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Biên soạn bởi cô Nguyễn Quỳnh Trang 

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that is closest in 

meaning to the underlined part in each of the following questions. 

Question 1. In most cities, compulsory military service does not apply to everyone. 

A. superior  B. mandatory  C. beneficial  D. constructive 

Question 2. The use of lasers in operation has become relatively common in recent years. 

A. absolutely  B. relevantly  C. almost  D. comparatively 

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that is opposite in 

meaning to the underlined part in each of the following questions. 

Question 3. There is a lesson for all teachers in this tragic accident. 

A. boring   B. mysterious   C. comic   D. incredible 

Question 4. A test must be fair and impartial. 

A. hostile   B. biased   C. unprejudiced               D. apprehensive 

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the rest 

in the position of the main stress in each of the following questions. 

Question 5. A. familier      B. impatient     C. uncertain       D. arrogant 

Question 6. A. argument     B. different      C. employee   D. tired 

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to show the underlined part that needs 

correction 

Question 7. A clay (A)pottery was made because (B) they needed it(C) for their party (D). 

Question 8. This theory is based on(A) the principles (B) of physics, chemists (C), and mathematics. 

Question 9. Many practical theories used(A) around(B)  the world they(C)  do not have a form of 

writing(D).. 
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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 following questions. 

Long ago prehistoric man began to domesticate a number of wild plants and animals for his own use. 

This not only provided a more abundant food source but also allowed more people to live on a smaller 

plot of ground. We tend to forget that all of our present-day pets, livestock, and food plants were taken 

from the wild and developed into the forms we know today. 

As centuries passed and human cultures evolved and blossomed, humans began to organise their 

knowledge of nature into the broad field of natural history. One aspect of early natural history 

concerned the use of plants for drugs and medicine. The early herbalists sometimes overworked their 

imaginations in this respect. For example, it was widely believed that a plant or part of a plant that 

resembles an internal organ would cure ailments of that organ. Thus, an extract made from a heart-

shaped leaf might be prescribed for a person suffering from heart problems. 

Nevertheless, the overall contributions of these early observers provided the rudiments of our present 

knowledge of drugs and their uses. 

  

Question 10. What does this passage mainly discuss? 

A. Cures from plants   B. The beginning of natural history 

C. Prehistoric man  D. Early plants and animals 

Question 11. Domestication of plants and animals probably occurred because of ________. 

A. the need for more readily available food  B. lack of wild animals and plants  

C. early man‟s power as a hunter   D. the desire of prehistoric man to be nomadic 

Question 12. The word “This” in the first paragraph refers to ________. 

A. providing food for man   B. man‟s domestication of plants and animals 

C. man‟s ability to live on a small plot of land  D. the earliest condition of prehistoric man 

Question 13. The word “blossomed” in the second paragraph is closest in meaning to ________. 

A. produced flowers     B. changed 

C. learned      D. flourished 
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Question 14. An herbalist is which of the following? 

A. A dreamer       B. An early historian 

C. Someone who uses plants in medicine                           D. A farmer 

Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D to indicate the best option for each 

of the blanks. 

If you're an ecologist, plastic is a word you tend to say with a mock or a growl. It has grow into a 

figure of our lavish, throw-away society. However, there seems like little uncertainty it is here to stay, 

and the truth is, of course, that plastic has brought massive (15) ________, even environmental ones. 

It‟s not really the plastics themselves that are the criminal ─ it's the approach humanity chooses to use 

and (16) ________ them. 

Practically all the 60 or so different kinds of up-to-date plastic are made from oil, gas or coal ─ non-

renewable natural (17) ________. We (18) ________ well over two million tones of the material in US 

each year and, sooner or later, most of it is thrown away. A high (19) ________ of our annual 

consumption is in the form of packaging, and this (20) ________ about eight percent by weight of our 

domestic waste. 

 

Question 15. A. savings  B. pleasures  C. benefits  D. profits 

Question 16. A. abuse  B. endanger  C. store               D. dispose 

Question 17. A. processes            B. resources  C. products  D. fuels 

Question 18. A. import  B. consign  C. remove  D. consume 

Question 19. A. amount  B. proportion  C. portion  D. rate 

Question 20. A. makes  B. carries  C. takes  D. constitutes 

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the 

following questions. 

