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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. look  B. moon  C. shoot   D. lagoon 

Question 2. A. universal  B. uniform  C. ultraviolet  D. unit 

 

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. secure   B. oblige  C.  vacant  D. equip 

Question 4. A. accompany  B. comfortable C. interview   D. unique 

 

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. Rose didn’t mean insulting (A) Jack, but he took (B) her comments amiss (C) and now will 

no longer talk to (D) her. 

Question 6. Soil (A) temperatures in Royal River, Matana, near (B) the Nevada border, have been 

known (C) to reach 45 of degrees (D) Celsius. 

Question 7. Tenant taxi driver are those they (A) either rent a car and work it (B) for themselves or 

(C) work for the owner (D) and receive payment. 

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. Without the accident on the way this morning, Rose_______ late for class. 

A. would be  B. would have been C. hadn't been   D. wouldn't have been 
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Question 9. It is important that every passenger on board _______ before the flight. 

A. be checked   B. is checked    C. must be checked  D. were checked 

Question 10. Rose is visiting Vietnam tomorrow on her first business trip and she is very excited 

_______ it. 

A. at B. beside  C. about  D. with 

Question 11. Before cooking, Rose should buy all the necessary_______. 

A. factors  B. ingredients   C. substances    D. elements 

Question 12. Not only_______, it also performs an crucial function in the reproduction of the plant. 

A. the flower looks lovely   B. the flower is looking lovely 

C.  does the flower look lovely  D. the lovely flower 

Question 13. The_______ reason why she cannot love him is because he constantly treats her badly 

A. big  B. great  C. main   D. large 

Question 14. While Jack was looking through his old albums the other day, he _______ this 

photograph of his parents’ wedding. 

A. took after B. made up  C. turned down   D. came across 

Question 15. My family gave me a surprising party, _______ was so kind of them. 

A. which  B. this   C. that    D. what 

Question 16. In general, the South of Vietnam is as _______ as the North. 

A. flat  B. less flat  C. flatter   D. the flattest 

Question 17. The person that you saw last night _______ have been Jack because he was here with me 

all that time. 

A. shan’t  B. can’t  C. wouldn’t    D. oughtn’t 

Question 18. No one will fly off the _______ for no reason. 

A. rooftop  B. handles   C. needles    D. pate 

Question 19. Carbon dioxide  _______as one of the main contributors to the greenhouse effect. 
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A. had identified    B. has been identified 

C. has identified     D. had been identified 

 

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. Sue: “These cakes are so delious! Thank you very much, Bill.” - Bill: “_______!” 

A. Don’t mention it   B. Good job 

C. Don’t worry     D. That’s right 

Question 21. Thang: “What do you think about the movie?” - Huong: “_______.” 

A. Yes, let’s see   B. I can’t agree with you more 

C.  The best I’ve ever seen  D. I wish I could 

 

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. The Aborigional set off a flare to help guide our rescuers. 

A. lamp  B. temper  C. style   D. blaze 

Question 23. We were having difficulties finishing the research in such a short period of timed so that 

we decided to prolong our stay by another week. 

A. extend  B. inquire  C. relax   D. stop 

 

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. In the middle of the field stood a colossal wooden house, decorated in ivory and gold. 

A. gigantic  B. tiny   C. graceful   D. big 

Question 25. The novel was abridged for children. 

A. shortened B. extended  C. stressed  D. easy 
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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. Rose  must have been sleeping; otherwise, she would have heard the telephone ring. 

A. I’m pretty sure that Rose was asleep at the time, because she didn’t heard the telephone ring. 

B. Rose was sleeping so deeply that she wouldn’t even have heard telephone ring. 

C. If she had been sleeping, Rose would have missed the sound of telephone. 

D. The telephone rang while Rose was about to fall asleep, but she wasn’t aware of it. 

Question 27. It is said that two men were arrested after the robbery. 

A. People said two men be arrested after the robbery. 

B. Two men are said to be arrested after the robbery. 

C. Two men are said to have been arrested after the robbery 

D. Two men were said to be arrested after the robbery  

Question 28. Jack didn’t take his father’s advice. That’s why he is in prison. 

