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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 differs from the 

other three in the position of primary stress in each of the following questions. 

Question 1: A.  president    B.  physicist     C.  inventor      D.  property 

Question 2: A.  economy    B.  unemployment   C.  communicate    D.  particular 

 

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part 

differs from the other three in pronunciation in each of the following questions. 

Question 3:. A. nature             B. change              C. sandwich                 D. basic 

Question 4:. A. darkness        B. author              C. market                D remark 

 

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

correction in each of the following questions. 

 

Question 5: The Best Creative Ideal Prize is one of the three prizes (A) awarded annually (B) by the 

Literature Foundation for outstanding achievement (C)  in the field for (D)  Literature. 

Question 6: Ashman was an Italian composer whose(A)  concert works joined (B) the sounds of jazz 

with(C)  them(D)  of traditional orchestration. 

Question 7: Early physicians (A) in Italy used medicines (B)  made from plants  native (C) to treat 

colds, pneumonia, and an (D) illness similar to malaria. 

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

following questions. 

Question 8: Some researchers believe that the _______ family is rapidly becoming common in recent 

years. 

A. basic  B. closed   C. immediate   D. nuclear 

Question 9:  Many people who attended Mr Jack‟s performance _______ him for many years. 

A. didn‟t see  B. wouldn‟t see C. haven‟t seen D. hadn‟t seen 

Question 10: _______ Jack got top grades at Vaucluse High School, he never went to university. 

A. nevertheless  B. despite   C. although   D. meanwhile 

Question 11: The clinician asked Mr. Jack to keep _______ fried food for great amount of fat. 

A. off    B. at     C. back    D. up 
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Question 12: Rose is an expert _______ Music. 

A. at   B. with   C. in    D. of 

Question 13: “These beers are _______!” whispered the grinning tenant to his customers on Sunday 

morning. 

A. on the shelf B. on the house   C. on the rocks   D. on the carpet 

Question 14: Jack was looked _____ by others because he is so poor. 

A. out for  B. up to  C. down on  D. into 

Question 15: The manager is determined to _______ bribery. 

A. put the stop to  B. put stop to   C. put stops to   D. put a stop to 

Question 16: If Jack were here, he would accompany you on the keyboard. 

A. Supposing he were here    B. Because he were here 

C. Were he here                 D. Both A and C 

Question 17: As soon as Mary _______ the zoo, it started to rain. 

A. had been leaving B. had left  C. left   D. was leaving 

Question 18: His financial problems _____ from the difficulties he encountered in the recession.. 

A. stem    B. flourish   C. root   D. sprout 

Question 19: Rose is said ________ her memory. 

A. to have been lost   B.to be lost  C. to lose  D. to have lost 

 

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the most suitable response to 

complete each of the following exchanges. 

Question 20: “What's date is your wedding anniversary, Rose?” – “It's _____.” 

A. on the thirty-one of June      B. on June the thirty-one 

C. on the thirty-first of June      D. in June the thirty-one 

Question 21: “Sugar?”   – “________” 

A. No, no me!      B. No, I don't.   C. Thanks, I'd like.     D. Yes, please. 

 

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) CLOSEST in 

meaning to the underlined word(s) in each of the following questions. 

Question 22: I admired the expertise with which she prepared the lesson. 

A. activity of   B. courage of     C. mastery of  D. effort to 

Question 23: The CEO would do well to heed this recommendation. 

A. trek    B. consider      C. consolidate   D. bound 
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Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) OPPOSITE in 

meaning to the underlined word(s) in each of the following questions. 

Question 24: The book is about his sickness and subsequent resignation from his position as the 

C.E.O of the company. 

A. aloof    B. previous    C. following     D. dismissive 

Question 25: These companies have remained dormant for several months. 

A. clever    B. active    C. energetic   D. invisible 

 

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 26: Although he was very exhausted, he agreed to help his kid with his assignment. 