Question 21. They have a mere ________ of Vietnamese. 

A. smattering     B. knowledge 

C. acquaintance    D. command 

Question 22. Don't ________ a word of this to anyone else, it's my top secret. 

A. breathe     B. speak 
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C. pass      D. mutter 

Question 23. The gold bronze medalist was later ________ for running outside his lane. 

A. banned     B. disqualified 

C. disallowed     D. outlawed 

Question 24. It‟s a tiny table lamp, so it doesn't ________ off much light. 

A. cast      B. give 

C. shed     D. spend 

Question 25. The smokes were so thick that I was ________ for breath. 

A. suffocating     B. inhaling 

C. gasping     D. wheezing 

Question 26. Jim ________ hope of any reconciliation. 

A. departed     B. left 

C. ceased     D. abandoned 

Question 27. The hurricane causing flooding and landslides in Hanoi prompted the government to 

________ hundreds from coastal towns. 

A. evacuate     B. demolish 

C. contribute     D. evaporate 

Question 28. She dropped it down the stairs? She is fortunate it is still in one ________! 

A. full     B. piece 

C. totally     D. part 

Question 29. Tim is conducting a wide ________ of surveys throughout schools in Hanoi. 

A. pool     B. range 

C. selection     D. set 

Question 30. Hey,will you stop ________ in and let me finish my sentence! 

A. butting     B. moving 

C. forcing    D. plugging 

Question 31: ________ with her boyfriend yesterday, she doesn't want to answer his message. 

A. Having quarreled       B. Because having quarreled 

C. Because of she quarreled    D. Had quarreled 

Question 32: Everyone in both cars ________ injured in the accident last night, ________? 

A. were/ weren't they      B. was/ weren't they 

C. was/ wasn't he?       D. were/ were they 
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Question 33: Tim ________ in trouble with the police department now if he had listened to me in the 

first place. 

A. isn‟t     B. won‟t be   C. wouldn‟t be   D. wouldn‟t have been 

Question 34: Ros ________ the flowers. If she had, they wouldn‟t have died. 

A. may not have watered    B. shouldn‟t have watered 

C. can‟t have watered      D. might not have watered 

Question 35: The woman ______ down completely on hearing of her husband‟s death. 

A. broke  B. demolished    C. turned      D. went 

Question 36: 

- I can‟t see the view very well from here. 

- ________. 

A. Neither can‟t I. B. So do I   C. Neither I can      D. I can‟t, either 

Question 37: The father ________ her little daughter. She gives her whatever she wants. 

A. spoils  B. harms  C. ruins     D. damages 

Question 38: Rapidly, the world is going to ________ natural resources. 

A. run into  B. run out of  C. keep up with  D. come up  

Question 39: Is this the address ________ you want the parcel sent? 

A. that    B. where   C. to which    D. which 

Question 40: 

- Don‟t forget to do as I have told you. 

- ________. 

A. Sure, I won‟t  B. Yes, I will  C. Not at all  D. No, I will remember 

Question 41: ________, he couldn‟t finish that test in 30 minutes. 

A. As the boy was intelligent   B. Intelligent as the boy was 
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C. As intelligent the boy was   D. Intelligent as was the boy 

Question 42: Several pictures sent from outer space are currently on ________ in the public library. 

A. duty   B. interchange  C. display  D. account 

Question 43: ________, Jim was an accomplished author while still a child. 

A. Whatever it seems remarkable how B. No matter how does it seem remarkable 

C. No matter how it seems remarkable D. No matter how remarkable it seems 

Question 44: You may borrow as many books as you like, provided you show them to ________ is at 

the checking desk. 

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

Question 45: Take the number 9 bus and get ________ at OX Road. 

A. down B. up  C. off   D. in 

 

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in 

meaning to each of the following questions. 

Question 46. Considering that we travelled right across the country, the bus ticket was surprisingly 

affordable. 

A. Because we were able to move right through the country, the price of the bus ticket didn't bother us. 

B. The ticket for the bus, which took us from one side of the country to the other, was the cheapest that 

we could find. 

