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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 whose underlined part differs 

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

Question 1:  A. creature B. decent C. menace  D. league 

Question 2:  A. beard B. heard C. word D. third 

 

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 3:  A. customer B. stationery C. furniture D. deliver 

Question 4:  A. ambulance B. injection C. minimize D. handkerchief 

 

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

correction in the each of following questions. 

Question 5: Though (A) Jack was absolutely blind in one eye and had only slight (B) vision in 

another(C), he became (D) an globally well-known jazz musician. 

Question 6:  She wondered (A) why did Jack (B) so nervous(C)  when he saw (D) Mary. 

Question 7: Supposed that (A) you failed (B) your driving test(C), would you take(D) it again? 

 

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. Rose is always trying  him. 

A. to avoid to see 

B. avoiding seeing 

C. to avoid seeing 

D. avoiding to see 

Question 9. Mr. Jack  for this company from 1980 to 1990. 

A. had worked 

B. has worked 



 GV:  Nguyễn Quỳnh Trang 
   Facebook: 

www.facebook.com/lopcoquynhtrang 

 

 

 2 Để học offline với cô Trang gọi: 0942323701 

 

C. had been working 

D. worked  

Question 10. Would you please  _ him speak about the new plan? 

A. let B. allow C. ask D. tell 

Question 11. Although he is unfriendly, I can't help  him. 

A. like B. liked C. to like D. liking 

Question 12. Although Rose looked the same after all those months, he noticed________changes 

which made her look even more beautiful than  he remembered. 

A. fair B. sensitive C. subtle D. joint 

Question 13. After a long time bargaining with the merchant, Jack bought the raincoat for _______of the 

original price. 

A. fraction B. piece C. part D. spot 

Question 14. The football match tomorrow evening will be broadcast _______on TV and radio. 

A. simultaneously B. communally C. uniformly D. jointly 

Question 15. Please fill in your health history, including your ______diseases as well as any previous 

ones you might have had. 

A. private B. daily C. constant D. current 

Question 16. Most cinemas in the city  Concession at special rates for both old people 

and students. 

A. issue B. transmit C. print D. project 

Question 17. My  mother often our mistakes, whereas my father is very   strict and 

punishes us for even the slightest one. 

A. passes B. neglects C. avoids D. overlooks 

Question 18.  the lesson well, Adrian couldn‟t answer the teacher‟s question. 

A. Didn‟t prepare B. Having prepared C. Preparing not D. Not preparing 

Question 19. She hates those who are not  for appointment. She doesn‟t want to wait. 

A. punctually B. punctual C. punctuality D. punctuate 

 

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: “Do you agree that our natural resources will soon end?” – “  ” 

A. No, I don't. 
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B. Yes, I think so. 

C. Yes, we do. 

D. Yes, it might. 

Question 21: “Have a nice day.” – “  ” 

A. Thank you. Hope you are well. 

B. Not bad what about you? 

C. Thanks. The same to you! 

D. Sorry, I‟m at home. 

 

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: We found a enormous hoard of canned food on the floor. 

A. stockpile B. burrow C. mine D. dessert 

Question 23: It howled through the swaying branches of the trees, and swept our house  in fitful gusts. 

A. erratic B. angry C. tired D. pronounced 

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: Severe pain in his back made him so uncomfortable. 

A. lenient B. cautious C. serious D. minor 

Question 25: Jack rarely goes to see movies, which he regarded as extravagant. 

A. unknown B. costly C. punctual D. moderate 

 

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: Jim shouldn‟t expect to know everything on the test. 

A. Jim should have studied every word that was on the test. 

B. Jim shouldn‟t take the test because he didn‟t study well enough. 

C. Jim test will seem easy if he studies more. 

D. The test will probably ask some questions that are difficult for Jim. 

 

Question 27: By the time Jack got the bravery to ask her to get married with him, she was engaged to 
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someone else. 

A. At the moment Jack felt brave enough to propose to her, he learnt that she had already 

promised to marry another man. 

B. Before Jack felt brave enough to propose to her, she had agreed to marry another man. 

C. Just when Jack asked her to marry him, she accepted an engagement to another man. 

D. Jack offered her a proposal of marriage, but she said she was already engaged to someone 

else. 

 

Question 28: When Jack questioned which one I needed, I said I didn‟t mind. 

