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Biên soạn bởi cô Nguyễn Quỳnh Trang 

ĐỀ THI THỬ SỐ 04 

 

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. maps    B. laughs   C. calls   D. costs 

Question 2. A. vacation   B. nation   C. question   D. exhibition 

 

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. summer   B. carpet   C. visit   D. include 

Question 4. A. stimulate   B. sacrifice   C. devastate   D. determine 

 

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. I believe that (A) only very self-confident, (B) knowledge and attentive students (C) will 

prefer 100% of (D) eye contact time. 

A. only very  B. knowledge   C. will prefer   D. eye contact time 

Question 6. Fifty minutes are the maximum length of time allotted for the exam. 

 A. are    B. length   C. maximum   D. allotted 

Question 7. Exceeding speed limits and fail to wear safety belts are two common causes of automobile death. 

 A. Exceeding   B. fail   C. safety belts  D. causes 

 

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. Paul is a very _______ character, he is never relaxed with strangers.  

 A. self-conscious  B. self-satisfied  C. self-directed  D. self-confident  

Question 9. The U23 Vietnamese football team’s performance has garnered _______ from around the 

world and shown promise for Vietnam’s soccer horizon. 

 A. attentive   B. attention   C. attend   D. attentively  

Question 10. The house that we used to live in is in a very _______ state. 

 A. negligent   B. neglected   C. negligible   D. neglectful 

Question 11. Jack found it hard to _______ the loss of his little dog. 

 A. get over    B. put off    C. get along    D. turn over 

Question 12. Housework is less tiring and boring thanks to the invention of _______ devices. 

 A. labor-saving      B. environment-friendly  

 C. pollution-free      D. time-consuming 

Question 13. Many of the pictures_______ from outer space are presently on display in the public library 

 A. sending   B. sent   C. having sent  D. were sent  

Question 14. It was found that he lacked the _______ to pursue a difficult task to the very end.  
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A. persuasion   B. commitment  C. engagement  D. obligation  

Question 15. Many people are still in _______ habit of writing silly things in _______ public places. 

 A. the – the    B. the - x    C. x - the    D. x - x 

Question 16. Some snakes lay eggs, but _______ give birth to live offspring. 

 A. others    B. the other    C. other    D. the others 

Question 17. Billy was the youngest boy _______. 

 A. joining the club     B. that was joined the dub 

 C. to be admitted to the club    D. admitted to the club 

Question 18. John congratulated us _______ our exam with high marks. 

 A. on passing   B. for passing   C. to pass   D. on pass  

Question 19. I went to a restaurant last night, I was the ten thousandth customer, so my dinner was on the 

_______.  

A. holiday   B. house   C. free    D. decrease  

 

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. Jane:  “Would you rather have coffee or orange juice?” - Susan: “_______” 

 A. I like both.       B. I have either. 

 C. Either, please.      D. I’d rather to have coffee. 

Question 21. Peter: "Hi, David, do you think it's possible for you to have a talk sometime today?" - David: 

“_______” 

 A. I'd love to, but I've got a pretty tight schedule today.  

 B. No more time for me. I have to work with my boss. 

 C. I wish I had been free yesterday to have time with you. 

 D. Excuse me; however, I'm so busy all day from morning. 

 

 

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. His new yacht is certainly an ostentatious display of his wealth.  

A. showy   B. expensive   C. large   D. ossified 

Question 23. Tet marks the beginning of spring and, for agrarian people who depend on the lunar 

calendar to manage their crops, the start of the year. 

 A. traditional ones  B. minority people  C. farmers   D. old people 

 

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 format allowed me to offer constructive criticism and ensure that their conversation 

remained on track during the project. 

 A. useful    B. negative    C. meaningful   D. positive 

Question 25. Organized research may discourage novel approaches and inhibit creativity, so seminal 

discoveries are still likely to be made by inventors in the classic individualistic tradition. 

 A. common   B. coherent   C. varied   D. unbiased 

 

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. 
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Question 26. We couldn't solve the problem until our teacher arrived. 

 A. Not until we solved the problem could our teacher arrive.  

B. When our teacher arrived, we solved the problem.  

C. Until our teacher arrived, we were able to solve the problem.  

D. Not until our teacher arrived could we solve the problem. 

Question 27. They advised locking the doors carefully at night 

 A. They advised that the doors should be locked carefully at night.  

 B. The doors were advised to be locked carefully at night. 

 C. They advised the doors being locked carefully at night. 

 D. They advised to lock the doors carefully at night. 

Question 28. It was careless of you to leave the windows open last night. 