A. Despite of his exhaustion, he was enthusiastic to help his kid with his assignment. 

B. Exhausted as he was, he agreed to help his kid with his assignment. 

C. Even if feeling very exhausted, he agreed to help his kid with his assignment. 

D. He would have helped his kid with his assignment if he hadn‟t been exhausted. 

 

Question 27: It‟s Mark‟s job to look after the tender plants in the garden. 

A. Mark enjoys looking after the tender plants in the garden. 

B. Mark is responsible for looking after the tender plants in the garden. 

C. Looking after the tender plants in the garden is liable for Mark. 

D. The tender plants in the garden give Mark opportunity to work. 

 

Question 28: My uniform needs to be washed before the meeting but I‟m too busy to do that. 

A. I must have my uniform washed before the meeting. 

B. I must have my uniform to be washed before the meeting. 

C. I must wash my uniform before the meeting. 

D. I must get my mum to wash my uniform before the meeting. 

 

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 questions from 29 to 35. 

Under the Medicare insurance policy, people approaching 65 may enroll during the seven-month 

period that includes three months before the sixty-fifth birthday, the month in which the birthday falls, 

and three months after the birthday. However, if they wish the insurance coverage to begin when they 

reach 65, they must enroll three months before their birthday. People who do not enroll within their 

first enrollment period may enroll later, during the first three months of each year. Those people, 
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however, must pay 10% additional for each twelve-month period that elapsed since they first could 

have enrolled. The monthly premium is deducted from social security payments, railroad retirement 

or civil service retirement benefits. 

 

Question 29: The author‟s purpose is to _______. 

A. describe the benefits of Medicare     B. stimulate enrollment in Medicare 

C. advertise Medicare        D. tell people when they may enroll in Medicare   

Question 30:People would pay 10% more for their insurance if they _______. 

A. were under 65                        B. enrolled after their sixty-fifth birthday 

C. applied seven months before their sixty-fifth birthday     D. enrolled in a private plan 

 Question 31: To start coverage by Medicare on their sixty-fifth birthday, people must apply _______. 

A. seven months before their birthday    B. four months before their birthday 

C. three months before their birthday     D. the month in which their birthday occurs 

Question 32: The word “deducted” in the passage can be replaced by _______. 

A. taken away      B. protected 

C. subtracted       D. escaped 

Question 33: The word “elapsed” in the passage most closely means _______. 

A. passed       B. finished 

C. ended       D. expired 

Question 34: The period after the sixty-fifth birthday during which people may apply for Medicare is 

_______. 

A. a quarter of a year        B. seven months 

C. one month          D. January 1 to March 31 yearly 

Question 35: Medicare subscriber‟s premiums _______. 

A. are due the first of every month     B. are taken out of their salaries 

C. are subtracted from their pension    D. come from the government 

 

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 questions from 36 to 43. 

May 7, 1840, was the birthday of one of the most famous Russian composers of the nineteenth century 

Peter Illich Tchaikovsky. The son of a mining inspector, Tchaikovsky studied music as a child and 

later studied composition at the St. Petersburg Conservatory. His greatest period of productivity 

occurred between 1876 and 1890, during which time he enjoyed the patronage of Madame von 

Meck, a woman he never met, who gave him a living stipend of about $1,000.00 a year. Madame von 

Meck later terminated her friendship with Tchaikovsky, as well as his living allowance, when she, 
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herself, was facing financial difficulties. It was during the time of Madame von Meck's patronage, 

however, that Tchaikovsky created the music for which he is most famous, including the music for the 

ballets of Swan Lake and The Sleeping Beauty. 

Tchaikovsky's music, well known for its rich melodic and sometimes melancholy passages, was one of 

the first that brought serious dramatic music to dance. Before this, little attention had been given to the 

music behind the dance. Tchaikovsky died on November 6, 1893, ostensibly of cholera, though there 

are now some scholars who argue that he committed suicide. 

 

Question 36: With what topic is the passage primarily concerned? 