A. Jack said I could choose between them, but I said it didn‟t matter to me. 

B. It was up to me to choose between them, but I really didn‟t want to. 

C. I would have done the choosing if they had asked me to. 

D. Jack wanted me to choose for him and I agreed to do so. 

 

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 29: Jack was suspected to have stolen credit cards. The police have investigated him for 

days. 

A. Suspected to have stolen credit cards, Jack has been investigated for days. 

B. Suspecting to have stolen credit cards, Jack has been investigated for days. 

C. Having suspected to have stolen credit cards, Jack has been investigated for days. 

D. Jack has investigated for days, suspected to have stolen credit cards. 

 

Question 30: He ate all his food. He even ate some of mine. 

A. As soon as he ate some food of mine, he ate all his food. 

B. Hardly had he ate some food of mine when he ate all his food. 

C. Not only did he ate all his food but also he ate some of mine. 

D. Not only did he ate all his food but he ate some of mine as well. 

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 31 to 35. 

After years of cooler climate, the days get longer, the buds (31)  in the trees, birds 

sing, and  the  world  (32) a  green  dress.  Springtime passes (33) summer. The 

whole world knows that summer will not (34)  forever. The magic of all the spells in the world 
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cannot keep it for us. The flowers blossom, the leaves turn yellow and then drop to the ground, 

(35)__________the world turns into autumn whether people like it or not. 

 

Question 31.A. fall off B. take up C. put off D. come out 

Question32A.looks after B. puts on C. carries on D. comes round 

Question 33.A. into B. by C. from D. on 

Question 34.A. forego B. evaluate C. succumb D. last 

Question 35.A.since B. therefore C. and D. whereas 

 

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 42. 

Carbohydrates, which are sugars, are an essential part of a healthy diet. They provide the main source 

of energy for the body, and they also function to flavor and sweeten foods. Carbohydrates range from 

simple sugars like glucose to complex sugars such as amylose and amylopectin. Nutritionists estimate 

that carbohydrates should make up about one-fourth to one- fifth of a person's diet. This translates to 

about 75-100 grams of carbohydrates per day. 

A diet that is deficient in carbohydrates can have an adverse effect on a person's health. When the body 

lacks a sufficient amount of carbohydrates, it must then use its protein supplies for energy, a process 

called gluconeogenesis. This, however, results in a lack of necessary protein, and further health 

difficulties may occur. A lack of carbohydrates can also lead to ketosis, a build-up of ketones in the 

body that causes fatigue, lethargy, and bad breath. 

 

Question 36: What is the main idea of this passage? 

A. Carbohydrates are needed for good health. 

B. Carbohydrates prevent a build-up of proteins. 

C. Carbohydrates can lead to ketosis. 

D. Carbohydrates are an expendable part of a good diet. 

Question 37: According to the passage, what do most nutritionists suggest? 

A. Sufficient carbohydrates will prevent gluconeogenesis. 

B. Carbohydrates are simple sugars called glucose. 

C. Carbohydrates should make up about a quarter of a person's daily diet. 

D. Carbohydrates should be eaten in very small quantities. 

Question 38: Which of the following do carbohydrates NOT do? 

A. prevent ketosis 
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B. cause gluconeogenesis 

C. provide energy for the body 

D. flavor and sweeten food 

Question 39: Which of the following words could best replace "deficient" as used in line 6? 

A. outstanding B. abundant C. insufficient D. unequal 

Question 40: What does the word "this" refer to in line 8? 

A. using protein supplies for energy 

B. converting carbohydrates to energy 

C. having a deficiency in carbohydrates 

D. having an insufficient amount of protein 

Question 41: According to the passage, which of the following does NOT describe carbohydrates? 

A. a protein supply 

B. a necessity 

C. a range of sugars 

D. an energy source 

Question 42: Which of the following best describes the organization of this passage? 

A. Cause and result 

B. Comparison and contrast 

C. Specific to general 

D. Definition and example 

 

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 43 to 50. 

Until recently, most American entrepreneurs were men. Discrimination against women in business, the 

demands of caring for families, and lack of business training had kept the number of women 

entrepreneurs small. Now, however, businesses owned by women account for more than $40 billion in 

annual revenues, and this figure is likely to continue rising throughout the 1990s. As Carolyn Doppelt 

Gray, an official of the Small Business Administration, has noted, "The 1970s was the decade of 

women entering management, and the 1980s turned out to be the decade of the woman entrepreneur". 