A. If Jack had taken his father’s advice, he would not have been in prison. 

B. If Jack took his father’s advice, he would not be in prison. 

C. If Jack had taken his father’s advice, he would not be in prison 

D. If Jack takes his father’s advice, he will not be in prison. 

Question 29. Tourists are advised to take out insurance. Their baggage may go astray. 

A. Tourists should take out insurance if their baggage goes astray. 

B. Tourists should get insurance, or else their baggage may go astray. 

C. Tourists are advised to take out insurance in case their baggage goes astray. 

D. Tourists had better buy insurance as a precaution against their luggage go astray. 

Question 30. We intended to visit Rome in the afternoon. We could not afford the fee, however. 

A. As intended, we could not afford the visit to Rome in the afternoon because of the fee. 

B. We visited Rome in the afternoon though the fee was too high for us. 

C. We were going to visit Rome in the afternoon but the fee was too high for us. 

D. The fee was, however, high enough for us to plan a visit to Rome in the afternoon. 

 

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. 
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Mobile phones emit microwave radio emissions. Investigators are questioning whether exposure to 

these radio waves might (31) _______ to brain cancer. So far, the figures are not final. The precise 

evidence does not enable us to say in certain that mobile phones are definitely safe. On the other hand, 

recent research has not yet (32) ________ clear adverse effect associated with the prolonged use of 

mobile phones. 

Many studies are now going (33) _______ in numerous countries. Some of the results are 

contradictory but others have shown an association between mobile phone use and cancer. However, 

these studies are preliminary and the issue needs further, long - term investigation. 

(34) ________ the scientific data is more definite, it is advisable for people to try not to use mobile 

phone for long periods of time. Don't think that hands free phones are any safer either. At the moment, 

research is in fact showing the opposite and they may be just as hazardous. It is also thought that 

young people (35) ________ bodies are still growing may be at particular risk. 

Question 31.  A. cause  B. bring  C. produce  D. lead 

Question 32.  A. created  B. proved  C. demonstrated D. caused 

Question 33.  A. on   B. about  C. through  D. by 

Question 34.  A. Provide  B. When  C. Until  D. As 

Question 35.  A. whose  B. that   C. with   D. as 

 

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. 

Stars have been significant features in the design of many United States coins and their number has 

varied from one to forty-eight stars. Most of the coins issued from about 1799 to the early years of the 

twentieth century bore thirteen stars representing the thirteen original colonies. 

Curiously enough, the first American silver coins, issued in, 1794, had fifteen stars because by that 

time Vermont and Kentucky had joined the Union. At that time it was apparently the intention of mint 

officials to add a star for each new state. Following the admission of Tennessee in 1796, for example, 

some varieties of half dimes, dimes, and half-dollars were produced with sixteen stars. 

As more states were admitted to the Union, however, it quickly became apparent that this scheme 

would not prove practical and the coins from 1798 on were issued with only thirteen stars-one for each 



 GV:  Nguyễn Quỳnh Trang 
   Facebook: 

www.facebook.com/lopcoquynhtrang 

 

 

 6 Để học offline với cô Trang gọi: 0942323701 

 

of the original colonies. Due to an error at the mint, one variety of the 1828 half cent was issued with 

only twelve stars. There is also a variety of the large cent with only 12 stars, but this is the result of a 

die break and is not a true error. 

 

Question 36. What is the main topic of the passage? 

A. The teaching of astronomy in state universities 

B. Stars on American coins 

C. Colonial stamps and coins 

D. The star as national symbol of the United States 

Question 37. The word "their" in line 1 refers to 

A. stars B. features C. coins D. colonies 

Question 38. The word "bore" in line 3 is closest in meaning to which of the following? 

A. Carried B. Drilled C. Cost D. Symbolized 

Question 39. The expression “Curiously enough” is used in line 4 because the author finds it strange 

that 

A. silver coins with fifteen stars appeared before coins with thirteen 

B. Vermont and Kentucky joined the Union in 1794 

C. no silver coins were issue until 1794 

D. Tennessee was the first state to use half dimes 

Question 40. Which of the following can be inferred about the order in which Kentucky, Tennessee, 

and Vermont joined the Union? 

A. Vermont and Kentucky joined at the same time. 

B. Kentucky joined before Tennessee and Vermont. 

C. Tennessee joined after Vermont and Kentucky. 

D. Vermont joined after Tennessee and Kentucky. 
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Question 41. Which of the following is NOT mentioned as the denomination of an American coin? 