A. the life and music of Tchaikovsky 

B. development of Tchaikovsky's music for ballets 

C. Tchaikovsky's relationship with Madame Von Meck 

D. the cause of Tchaikovsky's death 

Question 37: Which of the following is closest in meaning to the word "productivity"? 

A. fertility      B. affinity 

C. creativity       D. maturity 

Question 38: The phrase "enjoyed the patronage of" probably means _______. 

A. liked the company of      B. was mentally attached to 

C. solicited the advice of      D. was financially dependent upon 

Question 39: Which of the following could best replace the word "terminated"? 

A. discontinued    B. resolved 

C. exploited       D. hated 

Question 40: According to the passage, all of the following describe Madame von Meck EXCEPT 

_____. 

A. She had economic troubles. 

B. She was generous. 

C. She enjoyed Tchaikovsky's music. 

D. She was never introduced to Tchaikovsky. 

Question 41: According to the passage, for what is Tchaikovsky's music most well known? 

A. Its repetitive and monotonous tones 

B. The ballet-like quality of the music 

C. Its lively, capricious melodies 

D. The richness and melodic drama of the music 

Question 42: According to the passage, "Swan Lake" and "The Sleeping Beauty" are _______. 

A. dances      B. songs 
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C. operas       D. plays 

Question 43: Which of the following is NOT mentioned in the passage? 

A. Tchaikovsky's influence on ballet music 

B. Tchaikovsky's unhappiness leading to suicide 

C. the patronage of Madame von Meck 

D. Tchaikovsky's productivity in composing 

 

Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate 

the correct word or phrase that best fits each of the numbered blanks from 44 to 48. 

Colleges in the UK have not always had a large quantity of libraries. As _______(44) as 1967 about 

half of the colleges in the UK  had  no libraries at all. The _______(45) of public college libraries 

increased dramatically when the federal government passed the Education Act of 1968, _______(46) 

given money  for college  districts  to advance their education  programs and facilities, including their 

libraries. _______(47), many educationalists said that since the legislation was passed federal 

spending has not increased sufficiently to meet the rising _______(48) of new library technologies 

such as computer databases and Internet access. 

 

Question 44: A. frequently B. recently  C. freshly  D. newly 

Question 45: A. digit  B. amount  C. number  D. numeral 

Question 46: A. that  B. who   C. which  D. this 

Question 47: A. Otherwise  B. Nevertheless C. Therefore  D. Consequently 

Question 48: A. fine  B. fee   C. cost   D. sum 

 

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that best combines 

each pair of sentences in the following questions. 

Question 49: He had completed the report. He submitted it to the manager. 

A. Completing the report, it was submitted to the manager. 

B. Having completed the report, it was submitted to the manager. 

C. Having completed the report, he submitted to the manager. 

D. Having completed the report, he submitted it to the manager. 

 

Question 50: The proposal may be ingenious. It will never work in practice. 

A. Ingenious as it may be, the proposal will never work in practice. 

B. Ingenious as may the proposal, it will never work in practice. 

C. The proposal may be too ingenious to work in practice. 
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D. The proposal is as impractical as it is ingenious. 

 

 



 GV:  Nguyễn Quỳnh Trang 
   Facebook: 

www.facebook.com/lopcoquynhtrang 

 

 

 8 Để học offline với cô Trang gọi: 0942323701 

 

 

 

ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ SỐ 29 

Question 1. C 

Từ “ inventor” trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2 

Các từ còn lại rơi vào âm tiết thứ 1. 

 

Question 2. B 

Từ “unemployment” trọng âm rơi vào âm tiết thứ 3 

Các từ còn lại rơi vào âm tiết thứ 2. 

 

Question 3. C 

Phần gạch chân: 

Đáp án C phát âm là / æ / 

Các đáp án còn lại là /ei /. 

 

Question 4. B 

Phần gạch chân: 

Đáp án B phát âm là / ɔ :/ 

Các đáp án còn lại là /a: /. 