What are some of the factors behind this trend? For one thing, as more women earn advanced degrees 

in business and enter the corporate world, they are finding obstacles. Women are still excluded from 

most executive suites. Charlotte Taylor, a management consultant, had noted, "In the 1970s, women 
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believed if they got an MBA and worked hard, they could become chairman of the board. Now they've 

found out that isn't going to happen, so they go out on their own". 

In the past, most women entrepreneurs worked in "women's" fields: cosmetics and clothing, for 

example. But this is changing. Consider ASK Computer Systems, a $22-milliona- year computer 

software business. It was founded in 1973 by Sandra Kurtzig, who was then a housewife with degrees 

in math and engineering. When Kurtzig founded the business, her first product was software that let 

weekly newspapers keep tabs on their newspaper carrier sand her office was a bedroom at home, with 

a shoebox under the bed to hold the company's cash. After she succeeded with the newspaper software 

system, she hired several bright computer- science graduates to develop additional programs. When 

these were marketed and sold, ASK began to grow. It now has 200 employees, and Sandra Kurtzig 

owns $66.9 million of stock. 

Of course, many women who start their own businesses fail, just as men often do. They still face 

hurdles in the business world, especially problems in raising money; the banking and finance world is 

still dominated by men, and old attitudes die hard. Most businesses owned by women are still quite 

small. But the situation is changing; there are likely to be many more Sandra Kurtzigs in the years 

ahead. 

Question 43: What is the main idea of this passage? 

A. Women today are better educated than in the past, making them more attractive to the business 

world. 

B. The computer is especially lucrative for women today. 

C. Women are better at small business than men are. 

D. Women today are opening more business of their own. 

Question 44: All of the following were mentioned in the passage as detriments to women in the 

business world EXCEPT  . 

A. Women were required to stay at home with their families. 

B. Women lacked ability to work in business. 

C. Women faced discrimination in business. 

D. Women were not trained in business. 

Question 45: in line 12, “that” refers to  . 

A. woman becoming the chairmen of the board 

B. women working hard 

C. women achieving advanced degrees 

D. women believing that business is a place for them 
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Question 46: According to the passage, Charlotte Taylor believes that women in 1970s 

 

. 

A. were unrealistic about their opportunities in business management. 

B. were still more interested in education than business opportunities 

C. had fewer obstacles in business than they do today. 

D. were unable to work hard enough to success in business. 

Question 47: The expression “keep tabs on” in line 17 is closest meaning to  . 

A. recognize the appearance of 

B. keep records of 

C. provide transportation for 

D. pay the salaries of 

Question 48: The word “hurdles” in line 23 can be best replaced by  . 

A. fences B. obstacles C. questions D. small groups 

Question 49: It can be inferred from the passage that the author believes that business operated by 

women are small because  . 

A. women prefer a small intimate setting. 

B. women can‟t deal with money. 

C. women are not able to borrow money easily. 

D. many women fail at large businesses. 

Question 50: The author‟s attitude about the future of women in business is  . 

A.skeptical B. optimistic C. frustrated D. negative 
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ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ SỐ 30 

Question 1. C 

creature /ˈkriːtʃə/ 

decent /ˈdiːsənt/ 

menace /ˈmɛnəs/ 

league /liːɡ/ 

 

Question 2. A 

beard /bɪəd/ 

word /wəːd/ 

heard /həːd/ 

third /θəːd/ 

 

Question 3. D 

„customer (n) 

„stationery (n) 

„furniture (n) 

de‟liver (v) 

 

Question 4. B 

„ambulance (n) 

in‟jection (n) 

„minimize (v) 

„handkerchief (n) 

 

Question 5. C 
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Chữa lỗi: another  the other 

Có 2 mắt, mù 1 mắt  mắt còn lại đã xác định, dùng đại từ xác định “the other” 

Dịch: Dù nghệ sĩ Jack  bị mù hoàn toàn một mắt, và chỉ có thị lực yếu ở mắt còn lại, anh ấy vẫn trở 

thành một nhạc sĩ nhạc jazz nổi tiếng thế giới. 