C. The most reasonable way to go right across the country was by bus, so we bought ourselves a 

ticket. 

D. As the bus brought us right across the country, we found the price of the ticket to be cheaper than 

its value to us. 

Question 47. 

When he called to tell me that he was learning, I didn't trust him because I could hear the noise of a 

party in the background. 
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A. I didn't have faith in that he could study appropriately with the noise of a party in the background 

and I told him that when he telephoned. 

B. Although he rang me to tell me that he was learning, I couldn't hear what he was saying properly 

because of my unbelievably noisy party. 

C. Because of the sounds of a party I heard in the background when he called, I didn't believe his 

claim that he was studying. 

D. Though he was learning when he called, I believed he was lying because in the background there 

were party-like sounds 

Question 48: The youngsters couldn't go swimming because the sea was too rough. 

A. The youngsters were not calm enough to swim in the sea. 

B. The sea was rough enough for the youngsters to swim in. 

C. The sea was too rough for the youngsters to go swimming. 

D. The sea was too rough to the children's swimming. 

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the underlined sound that is 

pronounced differently from the rest 

Question 49. A. purity  B. burning   C. cure   D. durable 

Question 50. A. bear  B. hear              C. pear   D. share 
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ĐÁP ÁN  ĐỀ THI THỬ SỐ 24 

Question 1. B 

superior (adj): tốt hơn 

mandatory (adj)=compulsory (adj): bắt buộc 

beneficial (adj): có ích 

constructive (adj): có tính xây dựng 

Dịch: Ở hầu hết các thành phố, nghĩa vụ quân sự bắt buộc không áp dụng cho mọi người. 

 

Question 2. D 

- absolutely (adv): một cách chắc chắn, tuyệt đối 

- relevantly (adv): một cách liên quan, thích hợp 

- almost (adv): gần như, hầu như 

- comparatively (adv) = relatively (adv): một cách tương đối 

Dịch: Việc dùng tia laze để mổ đã trở nên phổ biến trong những năm gần đây 

 

Question 3. C 

boring (adj): buồn chán 

mysterious (adj): bí hiểm 

comic (adj): hài hước >< tragic (adj): bi thảm 

incredible (adj): khó tin, đáng kinh ngạc 

Dịch: Luôn có bài học cho tất cả thầy cô trong tai nạn đau thương này. 

 

Question 4. B 

- hostile (adj): thù địch 
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- biased (adj): thiên vị >< impartial (adj): công bằng, khách quan, không thiên vị 

- unprejudiced (adj): khách quan, không định kiến 

- apprehensive (adj): hồi hộp, lo sợ 

Dịch: Bài kiểm tra thì phải công bằng và không thiên vị. 

 

Question 5. D 

fa‟milier (adj): quen thuộc 

im‟patient (adj): không nhẫn nại 

un‟certain (adj): không chắc chắn 

„arrogant (adj): kiêu ngạo 

 

Question 6. C 

- „argument (n): sự tranh luận/ cuộc tranh luôn 

- „different (adj): khác nhau 

- em‟ployee (n): nhân viên 

- „tired (adj): mệt 

 

Question 7.      A 

pottery (n): nghề gốm/ đồ gốm  N không đếm được  Không dùng “a” 

Chữa lỗi: a clay  clay 

Dịch: đồ gốm từ đất sét đã được đặt làm vì  họ cần nó cho bữa tiệc của họ. 

 

Question 8.       C 

Physics (n): vật lý 
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Mathematics (n): toán học 

-> chemist (n): nhà hóa học -> sai vì không hợp ngữ cảnh. 

Chữa lỗi: chemist -> chemistry 

Dịch: Lý thuyết này dựa trên các nguyên lý của vật lý, hóa học và toán học. 

 

Question 9. C 

Bỏ “they” 

Cấu trúc của câu: 

S: Many languages used around the world 

V: do not have 

O: a form of writing 

Dịch: Nhiều lý thuyết ứng dụng được sử dụng trên toàn thế giới không có dạng viết. 

 

Question 10.      B 

Đoạn văn nói về chủ đề gì? 