 

Question 5. D 

Cấu trúc “in the field of sth”: trên lĩnh vực của cái gì. 

Dịch: Giải ý tưởng sáng tạo nhất là một trong 3 giải thưởng hằng năm được trao tặng bởi quĩ văn học 

cho những đóng góp nổi bật về lĩnh vực văn học. 

 

Question 6. D 

Concert works là tác phẩm hoà nhạc, with đứng sau “jazz” whose concert works nghĩa là những tác 

phẩm hoà nhạc của ông ta, từ whose thay thế cho Ashman. 

Đáp án D là sai vì “them” không đi với “of” mà chỉ đứng một mình không kết hợp với giới từ. 

Dịch: Ashman là một nhà soạn nhạc người Ý với những tác phẩm hòa nhạc kết hợp giữa giai điệu nhạc 

Jazz và dàn nhạc cổ điển. 

 

Question 7. C 
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Plants naïve phải sửa thành native plant vì tính từ đứng trước danh từ  

Dịch: Những người thầy thuốc Ý đầu tiên sử dụng các loại thuốc làm từ những cây bản địa để chữa 

cảm, viêm phổi, và một loại bệnh giống như sốt rét. 

 

Question 8. D 

Cụm từ “nuclear family”: gia đình hạt nhân (Gia đình hiểu theo nghĩa thuần túy là chỉ có cha mẹ và 

các con, gia đình hạt nhân) 

basic (adj): cơ bản 

closed (adj): gần gũi 

immediate (adj): ngay lập tức 

Dịch: Nhiều nhà nghiên cứu tin rằng „gia đình hạt nhân rất phổ biến ngày nay. 

 

Question 9. D 

Đây là cấu trúc về thời quá khứ hoàn thành( dấu hiệu: “for many years”/ attended) nên đáp án là 

“hadn‟t seen”. 

Dịch: Rất nhiều người dự buổi biểu diễn của ông Jack đã không gặp ông ấy nhiều năm rồi. 

 

Question 10. C 

although: mặc dù (liên từ nối 2 mệnh đề) 

despite +ving/n: mặc dù 

nevertheless = however: tuy nhiên 

meanwhile: trong khi đó (thường được dùng làm trạng từ, như “meanwhile…” trong khi đó, cùng lúc 

đó…) 

Dịch: Mặc dù anh ấy đạt điểm rất cao ở trường Vaucluse, anh ấy sẽ đã bao giờ vào đại học. 

 

Question 11. A 

keep off sth: tránh xa, kiêng, nhịn cái gì đó/ điều gì đó 

keep at: kiên trì 

keep back: cầm lại, giữ lại 

keep up: duy trì, giữ vững 

Dịch: Bác sĩ luôn nhắc ông Jack không ăn đồ rán vì hàm lượng chất béo cao. 

 

Question 12. C 

expert in a subject : Giỏi về một môn học nào đó. 

Dịch: Rose là chuyên gia về Âm Nhạc. 
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Question 13. B 

to be on the house: miễn phí 

Dịch: “Những đồ uống này là miễn phí!” Người chủ nhà vừa cười vừa nói với các khách hàng vào 

sáng Giáng sinh. 

 

Question 14. C 

look down on/upon: coi thường 

look up to: ngưỡng mộ, kính trọng 

look out for: để ý, đợi chờ 

look into: điều tra, nghiên cứu 

Dịch: Jack bị mọi người coi thường vì nghèo. 

 

Question 15. D 

(to) put a stop to sth: dừng lại việc gì, đặt dấu chấm hết cho cái gì 

Cả 3 đáp án còn lại đều không đúng cấu trúc. 

Dịch: Người quản lý quyết tâm chặn đứng nạn hối lộ. 

 

Question 16. D 

Cấu trúc: If + clause = supposing (that) + clause = Providing (that) + clause = Were + S + Vp2 (đảo 

ngữ điều kiện loại 2)=… 

Dịch: Nếu Jack  ở đây, anh ấy sẽ đệm đàn cho bạn. 