 

Question 6. B 

Chữa lỗi: did Jack look  Jack looked 

Dịch: Cô ấy băn khoăn tại sao Jack trông lo lắng vậy khi anh ấy thấy/gặp Mary. 

 

Question 7. A 

Chữa lỗi: Supposed that  Suppose that (= If) 

Dịch: Giả sử/Nếu bạn trượt bài kiểm tra, bạn có đi thi lại không? (Câu ĐK loại 2). 

 

Question 8. C 

try to V: cố gắng làm gì,  try V-ing: thử làm gì 

avoid V-ing: né tránh làm gì 

Dịch: Rose luôn cố gắng né tránh gặp mặt anh ý. 

 

Question 9. D 

Thời điểm xác định trong QK (1980 - 1990), hành động đã kết thúc hoàn toàn  Chia QK đơn. 

Dịch: Ông Jack đã làm việc cho công ty từ năm 1980 tới năm 1990. 

 

Question 10. A 

let sb do sth: để ai làm gì 

allow sb to do sth: cho phép ai làm gì 

ask sb to do sth: yêu cầu/ hỏi xin ai làm gì  

tell sb to do sth: bảo ai làm gì 

Dịch: Bạn vui lòng để anh ấy nói về kế hoạch mới được không? 

 

Question 11. D 

can‟t help V-ing: không thể ngừng làm gì 

Dịch: Dù anh ấy không thân thiên tôi vẫn không thể ngừng thích anh ấy. 
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Question 12. C 

fair (adj): công bằng; tốt đẹp  

sensitive (adj): nhạy cảm 

subtle (adj): tế nhị  

joint (adj): chung 

Dịch: Dù Rose trông khá giống hồi xưa (dù) sau nhiều tháng, anh ấy đã chú ý thấy những thay đối tế 

nhị mà khiến cô ấy trông thậm chí còn xinh đẹp hơn lúc anh nhớ được. 

 

Question 13. A 

Cụm từ: a fraction of the original price = (giá bằng) một phần nhỏ của giá gốc 

Dịch: Sau nhiều giờ mặc cả với người bán, Jack đã mua chiếc áo mưa với giá bằng một phần nhỏ của 

giá gốc. 

 

Question 14. A 

simultaneously (adv): đồng thời, cùng lúc 

 communally (adv): của chung; công cộng  

uniformly (adv): thống nhất, đồng bộ 

jointly (adv): cùng chung; có tính hợp tác, liên đới 

Dịch: Trận bóng đá tối mai sẽ được phát sóng cùng lúc trên TV và đài phát thanh. 

 

Question 15. D 

private (adj): riêng tư daily (adj): hàng ngày 

constant (adj): không đổi, cố định current (adj): hiện tại, hiện thời 

Dịch: Hãy điền (vào đơn) lịch sử sức khỏe của bạn, bao gồm cả bệnh hiện thời của bạn cũng như bất 

kỳ bệnh  nào trước đó mà bạn từng có. 

Question 16.A 

issue (v): phát hành, ấn hành transmit (v): truyền tải, chuyển giao print (v): in, in ấn 
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project (v): dự trù 

Dịch: Hầu hết các rạp chiếu phim trong thành phố ấn hành vé giảm giá  ở mức giá đặc biệt dành cho cả 

người già và sinh viên. 

 

Question 17. D 

pass (v): chuyền; vượt qua, đỗ neglect (v): thờ ơ, bỏ mặc avoid (v): né tránh 

overlook (v): cho qua, bỏ qua 

Dịch: Mẹ tôi thường cho qua những lỗi lầm của chúng tôi, trong khi cha tôi rất nghiêm khắc và phạt 

chúng tôi vì những lỗi dù là nhỏ nhất, 

 

Question 18. D 

“… the lesson well” rút gọn chủ ngữ, prepare (v) mang nghĩa chủ động  Cần chia dạng V-ing hoặc 

Having PII => Loại đáp án A 

Loại C vì sai trật tự từ. 

Xét nghĩa B và D => Chọn D. 

Dịch: KHÔNG chuẩn bị bài tốt, Adrian đã không thể trả lời câu  hỏi của giáo viên. 