A “Cures from plants” (các cách chữa bệnh từ cây cỏ) xuất hiện ở Câu “For example, it was widely 

believed that a plant or part of a plant that resembles an internal organ would cure ailments of that 

organ.” -> Chỉ là một ví dụ nhỏ trong bài. 

C “prehistoric man” (người tiền sử) xuất hiện ở dòng đầu tiên, tuy nhiên không được nói tới trong bài. 

D “Early plants and animals” (Cây cỏ và sinh vật thời kỳ đầu) sai ở “early”, đồng thời trong bài nói 

chủ yếu về “plants” và chỉ nhắc sơ qua về “animals”. 

 Chọn B. The beginning of natural history (Khởi nguồn của lịch sử tự nhiên). 

 

Question 11. A 

Sự thuần hoá cây trồng và vật nuôi đã diễn ra nhiều khả năng vì… 

A. nhu cầu cần có thêm thực phẩm sẵn có 

B. sự thiếu thốn động vật và cây cỏ hoang dã 

C. sức mạnh của người xưa với vai trò là thợ săn‟ 
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D. khao khát được nay đây mai đó của người xưa 

Câu 2 của bài: “This not only provided more abundant food but also…”  

 Chọn   A. 

 

Question 12.  B 

A. cung cấp thực phẩm cho con người 

B. sự thuần hoá cây cỏ và động vật 

C. khả năng sống trên một mảnh đất nhỏ của con người 

D. điều kiện sơ khai nhất của người tiền sử 

“This” thay thế cho toàn bộ câu đầu tiên của bài  Chọn B. 

 

Question 13. D 

Từ “blossomed” (nở rộ; phát triển rực rỡ) ở đoạn 2 sát nghĩa nhất với … 

A. đã sản xuất ra hoa 

B. đã thay đổi 

C. đã học được 

D. đã phát triển rực rỡ; hưng thịnh 

 

Question 14. C 

“herbalist” (nhà thảo dược học) là ai? 

A. người mộng mơ 

B. nhà sử học thời kỳ đầu 

C. người sử dụng cây cỏ làm thuốc/ người sử dụng thảo dược 

D. nông dân 

 

Question 15.  C 

- saving (n): khoản tiết kiệm; tiền tiết kiệm 

- pleasure (n): sự hài lòng, niềm vui 
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- benefit (n): lợi ích 

- profit (n): lợi nhuận 

“… that plastic has brought massive benefits, even environmental ones.” 

(Dịch… rằng nhựa đã mang lại những lợi ích to lớn, kể cả những lợi ích về mặt môi trường.) 

 

Question 16.  A 

- abuse (v): lạm dụng 

- endanger (v): gây nguy hại 

- store (v): lưu trữ 

- dispose (of sth) (v): vứt bỏ (thứ gì) 

It's the approach humanity chooses to use and abuse them. 

Dịch: Đó là cách loài người sử dụng và lạm dụng chúng. 

 

Question 17.      B 

- process (n): quá trình, quy trình 

- resource (n): tài nguyên 

- product (n): sản phẩm 

- fuel (n): nhiên liệu 

“non-renewable natural resources (NP)”: các nguồn tài nguyên thiên nhiên không tái tạo được 

 

Question 18.      : D 

- import (v): nhập khẩu 

- consign (v): uỷ thác, ký gửi 

- remove (v): loại bỏ 



 GV:  Nguyễn Quỳnh Trang 
   Facebook: 

www.facebook.com/lopcoquynhtrang 

 

 

 13 Để học offline với cô Trang gọi: 0942323701 

 

- consume (v): tiêu thụ 

“We consume well over two million tons of the material in US each year and, sooner or later, most of 

it is thrown away” 

Dịch: Chúng ta tiêu thụ trên 2 triệu tấn các loại ở Mỹ mỗi năm, và không sớm thì muộn, đa số chúng 

đều bị vứt đi. 

 

Question 19. C 

- amount (n): lượng 

- proportion (n): tỷ lệ, tỷ trọng 

- portion (n): phần 

- rate (n): tỷ lệ 

“A high portion of our annual consumption is in the form of packaging”: Một phần lớn trong lượng 

tiêu thụ hàng năm của chúng ta có dạng bao bì đóng gói. 