A. Half cent B. Half nickel  C. Half dime D. Half- dollar 

Question 42. Why was a coin produced in 1828 with only twelve stars? 

A. There were twelve states at the time. B. There was a change in design policy. 

C. Tennessee had left the Union. D. The mint made a mistake. 

 

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. 

Icebergs are among nature’s most spectacular creations, and yet most people have never seen one. A 

vague air of mystery envelops them. They come into being somewhere-in faraway, frigid waters, amid 

thunderous noise and splashing turbulence, which in most cases no one hears or sees. They exist only a 

short time and then slowly waste away just a unnoticed. 

Objects of sheerest beauty, they have been called. Appearing in an endless variety of shapes they may 

be dazzlingly white, or they may be glassy blue, green, or purple, tinted faintly or in darker hues. They 

are graceful, stately, inspiring-in calm, sunlit seas. 

But they are also called frightening and dangerous, and that they are-in the night, in the fog, and in 

storms. Even in clear weather one is wise to stay a safe distance away from them. Most of their bulk is 

hidden below the water, so their underwater parts may extend out far beyond the visible top. Also, 

they may roll over unexpectedly, churning the waters around them. 

Icebergs are parts of glaciers that break off, drift into the water, float about awhile, and finally melt. 

Icebergs afloat today are made of snowflakes that have fallen over long ages of time. They embody 

snows that drifted down hundreds, or many thousands, or in some cases maybe a million years ago. 

The snows fell in polar regions and on cold mountains, where they melted only a little or not at all, and 

so collected to great depths over the years and centuries. 

As each year’s snow accumulation lay on the surface, evaporation and melting caused the snowflakes 

slowly to lose their feathery points and become tiny grains of ice. When new snow fell on top of the 

old, it too turned to icy grains. So blankets of snow and ice grains mounted layer upon layer and were 

of such great thickness that the weight of the upper layers compressed the lower ones. With time and 

pressure from above, the many small ice grains joined and changed to larger crystals, and eventually 

the deeper crystals merged into a solid mass of ice. 
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Question 43. Which of the following is the best title for the passage? 

A. The Melting of Icebergs B. The Nature and Origin of Icebergs 

C. The Size and Shape of Icebergs D. The Dangers of Icebergs 

Question 44. The author states that icebergs are rarely seen because they are 

A. surrounded by fog 

B. hidden beneath the mountains 

C. located in remote regions of the world 

D. broken by waves soon after they are formed 

Question 45. The passage mentions all of the following colors for icebergs EXCEPT 

A. yellow B. blue C. green D. purple 

Question 46. According to the passage, icebergs are dangerous because they 

A. usually melt quickly  B. can turn over very suddenly 

C. may create immense snowdrifts D. can cause unexpected avalanches 

Question 47. According to the passage, icebergs originate from a buildup of 

A. turbulent water  B. feathers 

C. underwater pressure   D. snowflakes 

Question 48. The formation of an iceberg is most clearly analogous to which of the following 

activities? 

A. Walking on fluffy new snow, causing it to become more compact and icy 

B. Plowing large areas of earth, leaving the land flat and barren 

C. Skating across a frozen lake and leaving a trail behind 

D. Blowing snow into one large pile to clear an area 

Question 49. In line 20, the expression "from above" refers to 
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A. sunlit seas  B. polar regions 

C. weight of mountains   D. layers of ice and snow 

Question 50. The attitude of the author toward icebergs is one of 

A. disappointment B. humor C. disinterest D. wonder 
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ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ SỐ 33 

Question 1. A 

Từ “look” có phần gạch chân phát âm là /u/ 

Các từ còn lại có phần gạch chân phát âm là /u:/ 

 

Question 2. C 

Từ “ultraviolet” có phần gạch chân phát âm là /ʌ/ 

Các từ còn lại có phần gạch chân phát âm là /ju/ 

 

Question 3. C 

Từ “vacant” có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất 

Các từ còn lại có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. 

 

Question 4. A 

Từ “accompany” có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai 

Các từ còn lại có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. 

 

Question 5. A 

Mean + to V = có ý định làm gì 

 câu bị sai về dạng của động từ  chọn A 

Chữa lỗi: insulting  to insult 

Dịch: Rose không có ý định làm xúc phạm đến Jack, nhưng anh ấy đã coi những lời nhận xét của cô ấy là 

sai và giờ thì không nói chuyện với cô ấy nữa. 