 

Question 19. B 

punctually (adv): đúng giờ, không chậm trễ 

 punctual (adj): đúng giờ, không chậm trễ  

punctuality (n): sự đúng giờ, sự đúng hẹn  

punctuate (v): chấm câu 

Cần điền adj đi sau “are not”, bổ nghĩa cho đối tượng “those who” (những người mà)  

Dịch: Cô ấy ghét những người mà không đúng giờ cho cuộc hẹn. Cô ấy không muốn phải chờ đợi. 

 

Question 20. B 

Cậu có nghĩ các nguồn nhiên liệu tự nhiên hiện nay của chúng ta sẽ sớm hết? Có, tôi nghĩ vậy. 

 

Question 21. C 

Một ngày vui vẻ nhé! Cám ơn. Bạn cũng vậy! 
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Question 22. A 

stockpile (n): kho dự trữ, đồ dự trữ = hoard (n) 

burrow (n): hang (do động vật đào) 

mine (n): mỏ 

dessert (n): món tráng miệng 

Dịch: Chúng tôi đã tìm thấy một lượng dữ trữ lớn thức ăn đóng hộp trên sàn nhà. 

 

Question 23. A 

erratic (adj): bất ổn, không đều ~ fitful (adj): hay thay đổi, thất thường 

 angry (adj): tức giận 

tired (adj): mệt mỏi, mệt nhọc  

pronounced (adj): đáng chú ý, đáng ngờ 

Dịch: Gió gào thét qua những tán cây đung đưa, và quét xuống nhà của chúng tôi theo từng cơn giật 

thất thường. 

 

Question 24. A 

lenient (adj): ôn hoà, khoan dung >< severe (adj): khốc liệt, khắc nghiệt, nghiêm trọng  

cautious (adj): dè dặt, cẩn trọng 

serious (adj): nghiêm túc, nghiêm trọng  

minor (adj): nhỏ, không quan trọng 

Dịch: Vết thương nghiêm trọng ở phía lung làm anh ta rất khó chịu. 

 

Question 25. D 

unknown (adj): không biết, không xác định costly (adj): tốn kém 

punctual (adj): đúng giờ 

moderate (adj): vừa phải; tiết kiệm >< extravagant (adj): hoang phí, xa xỉ  

Dịch: Anh ấy ít khi đi xem phim, thứ mà anh ấy coi là hoang phí. 
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Question 26. D 

Đề: Jim  không nên kỳ vọng biết được mọi thứ trong bài kiểm tra. 

A. Jim đúng ra nên học mọi từ có trong bài kiểm tra. (nên học nhưng đã không học) 

B. Jim nên làm bài kiểm tra vì anh ấy đã không học đủ kỹ. 

C. Bài kiểm tra sẽ có vẻ dễ nếu Jim học nhiều hơn. 

D. Bài kiểm tra có thể sẽ hỏi một số câu khó đối với Jim. 

 

Question 27. B 

Đề: Tới thời điểm Jack có đủ can cảm hỏi cưới cô ấy, cô ấy đã đính hôn với người khác rồi. 

A. Ngay lúc Jack cảm thấy đủ can đảm để cầu hôn cô ấy, anh ta nhận ra rằng cô ấy đã hứa hôn với 

người khác rồi. 

B. trước khi Jack cảm thấy đủ can đảm để cầu hôn cô ấy, cô ấy đã hứa hôn với người khác rồi. 

C. Ngay khi Jack hỏi cưới cô ấy, cô ấy chấp nhận lời cầu hôn của người khác. 

D. Jack cho cô ấy một lời cầu hôn, nhưng cô ấy nói cô ấy đã đính hôn với người khác rồi. 

 

Question 28. A 

Đề: Khi Jack hỏi tôi cần cái nào, tôi đã nói rằng tôi không bận tâm. 

A. Jack nói tôi có thể chọn giữa chúng, nhưng tôi đã nói điều đó không quan trọng. 

B. Tôi là người chọn giữa chúng, nhưng tôi thật sự đã không muốn làm vậy. 

C. Tôi đã sẽ thực hiện việc lựa chọn nếu anh ấy đã bảo tôi làm vậy. 

D. Jack đã muốn tôi chọn thay anh ấy và tôi đã đồng ý làm vậy. 

 

Question 29. A 

Đề: Jack bị nghi là đã ăn trộm thẻ tín dụng. Cảnh sát đã điều tra anh ta nhiều ngày rồi. 