 A. You shouldn’t leave the windows open last night.  

 B. You are so careless that you left the windows open last night.  

 C. You shouldn’t have left the windows open last night.  

 D. You might have been careless because you left the windows open last night. 

 

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. Our products are environmentally- friendly. We package all of them in recyclable 

materials. 

 A. Packing our products in recyclable materials, we made them environmentally - friendly.  

B. Our products are packaged in recycled materials to be environmentally-friendly.  

C. The recyclable package of our products makes them look environmentally-friendly.  

D. Packed in recyclable materials, our products are environmentally-friendly. 

Question 30. Some economists argue that new technology cause unemployment. Others feel that it 

allows more jobs to be created. 

 A. Some economists argue that new technology causes unemployment, so others feel that it allows 

more jobs to be created.  

 B. Arguing that new technology causes unemployment, other economists feel that it allows more 

jobs to be created.  

 C. Besides the argument that new technology causes unemployment, some economists feel that it 

allows more jobs to be created.  

 D. Some economists argue that new technology causes unemployment whereas others feel that it 

allows more jobs to be created. 

 

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. 

 With job vacancies available all year round offering high salaries, Vietnam has been ranked the 

second best place in the world to teach English by TEFL Exchange, a community for teachers of English 

(31) _______ a foreign language. 

The site (32) _______ that a foreign English teacher can earn between 1,200-2,200 USD a month in 

Vietnam, where the average annual income in 2016 was just 2,200 USD. They can (33) _______ a job any 

time of year and the best places to do so are the country’s three largest cities: Hanoi, Ho Chi Minh City and 

Da Nang. Candidates only need to hold a bachelor’s (34) _______ and a TEFL (Teaching English as a 

Foreign Language) certificate. 
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English is an obligatory subject from sixth grade across Vietnam, but in large cities, many primary 

schools demand high (35) _______. Foreign language centers have been thriving here, with students as 

young as three years old. 

Question 31. A. like  B. similar  C. as  D. for 

Question 32. A. guesses  B. estimates  C. judges  D. evaluates 

Question 33. A. hunt  B. search  C. find  D. seek 

Question 34. A. degree  B. qualification  C. diploma  D. level 

Question 35. A. capacity  B. competency  C. experience  D. ability 

 

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. 

Martin Luther King, Jr., is well- known for his work in civil rights and for his many famous 

speeches, among which is his moving “I have a dream” speech. But fewer people know much about King’s 

childhood. M.L., as he was called, was born in 1929 in Atlanta, Georgia, at the home of his maternal 

grandfather. M.L.’s grandfather purchased their home on Auburn Avenue in 1909, twenty years before 

M.L was born. His grandfather allowed the house to be used as a meeting place for a number of 

organizations dedicated to the education and social advancement of blacks. M.L. grew up in the 

atmosphere, with his home being used as a community gathering place, and was no doubt influenced by it.  

M.L.’s childhood was not especially eventfully. His father was a minister and his mother was a 

musician. He was the second of three children, and he attended all black schools in a black neighborhood. 

The neighborhood was not poor, however. Auburn Avenue was an area of banks, insurance companies, 

builders, jewelers, tailors, doctors, lawyers, and other businesses and services. Even in the face of Atlanta’s 

segregation, the district thrived. Dr. King never forgot the community spirit he had known as a child, nor 

did he forget the racial prejudice that was a huge barrier keeping black Atlantans from mingling with 

whites.  

Question 36. What is the passage mainly about?  

A. The prejudice that existed in Atlanta.  B. M.L.’s grandfather  

C. Martin Luther King’s childhood.   D. The neighborhood King grew up in  

Question 37. When was M.L. born?  

A. in 1909      B. in 1929    

C. in 1949      D. 20 years after his parents had met.  

Question 38. What is Martin Luthur King well- known for?  

A. His publications.  B. His neighborhood. C. His childhood.  D. His work in civil rights.  

Question 39. According to the author, M.L. _______. 

A. had a difficult childhood.    B. was a good musician as a child  

C. loved to listen to his grandfather speak.  D. grew up in a relatively rich area of Atlanta.  

Question 40. Which of the following statements is NOT true?  

A. Auburn was a commercial areas.  

B. M.L.’s grandfather built their home on Auburn Avenue in 1909.  

C. M. L. grew up in a rich, black neighborhood.  

D. M.L.’s childhood was uneventful.  

Question 41. From the passage we can infer that _______. 

A. M.L.’s father was a church member 
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B. people gathered at M.L.’s to perform religious rituals  

C. M.L.’s father purchased their home on Auburn Avenue 

D. M.L. had a bitter childhood 

Question 42. M.L. was _______ by the atmosphere in which he grew up.  