 

Question 6. D 

Khi nói về nhiệt độ, ta dùng “số đếm + degrees Celsius” 

Chữa lỗi: of degrees  degrees 

Dịch: Nhiệt độ đất ở sông Royal , Matana, gần biên giới Nevada, được biết đến là lên đến 45 độ C 

 

Question 7. A 

Ta phải sử dụng đại từ quan hệ “who” trong cụm “those who” 

Chữa lỗi: they who 
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Dịch: Những người lái xe taxi làm thuê là những người mà hoặc thuê xe và làm việc cho chính họ hoặc 

làm việc cho người chủ và nhận tiền lương. 

 

Question 8. D 

Diễn tả điều kiện không có thật ở QK, dùng câu điều kiện loại III 

Dựa vào ngữ nghĩa  chọn D 

Dịch: Nếu không bị tai nạn trên đường sáng nay,Rose đã không bị muộn học. 

 

Question 9. A 

Cấu trúc: It is + important/ imperative/ essential … + S + V (nguyên thể) … (thể giả định cách) 

Dịch: Điều rất quan trọng là mỗi khách hàng khi lên trên máy bay phải được kiểm tra trước chuyến 

bay. 

 

Question 10. C 

To be excited about something: hào hứng về cái gì 

Dịch: Rose sẽ đi đến Vietnam ngày mai trong chuyến đi công tác đầu tiên của cô ấy và cô ấy rất hào 

hứng về nó. 

 

Question 11. B 

Factor (n): nguyên tố 

Ingredient (n): thành phần (để nấu ăn) 

Substance (n): vật chất 

Element (n): thành phần, nguyên tố 

Dịch: Trước khi nấu ăn, Rose nên mua tất cả nhưng thành phần cần thiết. 

 

Question 12. C  

“Not only” được đảo lên đầu câu theo sau là dạng đảo ngữ   để nhấn mạnh 

Dịch: Hoa không chỉ trông đẹp, nó còn thực hiện một chức năng quan trọng trong quá trình sinh sản 

của cây. 

 

Question 13. C 

Big (adj): to, lớn 

Great (adj): to, lớn/ tuyệt 

Main (adj): chính 

Large (adj): rộng 
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 The main reason why: lý do chính tại sao… 

Dịch: Lý do chính tại sao cô ấy không yêu nổi anh ý vì anh ý liên tục đối xử tệ với cô ấy. 

  

Question 14. D 

Take after (vp): giống 

Make up (vp): chiếm/ dựng lên/ trang điểm 

Turn down (vp): từ chối 

Come across (vp): tình cờ gặp 

Dịch: Trong khi Jack đang nhìn lướt qua cuốn album ảnh cũ vào một ngày nọ,anh ấy tình cờ gặp tấm 

ảnh cưới này của bố mẹ anh ấy. 

 

Question 15. A 

Thay thế cho cả một mệnh đề, ta dùng đại từ quan hệ “which” 

Dịch: gia đình tôi đã cho tôi một bữa tiệc bất ngờ, họ thật tốt. 

 

Question 16. A 

Cấu trúc so sánh ngang bằng: as + adj + as 

Dịch: Thông thường, miền Nam Việt Nam bằng phẳng như miền Bắc. 

 

Question 17. B 

Diễn tả dự đoán không thể xảy ra trong QK  dùng “can’t have + PII” 

Dịch: Người bạn nhìn thấy đêm qua không thể nào là Jack, bởi vì anh ấy đã ở đây với tôi trong suốt 

thời gian đó 

 

Question 18. B 

Fly off the handles (idiom): tức giận, nổi giận 

Dịch: Không ai nổi giận mà không có lý do cả. 

 

Question 19. B 

Câu không có trạng từ chỉ thời gian rõ ràng  chia ở thì HTHT  loại A, D 

Dựa vào ngữ nghĩa  Câu mang nghĩa bị động  chọn B 

Dịch: Carbon dioxide được xác định là một trong những nguyên nhân chính gây nên hiệu ứng nhà 

kính. 

 

Question 20. A 
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Sue: “Những chiếc bánh này thật là ngon! Cảm ơn bạn rất nhiều, Bill.” – Bill: “Không có gì!” 