A. Bị nghi là đã ăn trộm thẻ tín dụng, Jack đã bị điều tra trong nhiều ngày rồi. 

B. (Anh ta) nghi là đã ăn trộm thẻ tín dụng, anh ta đã bị điều tra trong nhiều ngày rồi. 

C. (Anh ta) đã nghi là đã ăn trộm thẻ tín dụng, Jack đã bị điều tra trong nhiều ngày rồi. 

D. Jack đã điều tra trong nhiều ngày rồi, bị nghi là đã ăn trộm thẻ tín dụng.  

B, C sai vì chia dạng chủ động của suspect (v) D sai vì tối nghĩa. 

 

Question 30. D 

Đề: Anh ta ăn hết đồ ăn của anh ấy. Anh ta thậm chí đã ăn một ít của tôi. 

A. Ngay khi anh ta ăn thức ăn của tôi, anh ta ăn sạch 
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B. Ngay khi anh ta ăn ít thức ăn của tôi, , anh ta ăn sạch 

C. Anh ta không chỉ đã ăn sạch thức ăn của anh ta mà anh ta còn ăn ít thức ăn của tôi 

D. Anh ta không chỉ đã ăn hết thức ăn của anh ta mà anh ta còn ăn thêm ít thức ăn của tôi 

 Loại A, B vì sai nghĩa. 

Cấu trúc đúng: Not only did he spent… but he also borrowed… hoặc: Not only did he spent… but he 

borrowed… as well. 

=>Loại C, chọn D. 

 

Question 31. D 

fall off (v): rơi khỏi; từ chối, giảm bớt take up (v): bắt đầu (một hoạt động) 

put off (v) = delay (v) = postpone (v): trì hoãn come out (v): thoát ra; xuất hiện 

“… the buds COME OUT in the trees, birds sing,…” (… chồi nhú ra trên cây, chim chóc hót,…) 

 

Question 32. B 

look after (v): trông coi, chăm sóc put on (v) = wear (v): mặc, khoác lên carry on (v): tiếp tục 

come around (v): cuối cùng cũng đồng ý làm gì; đến thăm “… and the world PUTS ON a green dress.” 

(… và thế giới khoác lên một chiếc váy xanh lục.) 

 

Question 33. A 

pass into (v): bước sang, chuyển sang  

pass by (v): đi qua 

pass on (v): chấp thuận, đồng ý; đưa  

Dịch: Mùa xuân chuyển sang mùa hạ. 

 

Question 34. D 

forego (v): đi trước 

evaluate (v): đánh giá, định giá 

succumb (v): không chống nổi, bị đè bẹp  

last (v): kéo dài, tiếp tục/tồn tại mãi 

Dịch: Mọi người đều biết mùa hạ sẽ không KÉO DÀI MÃI. 

 

Question 35. C 

since: từ khi; bởi vì  



 GV:  Nguyễn Quỳnh Trang 
   Facebook: 

www.facebook.com/lopcoquynhtrang 

 

 

 16 Để học offline với cô Trang gọi: 0942323701 

 

therefore: vì vậy  

and: và 

whereas: trong khi 

Dịch: Hoa nở, lá úa vàng rồi rụng xuống đất, VÀ thế giới chuyển sang mùa thu dù mọi người có thích 

điều đó hay không. 

 

Question 36. A 

Đề: Ý chính của bài đọc là gì? 

A. Carbohydrates cần thiết để có sức khoẻ tốt. 

B. Carbohydrates ngăn ngừa sự tích tụ các protein. 

C. Carbohydrates có thể dẫn tới/tạo nên hội chứng ketosis. 

D. Carbohydrates là một phần có thể bỏ đi của một chế độ ăn uống tốt. 

Dòng đầu tiên: “Carbohydrates, which are sugars, are an essential part of a healthy diet.” 

(Carbohydrates, các chất đường, là một phần thiết yếu của một chế độ ăn uống lành mạnh.) 

 

Question 37. C 

Đề: Theo bài đọc, đa số các nhà dinh dưỡng học khuyên điều gì? 

