
 GV:  Nguyễn Quỳnh Trang 
   Facebook: 

www.facebook.com/lopcoquynhtrang 

 

 

 1 Để học offline với cô Trang gọi: 0942323701 

 

www.facebook.com/lopcoquynhtrang 

 

 ĐỀ 37 
 

 

 

 

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. dart             B. superstar  C. harvest  D. particular 

Question 2. A. reliable             B. liquid  C. vital   D. suicidal 

 

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. future  B. involve  C. prospect   D. guidance 

Question 4. A. laptop  B. mobile  C. engine   D. device 

 

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. A huge amount (A) of exchanged students (B) come (C) to this ULIS university (D) 

every month. 

Question 6. Of (A) all seashore plants, seaweeds are best (B) able to tolerate long periods out of 

water, followed by (C) long periods covering (D) by water. 

Question 7. Lack of (A) animal protein in (B) the human diet is a serious (C) cause of the (D) 

malnutrition. 

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. A recent investigation has revealed that supporters of equal partnership in marriage are in 

the _______. 

A. crowd  B. particular  C. obligation   D. majority 
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Question 9. Jack asked me _______ in French 

A. what that word means   B. what did this word mean 

C. what does this word mean    D. what that word meant 

Question 10. “I have gone to the eye doctor's to have a check up.” – “You _______.You just had your 

check-up last month!” 

A. didn't need to go    B. needn’t have gone 

C. needn’t go      D. don’t need to go 

Question 11.  Without saying a word, he still can express his emotion by using _______ 

communication. 

A. verbal  B. oral   C. non-verbal   D. tongue 

Question 12. _______ Jack speaks to her, he complains a lot her fast speaking pace. 

A. So that  B. Although   C. Whenever   D. Lest 

Question 13. _______ umbrella should not be used during _______ rainstorm. 

A. A/ a  B. The/a  C. An/a    D. No article/ a 

Question 14. Many young singers are trying PR their best in the media in the hope that they will 

_______ fame and fortune in the near future. 

A. lose  B. achieve   C. collect   D. remove 

Question 15.  He proposed _______ a famous superstar on a romantic boat.  

A. that they married B. getting married C. to have married  D. to marry 

Question 16. All students in Honor class were made _______ Maths very hard. 

A. learning  B. learn  C. to learn    D. having learnt 

Question 17. I don’t think red colour will ever go _______ of style among young people. 

A. away   B. out   C. off    D. down 

Question 18. I have a modest dream _______becoming a famous writer in the near future. 

A. by  B. with   C. of    D. at 
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Question 19. They _______ to America  up to now. 

A. didn’t go B. haven’t gone C. don’t go   D. aren’t going 

 

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. Nancy  is talking to a porter in the hotel lobby. 

Porter: “Shall I help you with your luggage?” - Nancy: “_______” 

A. Not at all.    B. That's very kind of you. 

C. Don’t mention it.    D. Well-done! 

Question 21. Hellen is asking Hao, who is sitting at a corner of the room, seeming too shy. 

Hellen: “Why aren’t you taking part in our activities? _______” - Hao: “Yes. Sure.” 

A. Could you please show me how to get to the nearest station? 

B. Shall I take your coat off? 

C. Can I do anything for you? 

D. Can you help me with these decorations? 

 

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. My mate was so keen on the dress that she paid through her nose for it. 

A. paid nothing B. turned a deaf ear C. was offered  D. paid much more than usual 

Question 23. In order to understand a new language better, the students should incorporate grammar, 

vocabulary, and speaking in their studies. 

A. combined  B. granted  C. scrutinized   D. skipped 

 

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. 



 GV:  Nguyễn Quỳnh Trang 
   Facebook: 

www.facebook.com/lopcoquynhtrang 

 

 

 4 Để học offline với cô Trang gọi: 0942323701 

 

Question 24. Strangely, in some Africa a countries, nodding their heads means they disagree with 

something which confuses the tourists.  

A. blinking   B. shaking  C. waving  D. slumping 

Question 25. The distinction between schooling and education implied by this definition is very clear 

A. odd    B. implicit  C. obscure   D. explicit 

 

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. It is a pity that I can’t speak French  as a native speaker. 

A. I wish I could speak French as a native speaker. 

B. I wish I couldn’t speak French as a native speaker. 

C. I wish I can speak French as a native speaker. 

D. I wish I have spoken French as a native speaker. 

Question 27. “What language do you find the most difficult to learn of all?” Rose asked Ha. 