 

Question 17. C 

Liên từ: “as soon as” để diễn tả một hành động mà đã được thực hiện ngay tức thì sau một hành động 

khác trong quá khứ.  

Dịch: Ngay sau khi Mary rời khỏi sở thú, trời bắt đầu mưa. 

 

Question 18. A 

Cấu trúc: (to) stem from sth= derive from sth: xuất phát từ, nảy sinh từ, bắt nguồn từ 

Flourish (v): hưng thịnh, phát đạt 

Root (n): gốc, rễ cây 

Sprout (v): mọc lên, nhú lên, nảy mầm… 

Dịch: Những vấn đề về tài chính của anh ấy xuất phát từ khó khăn anh gặp phải trong giai đoạn khủng 

hoảng.  
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Question 19. D 

Cấu trúc bị động đặc biệt: (be) said to V (2 mệnh đề cùng thời) / to have P2 (2 mệnh đề lệch thời 

nhau). 

Dịch: Rose được cho là đã mất trí nhớ. 

 

Question 20. C 

“thirty – first of June”: ngày 31 tháng 6. 

Các đáp án còn lại không có nghĩa. 

Dịch: “Khi nào là ngày kỉ niệm ngày cưới của bạn, Rose?” 

“Nó vào ngày 31 tháng 6.” 

 

Question 21. D 

Yes, please: Vâng, làm ơn. Các đáp án khác không phù hợp. 

Dịch: “Thêm đường nhé!” 

“Vâng, làm ơn” 

 

Question 22. C 

the expertise with sth: sự thành thạo, tình thông với vấn đề gì =  the mastery of sth 

activity (n): sự hoạt động 

courage (n): sự can đảm, dũng cảm 

efford to sth (n): sự cố gắng 

Dịch: tôi ngưỡng mộ sự thành thạo với cách mà cô ấy chuẩn bị bài giảng. 

 

Question 23. B 

heed=consider (v): cân nhắc, lưu ý 

trek (v): đi bộ (khó nhọc, vất vả) 

consolidate (v): trở nên vững chắc, chắc chắn 

bound (v): nảy bật lên, nhảy lên 

would do well to V = should 

Dịch: Giám đốc nên cân nhắc lời khuyên này. 

 

Question 24. B 

subsequent=following (adj): đến sau, xảy ra sau 

previous(adj): trước đó 
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aloof (adj):tách xa,xa rời, xa lánh 

dismissive (adj): tùy tiện 

Dịch: Cuốn sách này bàn luận về căn bệnh của anh ấy và sau đó là sự từ chức khỏi vị trí giám đốc 

công ty. 

 

Question 25. B 

dormant(adj): im lìm, không hoạt động >< active (adj): đang hoạt động,tích cực, nhanh nhẹn 

clever (adj):thông minh 

energetic (adj): mạnh mẽ, tràn đầy năng lượng 

invisible (adj): không thể trông thấy được, vô hình 

Dịch: Những công ty này đã không hoạt động trong nhiều tháng. 

 

Question 26. B 

Cấu trúc: “Although + clause, clause = Adj/Adv + as/though + S +be, clause “ 

Đề: Mặc dù anh ấy rất mệt, anh ấy vẫn đồng ý giúp bọn trẻ làm bài tập 

A. Mặc dù anh ấy mệt (không có despite of), anh ấy háo hức giúp đứa trẻ  làm bài tập 

B. Dù rất mệt, anh ấy vẫn đồng ý giúp đứa trẻ làm bài tập 

C. Ngay cả nếu như mệt, anh ấy vẫn đồng ý giúp đứa trẻ làm bài tập 

D. Nếu anh ấy không mệt, anh ấy có thể giúp đứa trẻ làm bài tập. 

 

Question 27. B 

Đề: Công việc của Mark là trông coi nhưng cây non trong khu vườn. 