A. Carbohydrates đầy đủ sẽ phòng ngừa quá trình gluconeogenesis. 

B. Carbohydrates là các đường đơn có tên glucose. 

C. Carbohydrates nên chiếm 1/4 chế độ ăn uống hàng ngày của mỗi người. 

D. Carbohydrates nên được ăn ở một lượng rất nhỏ. 

Dựa vào cuối đoạn 1: “Nutritionists estimate that carbohydrates should make up about one-fourth to 

one-fifth of a person's diet.” 

(Các nhà dinh dưỡng học ước tính rằng carbohydrates nên chiếm từ 1/4 tới 1/5 chế độ ăn uống hàng 

ngày của mỗi người.) 

 

Question 38. B 

Đề: Carbohydrates KHÔNG làm được điều nào sau đây? 

A. phòng ngừa hội chứng ketosis 

B. gây nên quá trình gluconeogenesis 

C. cung cấp năng lượng cho cơ thể 

D. tạo hương vị và làm ngọt thực phẩm 

Dựa vào đầu đoạn 2: “When the body lacks a sufficient amount of carbohydrates it must then use its 
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protein supplies for energy, a process called gluconeogenesis.” 

(Khi cơ thể không có đủ lượng carbohydrates, nó phải dung nguồn cung protein làm năng lượng, quá 

trình này gọi là gluconeogenesis.) 

 

Question 39. C 

Đề: Từ nào sau đây thay thế tốt nhất từ “deficient” ở dòng 7? 

 outstanding (adj): vượt trội, xuất sắc 

abundant (adj): nhiều, dồi dào 

insufficient (adj): không đủ = deficient (adj): thiếu  

unequal (adj): không bằng nhau, bất bình đẳng 

 

Question 40. A 

Từ “this” ở dòng 8 nói về? 

A. sử dụng các nguồn cung protein làm năng lượng 

B. chuyển đổi carbohydrates thành năng lượng 

C. có sự thiếu hụt carbohydrates 

D. có sự thiếu hụt protein 

Dòng trước: “…, it must then use its protein supplies for energy, a process called gluconeogenesis,…” 

 

Question 41. A 

Đề: Theo bài đọc, điều nào sau đây KHÔNG mô tả carbohydrates? 

A. là một nguồn cung protein 

B. là một sự cần thiết 

(Carbohydrates, which are sugars, are an essential part of a healthy diet.) 

C. các loại đường 

(Carbohydrates range from simple sugars like glucose to complex sugars…) 

D. một nguồn năng lượng 

(They provide the main source of energy for the body…) 

 

Question 42. D 

Đề: Ý nào sau đây mô tả đúng nhất cấu trúc của bài đọc? 
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A. Nguyên nhân và kết quả 

B. So sánh và tương phản 

C. Từ cụ thể tới khái quát 

D. Khái niệm/Định nghĩa và ví dụ 

Cả bài đọc ta thấy tác giả định nghĩa “carbohydrates” ở đoạn 1, “diet” ở đoạn 2 và các ví dụ minh họa 

 

Question 43. D 

Đề: Ý chính của bài đọc là gì? 

A. Phụ nữ ngày nay được giáo dục tốt hơn trước đây, khiến họ trở nên thu hút hơn đối với giới kinh 

doanh. 

B. Máy tính đặc biệt hữu ích cho phụ nữ ngày nay. 

C. Phụ nữ giỏi kinh doanh nhỏ hơn là đàn ông. 

D. Phụ nữ ngày nay đang tự kinh doanh/tự mở doanh nghiệp nhiều hơn. 

Dựa vào câu 3: “Now, however, businesses owned by women account for more than $40 billion in 

annual revenues, and this figure is likely to continue rising throughout the 1990s.” 

(Tuy nhiên, ngày nay, các doanh nghiệp được sở hữu bởi phụ nữ chiếm hơn 40 tỷ đô-la trong doanh 

thu hàng năm, và con số này nhiều khả năng sẽ tiếp tục tăng xuyên suốt thập niên 90.) 

 

Question 44. B 

Đề: Những ý sau được nhắc tới là tổn hại của phụ nữ trong giới kinh doanh, NGOẠI TRỪ… 

A. Phụ nữ được yêu cầu ở nhà với gia đình. (Thông tin được tìm thấy trong câu:”…the demands of 

caring for families”) 

B. Phụ nữ thiếu khả năng hoạt động kinh doanh. 

Phụ nữ gặp phải sự phân biệt đối xử trong kinh doanh.( Thông tin được tìm thấy trong câu:” … women 

believed if they got an MBA and worked hard, they could become chairman of the board. Now they've 

found out that isn't going to happen, so they go out on their own".) 