A. Rose asked Ha what language Ha found the most difficult to learn of all. 

B. Rose wanted to know what language they founded the most difficult to learn of all. 

C. Rose asked Ha what language did you find the most difficult to learn of all. 

D. Rose asked Ha what language you found the most difficult to learn of all. 

Question 28. The melody was so loud that we had to yell to each other. 

A. We didn’t say loud enough for us to hear each other. 

B. The melody was too loud that we had to yell to each other. 

C. We didn’t say loud enough to hear each other. 

D. Because of loud melody, we had to yell to each other. 

 

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. Rose tried very hard to pass the university entrance exam. She could hardly pass it. 

A. Although Rose didn’t try hard to pass the university entrance exam, she could pass it. 

B. Despite being able to pass the university entrance exam, Rose didn’t pass it. 

C. Hard as Rose tried, she could hardly hard pass the university entrance exam. 

D. Rose tried very hard, so she passed the university entrance exam satisfactorily. 

Question 30. We didn’t want to spend a lot of money. We stayed in a cheap hostel. 
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A. In stead of spending a lot of money, we stayed in a cheap hostel. 

B. In spite of spending a lot of money, we stayed in a cheap hostel. 

C. We stayed in a cheap hostel, but we had to spend a lot of money. 

D. We didn’t want to spend a lot of money. We stayed in the cheap hostel. 

 

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. 

In this stage of development of (31) _______ telephone networks and electronic mail, it appears that 

fewer and fewer individuals are taking time to sit down and write letters to friends and relatives. For 

thousands of years, letters were the only method to keep (32) _______ people who were any distance 

away and letter-writing was perceived as an essential skill for all educated people to master. 

Steadily, (33) _______, the significance of writing letters is lessening to a point that majority of us 

have to make a special effort to turn out something worthwhile when we apply for a job or make a 

complaint. In business circles the tendency is for routine communications to become shorter. Even 

though clients may appreciate a detailed letter, an employee who sends out long letters is often 

regarded as (34) _______. Many people prefer the telephone in all circumstances and its speed is 

important in many situations, but (35) _______ have you put the telephone down, dissatisfied with 

what you have managed to say? I don’t think I’ll throw my pen away yet. 

Question 31. A. advanced  B. progressive  C. highly-developed  D. all are correct 

Question 32.          A.on good terms with B. in step with             C. in contact with       D. in favour 

of 

Question 33. A. for example B. therefore  C. however  D. in short 

Question 34. A. impossible  B. unusual  C. inefficient  D. unimportant 

Question 35. A. how about  B. how often  C. how much  D. how long 

 

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. 

Arid regions in the southwestern United States have become increasingly inviting playgrounds for the 

growing number of recreation seekers who own vehicles such as motorcycles or powered trail bikes 

and indulge in hill-climbing contests or in carving new trails in the desert. But recent scientific studies 
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show that these off-road vehicles can cause damage to desert landscapes that has long-range effects on 

the area’s water-conserving characteristics and on the entire ecology, both plant and animal. Research 

by scientists in the western Mojave Desert in California revealed that the compaction of the sandy arid 

soil resulting from the passage of just one motorcycle markedly reduced the infiltration ability of the 

soil and created a stream of rain runoff water that eroded the hillside surface. In addition, the 

researchers discovered that the soil compaction caused by the off-road vehicles often killed native 

plant species and resulted in the invasion of different plant species within a few years. The native 

perennial species required many more years before they showed signs of returning. The scientists 

calculated that roughly a century would be required for the infiltration capacity of the Mojave soil to 

be restored after being compacted by vehicles. 

 

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

A. Problems caused by recreational vehicles 

B. Types of off-road vehicles 

C. Plants of the southwestern desert 

D. The increasing number of recreation seekers 

 

Question 37. According to the passage, what is being damaged? 

A. Motorcycles  B. The desert landscape 

C. Roads through the desert D. New plant species 

 

Question 38. According to the passage, the damage to plants is _______. 

A. unnoticeable B. superficial C. long-lasting D. irreparable 

 

Question 39. According to the passage, what happens when the soil is compacted? 

A. Little water seeps through  B. Better roads are made 

C. Water is conserved   D. Deserts are expanded 
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Question 40. What is happening to the desert hillsides? 

A. The topsoil is being eroded 

B. The surface is being irrigated 

C. There are fewer types of plants growing on them 

D. There are fewer streams running through them 

 

Question 41. According to the passage, what is happening to native plants in these areas? 