A. Mark thích việc trông coi nhưng cây non trong khu vườn. 

B. Mark có trách nhiệm trong việc trông coi nhưng cây non trong khu vườn. 

C. Trông coi nhưng cây non trong khu vườn thuộc trách nhiệm của Mark. 

D. Những cây non trong vườn cho Mark cơ hội làm việc 

Câu B sát nghĩa với đề nhất 

 

Question 28. A 

Đề: Bộ đồng  phục của tôi phải được làm sạch trước buổi họp nhưng tôi quá bận để làm điều đó. 

A. Tôi đáng lẽ phải làm sạch bộ đồng  phục của tôi trước buổi họp. 

B. Không có cấu trúc: “ have sth to do sth” 

C. Tôi phải làm sach bộ đồng  phục của tôi trước buổi họp. 

D. Tôi phải nhờ mẹ tôi làm sạch bộ đồng  phục trước buổi họp 
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Question 29. D 

Đề: Mục đích của tác giả là: 

A. Miêu tả những lợi ích của Medicare 

B. Khuyến khích mọi người tham gia Medicare 

C. Quảng cáo Medicare 

D. Nói cho mọi người biết khi nào thì họ có thể tham gia vào Medicare 

 

Question 30. B 

Đề: Mọi người sẽ trả hơn 10% tiền bảo hiểm của nếu họ: 

A. Dưới 65 tuổi 

B. Đăng kí sau sinh nhật lần thứ 65 

C. Đăng kí 7 tháng trước khi đến sinh nhật lần thứ 65 

D. Tham gia 1 dự án tư nhân 

Ta tìm thông tin ở dòng: “Those people, however, must pay 10% additional for each twelve-month 

period that elapsed since they first could have enrolled” 

(Những người nay,tuy nhiên, phải trả 10% phí cộng thêm cho mỗi giai đoạn 12 tháng trôi qua kể từ khi 

họ lần đầu tiên đăng kí.) 

 

Question 31. C 

Đề: Để bắt đầu một gói bảo hiểm Medicare vào sinh nhật lần thứ 65, mọi người phải đăng kí: 

A. 7 tháng trước sinh nhật của họ 

B. 4 tháng trước sinh nhật của họ 

C. 3 tháng trước sinh nhật của họ 

D. Trong tháng mà sinh nhật họ diễn ra 

 

Question 32. C 

Từ “ deducted”(khấu trừ) trong đoạn trên có thể thay thế bằng từ nào dưới đây: 

A. Mang đi, đem đi 

B. Được bảo vệ 

C. Được trừ đi 

D. Trốn thoát,tẩu thoát 

 

Question 33. A 

Từ “elapsed” (trôi qua - thời gian) trong đoạn trên sát nghĩa nhất với từ nào: 

A. Trôi qua 
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B. Kết thúc 

C. Chấm dứt 

D. Hết hạn 

 

Question 34. D 

Đề: Khoảng thời gian sau sinh nhật lần thứ 65 khi mà mọi người có thể tham gia Medicare là: 

A. 3 tháng (1/4 năm) 

B. 7 tháng 

C. 1 tháng 

D. Từ ngày 01/01 đến 31/03 hằng năm 

 

Question 35. C 

Đề: Phí bảo hiểm của những người đăng kí Medicare: 

A. Hạn nộp là ngày đầu tiên của mỗi tháng 

B. Được lấy ra từ lương của họ 

C. Được trích ra từ lương hưu của họ 

D. Được đến từ chính phủ 

 

Question 36. A 

Đề: Topic nào dưới đây được đề cập đến đầu tiên trong bài: 

A. Cuộc đời và sự nghiệp âm nhạc của Tchaikovsky 

B. Sự phát triển của âm nhạc Tchaikovsky dành cho ba lê. 

C. Mối quan hệ giữa Tchaikovsky và Madame Von Meck 

D. Nguyên nhân dẫn đến cái chết của Tchaikovsky. 

 