 

Question 20. D 

- make: làm ra 

- carry: trở, mang 

- take: lấy 

- constitute: tạo nên, chiếm 

“… and this constitutes about eight per cent by weight of our domestic waste”: và nó tạo nên/chiếm 

khoảng tám phần trăm khối lượng rác thải sinh hoạt” 

 

Question 21. A 

have a smattering of something: có hiểu biết một chút về 

Dịch: Họ chỉ biết một chút tiếng Việt. 

 

Question 22.  A 
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say/ breathe a word: nói với ai điều gì đó 

Dịch: Đừng nói với bất cứ ai điều này, nó là bí mật lớn của tôi. 

 

Question 23.  B 

- banned: bị cấm 

- disqualified: bị loại 

- disallowed: không được phép 

- outlawed: ngoài vòng pháp luật 

Dịch: Vận động viên huy chương đồng sau đó đã bị loại vì chạy ngoài đường chạy của anh ấy. 

 

Question 24.  B 

give off: phát ra 

Dịch: Nó là một cái đèn bàn  nhỏ, nên nó không phát ra nhiều ánh sáng. 

 

Question 25. C 

gasping for breath: thở một cách khó khăn 

Dịch: Khói dày đặc làm tôi khó thở. 

 

Question 26. D 

abandon hope: từ bỏ hi vọng 

Dịch: Jim từ bỏ mọi hi vọng có sự hòa giải. 

 

Question 27. A 

- evacuate (v): sơ tán 
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- demolish (v): tàn phá 

- contribute (v): đóng góp 

- evaporate (v): bốc hơi 

Dịch: Cơn bão gây lũ và lở đất ở Hanoi khiến chính quyền quyết định sơ tán hàng trăm người khỏi 

những thị trấn gần bờ biển. 

 

Question 28. B 

in one piece: nguyên vẹn, lành lặn 

Dịch: Cô ấy làm rơi nó xuống cầu thang à? Cô ấy thật may là nó vẫn còn nguyên vẹn đấy. 

 

Question 29. B 

A wide range of something: một loạt các… 

Dịch: Tim đang thực hiện một loạt các khảo sát trên khắp các trường ở Hà Nội. 

 

Question 30. A 

butt in: xen vào, can thiệp vào 

Dịch: Này, cậu đừng có xen vào và để tớ nói nốt câu được không! 

 

Question 31.  A 

Dịch: Đã tranh cãi với người yêu hôm qua, cô ấy (giờ) không muốn trả lời tin nhắn của anh ấy. 

 

Question 32. B 

Chỗ trống đầu tiên chia “was” do chủ từ là “everybody”. 

Chỗ trống sau, ta hiểu câu nói tới nhiều người, nên chọn “weren‟t they”. 

Dịch: Mọi người ở cả 2 xe đều bị thương trong vụ tai nạn đêm qua, có phải không? 

 

Question 33. : C 
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Câu điều kiện loại mix: If SVO (QKHT), S would (not) + V. 

Dịch: Tim giờ sẽ không gặp vấn đề gì với cảnh sát nếu ngay từ đầu anh ta đã nghe lời tôi. 

 

Question 34. D 

Dự đoán cái gì đó trong quá khứ: might +have+ p2 

Dịch: Ros có lẽ đã không tưới hoa. Nếu cô ấy đã làm vậy, chúng sẽ không đã chết. 

 

Question 35. A 

break down (v): suy sụp 

Dịch: Cô gái suy sụp hoàn toàn khi nghe tin về cái chết của người chồng. 

 

Question 36.  D 

- Tôi không thể nhìn rõ cảnh từ đây. 

- Tôi cũng không thể. 

 

Question 37. A 

- spoil (v): làm hư, chiều hư 

- harm (v): gây hại, làm hại 

- ruin (v): làm hỏng, huỷ hoại 

- damage (v): gây thiệt hại, làm hư hại 

Dịch: Người bố làm hư đứa con nhỏ của mình. Ông ấy cho cô bé mọi thứ nó muốn. 

 

Question 38. B 

Dịch: Nhanh thôi, thế giới sẽ cạn kiệt các nguồn tài nguyên tự nhiên. 