A. They are becoming more compact B. They are adapting 

C. They are invading other areas D. They are dying 

 

Question 42. It can be inferred that which of the following people would probably be most  alarmed 

by the scientists’ findings? 

A. Historians  B. Mapmakers  C. Farmer  D. Ecologists 

 

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. 

Another critical factor that plays a part in susceptibility to colds is age. A study done by the University 

of Michigan School of Public Health revealed particulars that seem to hold true for the general 

population. Infants are the most cold-ridden group, averaging more than six colds in their first year. 

Boys have more colds than girls up to age three. After the age of three, girls are more susceptible than 

boy's , and teenage girls 

average three colds a year to boy’s two. 

The general incidence of continues to decline into maturity. Elderly people who are in good health 

have as few as one or two colds annually. One exception is founds among people in the twenties, 

especially women, who show a rise in cold infections, because people in this age group are most 
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likely to have young children. Adults who delay having children until thirties forties experience the 

same sudden increase in cold infections. 

The study also found that economics play an important role. As income increases, the frequency at 

which are reported in the family decreases. Families with the lowest income suffer about a third more 

colds than families at the lower end. Lower income generally forces people to live in more cramped 

quarters than those typically occupied by wealthier by wealthier people, and crowding increases the 

opportunities for the cold virus to travel from person to person. Low income may also adversely 

influence diet. The degree to which poor nutrition affects susceptibility to colds is not yet clearly 

established, but an inadequate diet is suspected of lowering resistance. 

 

Question 43: Which of the following is closet in meaning to the word “particulars” in line 2? 

A. Minor errors  B. specific facts  C. small distinctions   D. individual people 

 

Question 44: What does the author claim about the study discussed in the passage? 

A. It contains many inconsistencies 

B. It specializes in children 

C. It contradicts the results of earlier studies in the field 

D. Its results apparently are relevant for the population as a whole 

 

Question 45: It maybe inferred from the passage that which of the following groups of people is most 

likely 

to catch colds? 

A. infant boys   B. young girls   C. teenage boys   D. elderly women 

 

Question 46: There is information in the second paragraph of the passage to support which of the 

following 

conclusions? 

A. Men are more susceptible to cold than women 

B. Children infect their parents with colds. 

C. People who live in a cold climate have more colds than those who live in a warm one. 

D. People who don’t have children are more susceptible to colds than those who do. 

 

Question 47: The phrase “in this age group” refers to _______. 
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A. Infants     B. People in their twenties 

C. People in their thirties and forties  D. Elderly people 

 

Question 48: The author’s main purpose in writing the last paragraph of the passage is to _______. 

A. Explain how cold viruses are transmitted 

B. Prove that a poor diet cause colds 

C. Discuss the relationship between income and frequency of colds 

D. Discuss the distribution of income among the people in the study 

 

Question 49: The word “cramped” is closest in meaning to _______. 

A. cheap   B. crowded   C. depressing    D. simple 

 

Question 50: The author’s tone in this passage could best be described as _______. 

A. Neutral and objective   B. Humorous 

C. Tentative but interested   D. Highly critical 
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ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ SỐ 37 

Question 1. D 

A. part /dɑːt/ (n): giáo 

B. superstar /ˈsuːpəstɑː/ (n): siêu sao 

C. harvest /ˈhɑːvɪst/ (v): gặt hái, thu hoạch 

D. particular /pəˈtɪkjʊlə/ (adj): cụ thể 

 

Question 2. B 

A. reliable /rɪˈlaɪəbəl/ (adj): đáng tin cậy 

B. liquid /ˈlɪkwɪd/ (n): chất lỏng; (adj): dạng lỏng 

C. vital /ˈvaɪtəl/ (adj): thiết yếu 

D. suicidal /ˌsuːɪˈsaɪdəl/ (adj): muốn tự tử 

 

Question 3. B 

A. future /ˈfjuːtʃər/ (n): tương lai 

B. involve /ɪnˈvɒlv/ (v): liên quan, dính líu 

C. prospect /ˈprɒspekt/ (n): triển vọng, tiềm năng 

D. guidance /ˈɡaɪdəns/ (n): sự hướng dẫn, chỉ đạo 

 

Question 4. D 

A. laptop /ˈlæptɒp/ (n): máy tính xách tay 

B. mobile /ˈməʊbaɪl/ (adj): di động 

C. engine /ˈendʒɪn/ (n): động cơ 

D. device /dɪˈvaɪs/ (n): thiết bị 

 

Question 5. A 

An amount of + N (không đếm được): một lượng… 

A number of + N (đếm được số nhiều): nhiều… 

Chữa lỗi: A huge amount A huge number 

Dịch: Rất nhiều sinh viên trong chương trình trao đổi đến trường đại học ULIS này mỗi tháng. 