Question 37. C 

Đề: Từ nào trong những từ dưới đây sát nghĩa nhất với “productivity”(sự sáng tạo,năng suất): 

A. Sự phì nhiêu, màu mỡ 

B. Sự giống nhau,sự thu hút 

C. Sự sáng tạo 

D. Sự trưởng thành 

 

Question 38. D 

Đề: “Cụm từ “enjoyed the patronage of”(được hưởng sự bảo trợ của) có nghĩa là: 

A. Thích công ty này của 
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B. Được đi kèm về mặt tinh thần 

C. Khẩn khoản xin lời khuyên của 

D. Bị phụ thuộc tài chính của 

 

Question 39. A 

Đề: Từ nào dưới đây có thể thay thế được từ “terminated” chấm dứt): 

A. Chấm dứt 

B. Giải quyết 

C. Khai thác, lợi dụng 

D. Gét 

 

Question 40. C 

Đề: Dựa vào đoạn văn trên, tất cả những điều dưới đây đều miêu tả Madame von Meck ngoại trừ: 

A. Bà ta có vấn đề về tài chính 

B. Bà ta rất rộng lượng 

C. Bà ấy thích âm nhạc của Tchaikovsky 

D. Bà ấy chưa bao giờ được giới thiệu tới Tchaikovsky 

 

Question 41. D 

Đề: Dựa vào đoạn trên, âm nhạc của Tchaikovsky nổi tiếng nhất về cái gì: 

A. Những tone lặp đi lặp lại và đều đều 

B. Chất lượng âm nhạc của những vở bale 

C. Sự bảo trợ của bà Madame von Meck 

D. Sự phong phú và du dương trong âm nhạc 

 

Question 42. D 

Đề: Dựa vào đoạn trên, "Swan Lake" và "The Sleeping Beauty" là: 

A. Những bài nhảy 

B. Những bài hát 

C. Những bài opera 

D. Những vở nhạc kịch 

 

Question 43. B 

Đề: Những điều nào dưới đây không được đề cập trong bài: 

A. Ảnh hưởng của Tchaikovsky đến âm nhạc bale 
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B. Sự buồn bực của Tchaikovsky dẫn đến cái chết 

C. Sự bảo trợ của bà Madame von Meck 

D. Sự sáng tạo,năng suất của Tchaikovsky trong việc soạn nhạc 

 

Question 44. B 

recently (adv): mới gần đây 

(Dịch: Mới gần đây vào năm 1958….) 

frequently(adv): thường xuyên 

freshly(adv): tươi mới 

newly(adv): mới 

 

Question 45. C 

A number of sth: một số lượng lớn 

(Dịch:Một số lượng lớn thư viện của trường học công đã tăng lên một cách đáng kể…) 

The digit: những con số (trong toán học) 

 

Question 46. C 

“Which” thay cho cụm danh từ “the Education Act of 1968” trước nó trong câu. 

 

Question 47. B 

Consequently(conj): kết quả là 

Otherwise: nếu không thì 

Nevertheless = However:  tuy nhiên (Dịch: Tuy nhiên, rất nhiều nhà giáo dục khẳng định rằng kể từ 

khi….) 

Therefore: Do đó 

 

Question 48. C 

Cost: chi phí 

(Dịch: ….đáp ứng chi phí ngày càng tăng lên cho công nghệ mới ở thư viện…) 

Fine(n): tiền phạt 

Fee(n): tiền học phí, thù lao,… 

Sum(n): tổng 

 

Question 49. D 

Đề: Anh ấy đã hoàn thành bản báo cáo. Anh ấy đã nộp cho quản lý. 
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Dịch: Sau khi hoàn thành bản báo cáo, anh ta nộp cho quản lý. 

 

Question 50. A 

Đề: Dự thảo  này có thể khá hay. Nó sẽ không bao giờ áp dụng trong thực tiễn 

Dịch: Dù dự thảo  này khá hay,nó sẽ không bao giờ được áp dụng trong thực tiễn. 