A. not affected at all     B. doubted    

C. certainly influenced    D. prejudiced 

 

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. 

One of the most interesting authors of the twentieth century, J.R.R Tolkien, achieved fame through 

his highly inventive trilogy. The Lord of the Rings. Born in 1892, Tolkien received his education from 

Oxford and then served in World War I. After the war, he became a professor of Anglo -Saxon and English 

language and literature at Oxford University. 

Although published in 1965, the three books that comprise the Lord of the Rings were written in 

intervals from 1936 to 1949. This was mainly due to Tolkien's responsibilities as a professor and the 

outbreak of World War II. By the late 1960s, this fascinating trilogy had become a sociological 

phenomenon as young people intently studied the mythology and legends created by Tolkien. 

The trilogy is remarkable not only for its highly developed account of historical fiction but also its 

success as a modern heroic epic. The main plot describes the struggle between good and evil kingdom as 

they try to acquire a magic ring that has the power to rule the world. The novels, which are set in a time 

called Middle Earth, describe a detailed fantasy world. Established before humans populated the Earth, 

Middle Earth was inhabited by good and evil creatures such as hobbits, elves, monsters, wizards, and some 

humans. The characters and the setting of Middle Earth were modeled after mythological stories from 

Greece and Northern Europe. 

Although readers have scrutinized the texts for inner meaning and have tried to connect the trilogy 

with Tolkien's real life experiences in England during World War II, he denied the connection. He claims 

that the story began in his years as an undergraduate student and grew out of his desire to create mythology 

and legends about elves and their language. 

Tolkien was a masterful fantasy novelist who used his extensive knowledge of folklore to create a 

body of work that is still read and enjoyed throughout the world today. 

Question 43. What can we assume is NOT true about Middle Earth? 

 A. Middle Earth was based on European folktales.  

B. Middle Earth was a fictional world.  

C. The good and evil kingdom fought for the power.    

D. People dominated Middle Earth. 

Question 44. The word "scrutinized” in the fourth paragraph could be replaced by_______. 

 A. examined    B. denied    C. enjoyed    D. criticized 

Question 45. What does this paragraph mainly discuss? 

 A. J.R.R Tolkien's work as a professor.   B. All of J.R.R Tolkien's fantasy books.  

C. J.R.R Tolkien and his trilogy.    D. The popularity of J.R.R Tolkien. 

Question 46. According to the passage, when did "the Lord of the Rings" trilogy become popular with 

young people? 

 A. In the late 1960s      B. After World War II  

 C. In 1892       D. Between 1936 and 1946 

Question 47. When did Tolkien begin to create this trilogy? 

 A. When he was a student     B. During World War I  
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 C. When he was a professor     D. During World War II 

Question 48. What does the word "trilogy" in the first paragraph mean? 

 A. A specific type of fantasy novel.    B. A long novel.  

 C. A group of three literary books.    D. An unrelated group of books. 

Question 49. What is the setting of Tolkien's trilogy? 

 A. Modem - day Greece.     B. England in the 1800's.  

 C. Oxford University.     D. Middle Earth. 

Question 50. The word "fascinating" in the second paragraph could be replaced by ______. 

 A. thrilling       B. extremely interesting   

C. boring       D. terrifying 
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ĐÁP ÁN: 

1. C 11. A 21. A 31. C 41. B 

2. C 12. A 22. A 32. B 42. C 

3. D 13. B 23. C 33. C 43. D 

4. D 14. B 24. B 34. A 44. A 

5. B 15. B 25. A 35. B 45. C 

6. A 16. A 26. D 36. C 46. A 

7. B 17. C 27. B 37. B 47. A 

8. A 18. A 28. C 38. D 48. C 

9. B 19. B 29. D 39. D 49. D 

10. B 20. C 30. D 40. B 50. B 

  

ĐÁP ÁN CHI TIẾT: 

1. C 

Từ “calls” có phần gạch chân phát âm là /z/ 

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

 

2. C 

Từ “question” có phần gạch chân phát âm là /tʃ/ 

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

 

3. D 

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

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

 

4. D 

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

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

 

5. B  

Cấu trúc song hành, sau dấu phẩy và liên từ “and” là các tính từ nên danh từ “knowledge” phải 

chuyển về dạng tính từ  

Chữa lỗi: knowledge → knowledgeable 

Dịch: Tôi tin rằng chỉ có những học sinh tự tin, am hiểu và chú tâm sẽ thích 100% thời gian giao 

tiếp bằng ánh mắt. 