 

Question 6. D 

Dựa vào “by water”  câu ở dạng bị động 

Chữa lỗi: covering  covered 



 GV:  Nguyễn Quỳnh Trang 
   Facebook: 

www.facebook.com/lopcoquynhtrang 

 

 

 11 Để học offline với cô Trang gọi: 0942323701 

 

Dịch: Trong số tất cả các loài thực vật bờ biển, rong biển chịu đựng tốt nhất một thời gian dài mà 

không có nước, tiếp theo là khoảng thời gian dài bị ngập trong nước. 

 

Question 7. D 

Danh từ “malnutrition” là danh từ chung  không dùng mạo từ xác định “the” trước danh từ này 

Chữa lỗi:bỏ “the” 

Dịch: Việc thiếu protein động vật trong chế độ ăn uống của con người là một nguyên nhân nghiêm 

trọng của bệnh suy dinh dưỡng. 

 

Question 8. D 

Crowd (n): đám đông 

Particular (n): chi tiết 

Obligation (n): sự bắt buộc 

Majority (n): đa số, phần lớn 

Dịch: Một cuộc khảo sát gần đây chỉ ra rằng những người ủng hộ mối quan hệ bình đẳng trong hôn 

nhân là chiếm đa số. 

 

Question 9. D 

Khi chuyển từ câu trực tiếp sang gián tiếp với từ đề hỏi, ta lùi một thì của động từ và không đảo trợ 

động từ lên trước chủ ngữ 

Dịch: Jack hỏi tôi từ đó nghĩa là gì trong tiếng Pháp. 

 

Question 10. B 

Diễn tả hành động không cần thiết phải làm trong quá khứ (nhưng đã làm)  dùng cấu trúc “needn’t 

have + PII” 

Dịch: “Tôi vừa mới đu đến gặp bác sĩ  mắt để kiểm tra.” – “Lẽ ra bạn không cần phải đi. Bạn đã kiểm 

tra chỉ vừa mới tháng trước thôi mà!” 

 

Question 11. C 

Non-verbal communication: giao tiếp phi ngôn ngữ 

Dịch: Ngôn ngữ cơ thể là một dạng giao tiếp phi ngôn ngữ có hiệu quả. 

 

Question 12. C 

So that + SVO: để… (chỉ mục đích của hành động) 

Although + SVO…, SVO…: mặc dù… nhưng… 
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Whenever: bất cứ khi nào 

Lest: để… khỏi… 

Dựa vào ngữ nghĩa, chọn “Whenever” 

Dịch: Bất cứ khi nào Jack nói chuyện với cô ấy, anh ta than phiền về tốc độ nói nhanh của cô ấy. 

 

Question 13. C 

Hai danh từ “umbrella” và “rainstorm” đều được nhắc đến lần đầu và không được xác định  dùng 

mạo từ không xác định 

“Umbrella” bắt đầu bằng một nguyên âm nên dùng mạo từ “an” 

Dịch: Một chiếc ô không nên được sử dụng trong suốt một trận mưa bão có sấm chớp. 

 

Question 14. B 

Lose (v): thua, mất 

Achieve (v): đạt được 

Collect  (v): thu gom 

Remove (v): loại bỏ 

Dựa vào ngữ nghĩa  chọn “achieve” 

Dịch: Nhiều ca sỹ trẻ đang cố gắng hết sức để quảng bá truyền thông với hy vọng rằng họ sẽ đạt được 

danh tiếng và sự giàu có trong tương lai tới. 

 

Question 15. D 

Propose + to V: đề xuất làm gì/ cầu (hôn) 

Dịch: Anh ta đã cầu hôn 1 siêu sao tại 1 du thuyền rất lãng mạn.  

 

Question 16. C 

To be made + to V: bị bắt làm gì 

Dịch: Tất cả học sinh trong lớp tài năng bị bắt phải học toán  rất chăm chỉ. 

 

Question 17. B 

Go out of fashion/ style: lỗi mốt 

Dịch: Tôi không nghĩa là màu đỏ sẽ bị lỗi mốt trong giới trẻ. 