C. Phụ nữ không được đào tạo trong kinh doanh. (Thông tin được tìm thấy trong câu:”…and lack 

of business training had kept the number of women entrepreneurs small”) 

 

Question 45. A 

Đề: Ở dòng 12, “that” nói về… 

A. việc phụ nữ trở thành chủ tịch hội đồng 

B. việc phụ nữ làm việc chăm chỉ 
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C. việc phụ nữ đạt được bằng cấp/chứng chỉ cao 

D. việc phụ nữ tin rằng kinh doanh cũng dành cho họ 

Câu trước “that”: “In the 1970s, women believed if they got an MBA and worked hard, they could 

become chairman of the board.” 

(Ở thập niên 70, phụ nữ từng tin rằng nếu họ có được bằng MBA và làm việc chăm chỉ, họ có thể trở 

thành chủ tịch hội đồng.) 

 

Question 46. A 

Đề: Theo bài đọc, Charlotte Taylor tin rằng phụ nữ ở thập niên 70… 

A. đã không thực tế về những cơ hội của họ trong quản lý doanh nghiệp 

B. vẫn quan tâm tới giáo dục hơn là các cơ hội kinh doanh 

C. đã có ít trở ngại trong kinh doanh hơn so với ngày nay 

D. đã không thể làm việc đủ chăm chỉ để thành công trong kinh doanh 

Dựa vào câu “Charlotte Taylor, a management consultant, had noted, "In the 1970s, women believed if 

they got an MBA and worked hard, they could become chairman of the board. Now they've found out 

that isn't going to happen…” 

Dịch: Charlotte Taylor, cố vấn quản lý, đã ghi nhận rằng,” Ở thập niên 70, phụ nữ từng tin rằng nếu họ có 

được bằng MBA và làm việc chăm chỉ, họ có thể trở thành chủ tịch hội đồng. Tuy nhiên, bây giờ họ đã 

thấy điều đó sẽ không diễn ra…” 

 

Question 47. B 

Đề: Cụm “keep tabs on” ở dòng 17 sát nghĩa nhất với… 

A. nhận ra diện mạo của 

B. lưu lại 

C. cung cấp phương tiện giao thông cho 

D. trả lương  

Cụm động từ keep tab on có nghĩa là ghi nhớ, lưu trữ 

 

Question 48. B 

Đề: Từ “hurdles” ở dòng 23 có thể được thay thế tốt nhất bởi…  

fence (n): hàng rào 

obstacle (n): vật cản; trở ngại = hurdle (n): rào cản; trở ngại  



 GV:  Nguyễn Quỳnh Trang 
   Facebook: 

www.facebook.com/lopcoquynhtrang 

 

 

 20 Để học offline với cô Trang gọi: 0942323701 

 

question (n): câu hỏi 

small groups: các nhóm nhỏ 

 

Question 49. C 

Đề: Có thể suy ra từ bài đọc rằng, tác giả tin rằng kinh doanh được điều hành bởi phụ nữ thì nhỏ lẻ 

vì… 

A. phụ nữ thích bối cảnh làm việc nhỏ, thân mật. 

B. phụ nữ không thể xoay xở với tiền bạc. 

C. phụ nữ không thể vay tiền một cách dễ dàng. 

D. nhiều người phụ nữ thất  bại trong kinh doanh lớn. 

Câu gần cuối bài: “They still face hurdles in the business world, especially problems in raising 

money...” 

(Họ vẫn đối mặt với nhiều trở ngại trong giới kinh doanh, đặc biệt là các vấn đề về gây quỹ…) 

 

Question 50. B 

Đề: Thái độ của người viết về tương lai của phụ nữ trong kinh doanh là… 

A. hoài nghi 

B. lạc quan 

C. bực bội; nản chí 

D. tiêu cực 

Câu cuối bài: “But the situation is changing; there are likely to be many more Sandra Kurtzigs in the 

years ahead.” 

(Nhưng tình thế đang thay đổi; có khả năng sẽ có nhiều Sandra Kurtzig (xuất hiện) trong những năm 

tới.) 

 