 

Question 39. C 

Đây có phải là địa chỉ MÀ bạn muốn gói hàng được gửi TỚI phải không? 

 

Question 40. A 

- Đừng quên làm điều tôi đã nói với ban. 

- Không, tôi sẽ không quên đâu. 

 

Question 41. B 

Đảo ngữ để thể hiện ý tương phản với mệnh đề sau. 

Dịch: Dù cậu ta thông minh, cậu ta đã không thể hoàn thành bài kiểm tra đó trong 30 phút. 
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Question 42. C 

be on display: được trưng bày 

Dịch: Rất nhiều bức ảnh được gửi về từ vũ trụ hiện được trưng bày ở thư viện công. 

 

Question 43. D 

A. sai ở “Whatever” 

B. sai vì đảo động từ “seems” lên trước chủ tử “it” 

C. Không hợp nghĩa 

D. đúng cấu trúc: No matter how/ However + adj + SVO 

Dịch: Dù điều đó có vẻ xuất chúng/ khó tin, (nhưng) Jim đã là một nhà văn có thành tựu khi vẫn còn là 

một đứa trẻ. 

 

Question 44. A 

Whoever mang nghĩa là bất cứ ai và có thể đóng chức năng là chủ ngữ 

Dịch: Bạn có thể mượn bao nhiêu cuốn sách tuỳ ý muốn, với điều kiện là bạn cho bất kỳ ai  ở bàn 

kiểm duyệt thấy. 

 

Question 45. C 

get off (v): xuống xe 

Dịch: Hãy bắt xe buýt số 9 và xuống ở đường OX. 

 

Question 46. D 

Đề: Xem xét việc chúng tôi đã du lịch một dọc đất nước, thì giá vé xe buýt phải chăng đến bất ngờ. 

A. Vì chúng tôi có thể di chuyển xuyên đất nước, giá vé xe buýt không ảnh hưởng tới chúng tôi. 

B. Vé xe buýt, mà đưa chúng tôi từ đầu này tới đầu kia của đất nước, là vé rẻ nhất mà chúng tôi đã có 

thể tìm được. 

C. Cách hợp lý nhất để đi một dọc đất nước là bằng xe buýt, nên chúng tôi đã mua vé cho mình. 

D. Bởi xe buýt đưa chúng tôi đi một dọc đất nước, chúng tôi thấy giá vé rẻ hơn là giá trị của nó đối với 

chúng tôi. 
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Question 47. C 

Đề: Khi anh ấy gọi để báo rằng anh ấy đang học, tôi đã không tin vì tôi đã có thể nghe thấy có tiếng ồn 

của một bữa tiệc. 

A. Tôi đã không tin rằng anh ấy có thể học tử tế khi có tiếng ồn của một bữa tiệc và tôi đã nói điều đó 

với anh ấy khi anh ấy gọi tới. 

B. Dù anh ấy gọi tôi để nói rằng anh ấy đang học, tôi đã không thể nghe thấy anh ấy đang nói gì vì bữa 

tiệc ồn tới mức không tưởng của tôi. 

C. Vì có tiếng ồn của một bữa tiệc tôi nghe thấy được khi anh ấy gọi tới, tôi đã không tin việc anh ấy 

nói là anh ấy đang học. 

D. Dù anh ấy đang học khi anh ấy gọi tới, tôi nghĩ anh ấy nói dối vì có tiếng như của một bữa tiệc. 

 

Question 48.  C 

Đề: Những đứa trẻ đã không thể đi bơi vì biển quá động. 

A. Những đứa trẻ đã không đủ bình tĩnh để bơi ở biển. 

B. Biển đã đủ động để lũ trẻ bơi ở đó. 

C. Biển đã quá động để lũ trẻ (có thể) đi bơi. 

D. Biển đã quá động đối với sự bơi lội của lũ trẻ. 

 

Question 49. B 

purity /ˈpjʊə.rə.ti/ thuần kiết 

burning /ˈbɜː.nɪŋ/ cháy 

cure /kjʊər/ chữa 

durable /ˈdʒʊə.rə.bəl/ trường kì 

 

Question 50. B 

Phần gạch chân: B. phát âm là /ɪə/ 
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Các còn lại là /eə/ 