 

Question 18. C 

Dream of + N/ V-ing: mơ ước điều gì 

Dịch: Tôi có 1 giấc mơ khiêm nhường là trở thành nhà văn nổi tiếng trong một ngày gần đây.  
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Question 19. B 

Trạng từ “up to now” là dấu hiệu của thì HTHT  chọn B 

Dịch: Họ vẫn chưa đến Mỹ cho đến tận bây giờ. 

 

Question 20. B 

Dịch: Nacy đang nói chuyện với người trông cửa trong khách sạn. 

Người trông cửa: “Để tôi giúp cô với cái vali nhé?” – Nancy: “Anh thật tốt bụng.” 

 

Question 21. D 

Dịch: Hellen đang hỏi Hao, ai đang ngồi ở góc phòng kia, đang có vẻ rất xấu hổ. 

Hellen: “Tại sao bạn không tham gia vào hoạt động của tụi mình? Bạn có thể giúp tôi với phần trang 

trí này không?” – Hao: “Được, chắc chắn rồi.” 

 

Question 22. D 

Pay through the nose ~ pay much more than usual: trả giá đắt hơn bình thường, trả giá đắt 

Dịch: Bạn của tôi quá thích chiếc váy đó đến nỗi mà cô ấy trả giá rất cao để mua nó. 

 

Question 23. A 

Incorporate (v) ~  combine (v): hợp nhất, kết hợp 

Dịch: Để hiểu một ngôn ngữ mới tốt hơn, học sinh nên kết hợp ngữ pháp, từ vựng, và việc luyện nói 

trong quá trình học của mình. 

 

Question 24. B 

Nod (v) gật (đầu)  >< shake (v): lắc 

Dịch: Lạ lùng là ở 1 số nước châu Phi, gật đầu lại có nghĩa là không đồng ý, điều này làm rất nhiều du 

khách bối rối. 

 

Question 25. D 

Implied (adj): ngụ ý >< explicit (adj): minh bạch, rõ ràng 

Dịch: Sự phân biệt giữa trường học và giáo dục được ngụ ý bởi định nghĩa này là rất rõ ràng. 

 

Question 26. A 

Đề: Thật là đáng tiếc rằng tôi không thể nói tiếng Pháp  như một người bản xứ. 

Câu mong ước không có thật ở HT với “wish”  dùng: S + wish + S + could + V 
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Dịch: Tôi ước tôi có thể nói tiếng Pháp như một người bản xứ. 

 

Question 27. A 

Đề: “Bạn cảm thấy  ngôn ngữ nào khó để học nhất?” Rose hỏi Hà. 

Câu trực tiếp với từ để hỏi, lùi 1 thì của động từ, không đảo trợ động từ lên trước chủ ngữ 

Dịch: Rose g hỏi Hà ngôn ngữ nào mà Hà cảm thấy khó học nhất. 

 

Question 28. D 

Đề: Tiếng nhạc quá ồn đến nỗi mà chúng tôi phải hét to với nhau. 

Viết lại dùng mệnh đề nguyên nhân với “because of” 

Dịch: Bởi vì tiếng nhạc quá ồn, chúng tôi đã phải hét to với nhau. 

 

Question 29. C 

Đề: Cô ấy đã cố gắng chăm chỉ để đỗ kỳ thi ĐH. Cô ấy dường như không thể đỗ nó. 

Đáp án A, B, D sai về nghĩa 

Cấu trúc: adj + as + S + V ~ however + adj  + S + V,…: mặc dù… nhưng… 

Dịch: Mặc dù cô ấy đã cô gắng chăm chỉ, cô ấy dường như không thể đỗ kỳ thi vào ĐH. 

 

Question 30. A 

Đề: Chúng tôi đã không muốn dành nhiều tiền. Chúng tôi đã ở trong một nhà nghỉ giá rẻ. 

Đáp án B, C, D đều sai về nghĩa 

Cấu trúc: in stead of + V-ing…: thay vì… 

Dịch: Thay vì dành ra nhiều tiền, chúng tôi đã ở trong một nhà nghỉ giá rẻ. 

 

Question 31. D 

Advanced (adj) ~ progressive (adj) ~ highly–developed (adj): tiến bộ; phát triển 

 

Question 32. C 

Keep in contact with sb: giữ liên lạc với ai 

Dịch: “Trong vài nghìn năm, thư từ là phương tiện duy nhất để giữ liên lạc với mọi người ở bất kỳ 

khoảng cách xa xôi nào…” 

 

Question 33. C 

Dựa vào nghĩa của đoạn văn  chọn “however” 

Dịch: “Tuy nhiên, dần dần sự quan trọng của thư viết bị giảm xuống…” 
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Question 34. C 

Impossible (adj): không thể 

Unusual (adj): bất thường 

Inefficient (adj): không hiệu quả 

Unimportant (adj): không quan trọng 

Dịch: “Mặc dù khách hàng có thể đánh giá cao một lá thư chi tiết, nhưng một nhân viên người mà gửi 

những lá thư dài lại thường được coi là không hiệu quả.” 