 

6. A 

Chủ ngữ là số lượng “fifty minutes” → luôn chia động từ ở dạng số ít 
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Chữa lỗi: are → is  

Dịch: Năm mươi phút là thời gian tối đa được phân bổ cho bài thi. 

 

7. B 

Ta dùng danh động từ (V-ing) như 1 danh từ để làm chủ ngữ của câu  

Chữa lỗi: fall → falling 

Dịch: Vượt quá giới hạn tốc độ và không đeo dây an toàn là hai nguyên nhân phổ biến gây tử vong 

cho người lái ô tô.   

 

8. A 

Self-consicious (adj): e ngại   

Self-directed (adj): tự quyết  

Self-satisfied (adj): tự mãn   

Self-confident (adj):  tự tin  

Dịch: Paul có tính e ngại, anh ấy không bao giờ thoải mái với người lạ. 

 

9. B 

Sau ngoại động từ “garner” và trước “form” cần một danh từ  

Dịch: Phần trình diễn của đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam đã thu hút được sự chú ý từ khắp nơi 

trên thế giới và thể hiện lời hứa cho khả năng bóng đá của Việt Nam. 

 

10. B 

Negligent (adj): cẩu thả, lơ đễnh 

Neglected (adj): sao nhãng; sự bỏ bê; xuềnh xoàng 

Negligible (adj): không đáng kể 

Neglectful (adj): sao lãng, cẩu thả 

Dựa vào ngữ nghĩa → chọn B 

Dịch: Ngôi nhà mà chúng tôi đã từng sống nằm ở 1 nơi rất xuềnh xoàng. 

 

11. A 

Get over: vượt qua (cú sốc, sự tổn thương, bệnh tật) 

Put off: trì hoãn 

Get along: thân thiết, rời đi, tiến hành 

Turn over: lật lên, đạt được doanh số  

Dựa vào ngữ nghĩa → chọn A 

Dịch: Jack cảm thấy thật khó khăn để vượt qua được sự mất mát của chú chó nhỏ của mình. 

 

12. A 

Labor-saving (adj): tiết kiệm sức lao động 

Environment-friendly (adj): thân thiện với môi trường 

Pollution-free (adj): không ô nhiễm 

Time-consuming (adj): tốn thời gian 

Dựa vào ngữ nghĩa → chọn A 

Dịch: Việc nhà bớt mệt mỏi và nhàm chán hơn nhờ vào sự phát minh ra những thiết bị tiết kiệm sức 

lao động. 

 

13. B 

Câu có chủ ngữ chính (Many of the pictures) và động từ chính (are) → chỗ trống là dạng rút gọn 

của mệnh đề quan hệ 
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Dựa vào ngữ nghĩa → mệnh đề quan hệ mang nghĩa bị động → chọn “sent” 

Dịch: Rất nhiều bức tranh mà được gửi từ vũ trụ hiện đang được trưng bày ở thư viện công cộng.  

 

14. B 

Persuasion (n): sự thuyết phục 

Commitment (n): sự cam kết (đồng ý với môt ràng buộc) 

Engagement (n): sự hứa hẹn, sự cam kết (khi được thuê cho một dự án; sự cam kết trước khi kết 

hôn) 

Obligation (n): sự bắt buộc 

Dựa vào ngữ nghĩa → chọn B 

Dịch: Có thể thấy được rằng anh ta thiếu sự cam kết để theo đuổi một nhiệm vụ khó đến cuối cùng. 

 

15. B 

To be in the habit of doing sth: có thói quen làm gì 

In pulic places: ở nhữg nơi công cộng 

Dịch: Nhiều người vẫn có thói quen viết ra những điều ngớ ngẩn ở những nơi công cộng. 

 

16. A 

Others: những cái khác 

The other: một cái khác (đã xác định), một cái còn lại 

Other (adj): khác (không bao giờ đứng 1 mình) 

The others: những cái còn lại 

Dịch: Một vài loài rắn đẻ trứng, nhưng những loài khác thì đẻ con. 

 

17. C 

To be + the + adj (so sánh nhất) + to V 

Dịch: Billy là cậu bé nhỏ tuổi nhất mà được nhận vào câu lạc bộ. 

 

18. A 

Cấu trúc: congratulate sb + on + V-ing: khen ngợi (ai) về cái gì 

Dịch: John khen chúng tôi đã qua kỳ thi với điểm số cao. 

 

19. B 

To be on the house: miễn phí 

Dịch: Khi tôi đến nhà hàng tối qua, tôi là khách hàng thứ 1000, vì thế bữa tối của tôi được miễn 

phí. 