 

Question 21. C 

Thắng: “Bạn nghĩ gì về cuốn bộ phin?” – Hương: “Đó là phim hay nhất mình từng xem.” 

 

Question 22. D 

Lamp (n): cái đèn 

Temper (n): tâm trạng 

Style (n): kiểu mẫu 

Blaze (n) ~ flare (n) : ngọn lửa 

Dịch: Người bản địa Úc đã đốt một ngọn lửa để giúp chỉ đường cho nhân viên cứu hộ. 

 

Question 23. A 

Extend (v) ~ prolong (v): mở rộng, kéo dài 

Inquire (v): hỏi, thẩm tra 

Relax (v): thư giãn 

Stop (v): dừng lại 

Dịch: Chúng tôi đã có  khó khăn trong việc hoàn thành nghiên cứu trong 1 thời gian ngắn như vậy nên 

chúng tôi quyết định kéo dài kì nghỉ của chúng tôi thêm 1 tuần. 

 

Question 24. B 

Gigantic (adj): kếch sù 

Tiny (adj): nhỏ bé >< colossal (adj): khổng lồ 

Graceful (adj): duyên dáng 

Big (adj): lớn 

Dịch: Ở giữa trung tâm cánh đồng là một ngôi nhà khổng lồ, được trang trí bằng ngà voi và vàng. 

 

Question 25. B 

Shorten (v): làm ngắn lại 

Extend (v): kéo dài, mở rộng  >< abridge (v): rút ngắn 

Stress (v): nhấn mạnh 

Easy (adj): dễ dàng 

Dịch: Quyển tiểu thuyết được rút ngắn lại cho trẻ em. 

 

Question 26. A 
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Dịch đề: Rose chắc hẳn phải đang ngủ; nếu không thì, cô đấy đã nghe thấy tiếng chuông điện thoại. 

Câu sử dụng cấu trúc “must have been + V-ing” để diễn tả sự suy đoán trong quá khứ dựa trên những 

căn cứ có thật  viết lại câu ta dùng “I’m pretty sure that + clause (QK)” để diễn tả lại nghĩa của câu 

Dịch: Tôi chắc chắn rằng Rose đang ngủ vào thời điểm đó, bởi vì cô ấy không nghe thấy tiếng chuông 

điện thoại. 

 

Question 27. C 

Dịch đề: Mọi người nói rằng 2 người đàn ông đã bị bắt giữ sau vụ trộm. 

Cấu trúc của câu bị động với động từ tường thuật  chọn C 

Dịch: Hai người đàn ông được cho là đã bị bắt sau vụ trộm 

 

Question 28. C 

Dịch đề: Jack ấy không nghe lời khuyên của bố. Đó là lí do tại sao anh ấy vào tù. 

Viết lại câu, ta sẽ sử dụng câu điều kiện loại III (diễn tả điều kiện không có thật ở QK để diễn tả) 

Cấu trúc: If + S + had + PII …, S + would + have + PII … 

Dịch: Nếu Jack nghe theo lời khuyên của bố, anh ấy đã không bị đi tù 

 

Question 29. C 

Dịch đề: Hành khách được khuyên nên mua bảo hiểm. Hành lý của họ có thể bị lạc mất. 

In case: phòng khi/ trong trường hợp/ nếu 

Dịch: Hành khách được khuyên nên mua bảo hiểm phòng khi hành lý của họ có thể bị lạc mất. 

 

Question 30. C 

Dịch đề: Chúng tôi đã lên kế hoạch đến thăm Rome vào buổi chiều. Tuy nhiên, chúng tôi không thể trả 

đủ phí. 

Nối hai câucó ý nghĩa trái ngược nhau, dùng liên từ “but” 

Dịch: Chúng tôi đã định đến thăm  Rome vào buổi chiều nhưng phí quá cao. 

 

Question 31. D 

Lead to sth: dẫn đến điều gì ~ cause sth 

Dịch: “Các nhà nghiên cứu đang nghi ngờ liệu việc tiếp xúc với sóng vô tuyến có thể dẫn đến ung thư 

não.” 