 

Question 35. B 

Dựa vào ngữ nghĩa  chọn “how often” 

Dịch: “Nhiều người thích dùng điện thoại trong tất cả các tình huống và tốc độ của nó là cần thiết 

trong nhiều trường hợp, nhưng độ bao lâu thì bạn phải dập điện thoại, không hài lòng với những gì bạn 

xoay xở để nói? 

 

Question 36. A 

Dựa vào thông tin được đề cập đến trong bài và câu “But recent scientific… plant and animal”  nội 

dung chính của đoạn văn nói về “Những vấn đề gây ra bởi những loại phương tiện giải trí”  chọn A 

 

Question 37. B 

Dựa vào thông tin “… these off-road vehicles can cause damage to desert landscapes…”  quang 

cảnh sa mạc đang bị phá hủy 

 

Question 38. C 

Thông tin “…these off-road vehicles can cause damage to desert landscapes that has long-range 

effects on the area’s water-conserving characteristics and on the entire ecology, both plant and animal 

…”  sự phá hủy đến có tính kéo dài 

 

Question 39. A 

Thông tin trong bài “the compaction of the sandy arid soil resulting from the passage of just one 

motorcycle markedly reduced the infiltration ability of the soil and created a stream of rain runoff 

water that eroded the hillside surface”  rất ít nước sẽ được thấm vào đất khi đất bị lì chặt lại 

 

Question 40. A 
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Thông tin “the compaction of the sandy arid soil resulting from the passage of just one motorcycle 

markedly reduced the infiltration ability of the soil and created a stream of rain runoff water that 

eroded the hillside surface”  đất trên những sườn đồi sa mạc đang bị sói mòn 

 

Question 41. D 

Dựa vào đoạn “the soil compaction caused by the off-road vehicles often killed native plant species” 

 những loài cây bản địa trong những khu vực này đang chết dần 

 

Question 42. D 

Câu hỏi: Có thể suy ra rằng những người nào sau đây có lẽ sẽ bị báo động nhất bởi những phát hiện 

của các nhà khoa học? 

Historian: nhà sử học 

Mapmaker: người vẽ địa đồ 

Farmer: nông dân 

Ecologist: nhà sinh thái học 

Dựa vào nội dung của bài  đáp án D phù hợp nhất 

 

Question 43. B 

Particular (n) ~ specific fact: chi tiết, cụ thể 

 

Question 44. D 

Dựa vào câu “A study done by the University of Michigan  School of Public Health revealed 

particulars that seem to hold true for the general population”  tác giả tuyên bố rằng nghiên cứu được 

thảo luận trong đoạn văn là có liên quan đến toàn bộ dân số 

 

Question 45. A 

Dựa vào thông tin “Infants are the most cold-ridden group”  những bé trai nam thuộc nhóm dễ bị 

nhiễm cảm lạnh nhất 

 

Question 46. B 

Dựa vào thông tin đầu đoạn 2 “The general incidence of continues to decline into… sudden increase in 

cold infections”  có thể suy ra rằng những thông tin này được đưa ra nhằm ủng hộ cho kết luận “Trẻ 

em lây nhiễm cảm lạnh cho bố mẹ của chúng” 

 

Question 47. B 
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Thông tin “One exception is founds among people in the twenties, especially women, who show a rise 

in cold infections, because people in this age group are….”  cụm “in this age group” đề cập đến 

những người tron gđộ tuổi khoảng 20 

 

Question 48. C 

Dựa vào thông tin đề cập trong đoạn cuối  mục đích của tác giả trong đoạn này là thảo luận về mối 

liên hệ giữa thu nhập và mức độ thường xuyên nhiễm cảm lạnh 

 

Question 49. B 

Cramped (adj) ~ crowed (adj): chặt chội, đông đúc 

 

Question 50. A 

Thông tin đều được đưa ra một cách khách quan và không nghiên về bên nào  giọng điệu của tác giả 

trong đoạn văn này có thể được mô tả là “trung lập và khách quan” 




