúng. 

Question 8: B thành ngữ be home and dry= be successful nên trái nghĩa với nó sẽ là be 

unsuccessful 

Dịch nghĩa: Tôi chắc chắn rằng anh ấy sẽ thành công trong buổi phỏng vấn bởi vì anh ấy có 

nhiều bằng cấp tốt và kinh nghiệm rộng. 

Question 9: C Đây là câu hỏi về chức năng giao tiếp.  

Dịch nghĩa: 

Mike: “Tôi có thể cho khỉ đột ăn không, bà Smith?” 

Bà Smith: __________Biển báo nói rằng: “Không cho động vật ăn” 

Xem xét cả bốn đáp án chỉ có C: Tôi e là không là phù hợp ngữ cảnh nhất 

Question 10: A Đây là câu hỏi rất dễ. Hỏi “how are you” thì tất nhiên sẽ chọn A là “Khỏe, cảm 

ơn” 

http://bit.ly/2snF1y3
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Question 11 D give me a hand (sgk 12) : giúp tôi nào 

Question 12 A shortage là thiếu những nhu cầu cần thiết trong khi lack là không có/không có 

đủ. Trong câu này water là nhu cầu cần thiết nhé. 

Question 13 C overwhelmed là choáng ngợp.  

Dịch nghĩa: Chúng tôi choáng ngợp trước cảnh đẹp tuyệt vời của vùng quê.  

Be preoccupied with – adj- bận tâm suy nghĩ về điều gì 

Bewilder sb –v- làm ai bối rối 

Be overjoyed AT: quá đỗi vui mừng 

Question 14 C Đây là cấu trúc so sánh kép. Loại D vì trật tự bị sai vì sau the more frequent trong 

cấu trúc so sánh kép thì KHÔNG ĐẢO S-V nhé 

Question 15 D the boy là người nên chọn who 

Question 16 B xét về cấu trúc thì cả 4 động từ đều có thể có TO nên chúng ta tiếp tục xét về 

nghĩa thì ta thấy :”otherwise, she’ll forget” nên chọn remind: nhắc nhở 

Question 17 B vì có AGO nên chọn B 

Question 18 D vì NATURE là danh từ trừu tượng nên không sử dụng mạo từ 

Question 19 A take on có nghĩa là thuê, tuyển dụng 

Question 20 B PRIMARY là tính từ nên chọn B là danh từ để tính từ bổ nghĩa cho danh từ. 

Primary education: giáo dục tiểu học 

Question 21 D Dịch nghĩa: Tất cả học sinh-----nộp bài tập trễ nhât là trước thứ Sáu 

At the latest là: không trễ hơn thời gian đã đề cập=> chọn MUST diễn tả sự bắt buộc  

Question 22 C Áp dụng trật tự của tính từ nên chọn C 

Question 23 D vì nghĩa tương phản nên chọn D.  

Dịch nghĩa: “Họ tin rằng cách đọc sách qua những chất liệu này (qua tiểu thuyết í) cản trở việc 

đọc “thực sự’.___, nhiều người cho rằng tiểu thuyết được minh họa bằng tranh ảnh bây giờ 

được xem  như một phương pháp kể chuyện như tiểu thuyết, phim, audiobooks”  
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Question 24C Giữa S và O thì xét trong 4 phương án thì chọn động từ hoi 

Question 25A về nghĩa chọn A BE WILLING TO sẵn lòng làm gì đó 

Question 26C về nghĩa chọn learn new vocabulary 

Question 27D thay thế cho the skills thì dung that 

Question 28C Chọn C vì nó khái quát nhất trong khi 3 đáp án còn lại chỉ là 1 ý nhỏ trong mỗi 

đoạn 

Question 29 B ngay sau GOSHUUGI trong bài đọc có GIFT MONEY nên chọn B 

Question 30 C dựa vào nghĩa của câu 

Question 31 C Câu cuối đoạn 2: Sau cùng, chú rể và cô dâu cảm ơn bố mẹ bằng 1 bài phát biểu, 

sau đó rời bữa tiệc 

Question 32 B Fortune đồng nghĩa với luck – may mắn 

Question 33 B Đoạn 3: QK thì served in abundance (phục vụ rất nhiều) 

Question 34 D tie the knot nghĩa là kết hôn 

Question 35 B mỗi dòng đầu có từ “predict, will have, are expected to” với lại nói về những hậu 

quả có thể xảy ra 

Question 36 B ngay dòng đầu tiên của đoạn văn: Con người đang đem lãi thay đổi cấp toàn cầu 

khác trong khí quyển:….. 

Question 37 D đọc hiểu chọn D 

Question 38 D LOOMING đồng nghĩa với APPEARING. Câu này cũng khá khó cần phải dựa vào 

nghĩa của câu. 

Question 39 A Câu cuối đoạn 2 “Có ít sự không đồng tình, tuy nhiên, nóng lên toàn cầu đang 

xuất hiện” trái với câu A 

Question 40 A Câu này khá khó. PLUNGING đồng nghĩa với DECREASING 

Question 41 D Ở đây thì người ra đề paraphrase thôi. Dòng thứ 4,5 đoạn 3,  

Better=higher, yield=production, agricultural=agricultural 

better agricultural yield= higher agricultural production 
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Question 42 D vì phù hợp nhất  

Question 43 A trytries 

Question 44 C savingsave vì sau IN ORDER TO 

Question 45 D itthem 

Question 46A vì có “why don’t we” 

Question 47B câu B là hợp nghĩa nhất 

Question 48B Coi chừng bị bẫy câu này nhóe. Thấy thanks to kêu đổi câu IF đừng ham hố chon 

but for, had it not… như thường gặp nhóe. Ở đây câu phát biểu ở thì quá khứ nên đặt điều 

khiện giả định phải ở thì QK hoàn thànhB  

Question 49A vì hợp nghĩa 

Question 50 D vì hợp nghĩa  

Dịch: Mai thường giúp bạn học của cô ấy nên mọi người cảm kích cô ấy. 

 

THE END 

Đến đây là hết dồi hẹn gặp các bạn lần sau 

Cảm ơn vì đã theo dõi 