 

Question 32. B 

Create (v): tạo ra 
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Prove (v): chứng minh 

Demonstrate (v): giải thích, biểu thị 

Cause (v): gây ra 

Dịch: “Mặt khác, nghiên cứu hiện vẫn chưa chứng minh được ảnh hưởng bất lợi rõ ràng liên quan đến 

việc sử dụng lâu dài của điện thoại di động” 

 

Question 33. A 

Gon on: tiếp tục 

Dịch: “Nhiều nghiên cứu hiện vẫn đang tiếp tục ở nhiều đất nước” 

 

Question 34. C 

Dựa vào nghĩa  chọn “until” 

Dịch: “Cho đến khi dữ liệu khoa học rõ ràng hơn, nó là khôn ngoan cho mọi người khi cố gắng không 

sử dụng điện thoại di động trong khoảng thời gian lâu dài” 

 

Question 35. A 

Dùng “whose” để thay cho tính từ sở hữu của người hoặc vật 

Dịch: “Mọi người cũng nghĩ rằng những người trẻ tuổi mà có cơ thể đang phát triển có thể gặp nguy 

hiểm riêng.” 

 

Question 36. B 

Dựa vào thông tin được đề cập đến ở câu đầu và trong các đoạn văn, có thể suy ra nội dung chính được 

đề cập trong đoạn văn chính là về những ngôi sao trên đồng tiền Mỹ  chọn B 

 

Question 37. A 

Dựa vào câu đầu tiên “Stars have been significant features… and their number has varied from one to 

forty-eight stars…”  đại từ sở hữu “their” đề cập đến danh từ “stars” 

 

Question 38. A 

Bear (v) ~ carry (v): mang 

 

Question 39. A 

Dựa vào thông tin “Most of the coins issued from about 1799…” và “Curiously enough, the first 

American silver coins, issued in, 1794…”  Tác giả cảm thấy lạ vì những đồng tiền bạc có 15 ngôi 

sao xuất hiện trước đồng xu có 13 ngôi sao  chọn A 
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Question 40. C 

Dựa vào các thông tin “…1794, had fifteen stars because by that time Vermont and Kentucky had 

joined the Union…” và “…Following the admission of Tennessee in 1796…”  có thể suy ra rằng 

Tennessee đã tham gia sau Vermont và Kentucky  chọn C 

 

Question 41. B 

Các đáp án A, C, D đều được nhắc đến như một tên gọi của đồng tiền Mỹ “…some varieties of half 

dimes, dimes, and half-dollars were produced…” và “…one variety of the 1828 half cent was 

issued…”  chọn B 

 

Question 42. D 

Dựa vào câu “Due to an error at the mint, one variety of the 1828 half cent was issued with only 

twelve stars”  Nguyên nhân đồng tiền được sản xuất năm 1828 chỉ có 12 ngôi sao là vì sở đúc tiền bị 

nhầm lẫn  chọn D 

 

Question 43. B 

Nội dung chính của bài đề cập đến bản chất và nguồn gốc của núi băng trôi. 

 

Question 44. C 

Dựa vào đoạn “…They come into being somewhere-in faraway, frigid waters, amid thunderous noise 

and splashing turbulence…”  chọn C 

 

Question 45. A 

Dựa vào thông tin “…they may be dazzlingly white, or they may be glassy blue, green, or purple, 

tinted faintly or in darker hues…”  chọn A 

 

Question 46. B 

Dựa vào thông tin “…they may roll over unexpectedly, churning the waters around them…”  chọn 

B 

 

Question 47. D 

Dựa vào thông tin “…Icebergs afloat today are made of snowflakes that have fallen over long ages of 

time…”  chọn D 
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Question 48. A 

Dựa vào đoạn cuối  sự hình thành của núi đá trôi giống như việc đi trên lớp tuyết mới tơi xốp, làm 

cho nó kết chặt vào và thành băng  chọn A 

 

Question 49. D 

Dựa vào đoạn “…So blankets of snow and ice grains mounted layer upon layer and were of such great 

thickness that the weight of the upper layers compressed the lower ones. With time and pressure from 

above…”  “from above” chính là đề cập đến những lớp tuyết và băng  chọn D 

 

Question 50. D 

Đề: Thái độ của tác giả về núi băng trôi là 

A. Không đồng tình 

B. Hài hước 

C. Không hứng thú 

D. Ngạc nhiên 

 chọn đáp án D phù hợp nhất 