 

20. C 

Dịch: Jane: “Cậu muốn cà phê hay nước cam?” - Susan: “1 trong 2, cảm ơn”.  

“Please” được dùng ở cuối câu để thể hiện tính lịch sự 

 

21. A 

Dịch: Peter: “Chào David, bạn có thể nói chuyện một lúc vào hôm nay không?” - David: “Tôi rất 

muốn, nhưng tôi có một lịch trình khá kín ngày hôm nay.”  

 

22. A 

Ostentatious (adj): phô trương, khoe khoang ~ showy (adj): phô trương 

Dịch: Du thuyền mới của ông ta chắc chắn là một sự thể hiện phô trương về sự giàu có của mình. 
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23. C 

Agrarian people: người làm nghề nông ~ farmer (n): nông dân 

Dịch: Tết đánh dấu sự bắt đầu của mùa xuân và sự bắt đầu của một năm với những người nông dân 

những người mà dựa vào âm lịch để quản lý mùa màng. 

 

24. B 

Constructive (adj): có tính đóng góp, xây dựng >< negative (adj): phản đối, tiêu cực.  

Dịch: Chương trình này cho phép tôi đưa ra lời nhận xét mang tính xây dựng và đảm bảo rằng cuộc 

đối thoại của họ được duy trì đúng nhịp trong suốt dự án. 

 

25. A 

Novel (adj): mới lạ >< common (adj): phổ biến, thông thường    

Dịch: Sự nghiên cứu có tổ chức có thể ngăn cản các cách tiếp cận mới và hạn chế sự sáng tạo, do đó 

các khám phá tinh túy vẫn có thể được thực hiện bởi các nhà phát minh trong truyền thống cá nhân cổ 

điển.   

 

26. D 

Đề: Chúng tôi không thể giải quyết vấn đề cho đến khi giáo viên đến. 

S1 + trợ động từ + not + V1 + until S2 + V2 ~ Not until S2 + V2 + trợ động từ + S1 + V1  

Dịch: Mãi cho khi giáo viên của chúng tôi đến chúng tôi mới có thể giải quyết vấn đề. 

 

27. B 

Đề: Tôi được họ khuyên khóa cửa vào ban đêm.  

Dựa vào nghĩa câu đã cho → chọn B đúng nhất 

Dịch: Cửa được khuyên nên khóa lại cẩn thận vào ban đêm.  

 

28. C 

Đề: Cậu đã thật bất cẩn khi đã để các cửa sổ mở đêm hôm qua.  

Diễn tả một điều gì đó không nên làm nhưng đã làm → dùng “shouldn’t have + PII” 

Dịch: Bạn đáng ra không nên cửa sổ mở đêm hôm qua. 

 

29. D 

Đề: Sản phẩm của chúng tôi thân thiện với môi trường. Chúng tôi đóng gói chúng trong vật liệu có 

thể tái chế. 

Khi chủ ngữ của 2 mệnh đề là một, có thể rút gọn chủ ngữ mệnh đề trước bằng V-ing (nếu mang 

nghĩa chủ động) hoặc PII (nếu mang nghĩa bị động) 

Dựa vào nghĩa → mệnh đề rút gọn mang nghĩa bị động → chọn D 

Dịch: Được đóng gói trong vật liệu có thể tái chế, các sản phẩm của chúng tôi thân thiện với môi 

trường. 

 

30. D 

Đề: Một số nhà kinh tế tranh luận rằng những công nghệ mới gây ra nạn thất nghiệp. Những người 

khác thì cảm thấy rằng nó cho phép nhiều công việc mới được tạo ra.  

Whereas: trong khi (dùng để nối 2 hành động, 2 quan điểm độc lập với nhau) 

Dịch: Một số nhà kinh tế tranh luận rằng những công nghệ mới gây ra nạn thất nghiệp, trong khi 

những người khác thì cảm thấy rằng nó cho phép nhiều công việc mới được tạo ra.  
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31. C  

Like (adv): giống, giống như   

Similar (adj): giống nhau   

As: như là, như   

For (prep): cho, vì   

Dịch: …một cộng đồng cho giáo viên dạy tiếng Anh như là một ngôn ngữ nước ngoài… 

 

32. B 

Guess (v): đoán   

Estimate (v): ước tính  

Judge (v): đánh giá, nhận định   

Evaluate (v): đánh giá   

Dịch: …Trang web ước tính rằng một giáo viên tiếng Anh nước ngoài có thể kiếm được từ 1.200-

2.200 USD một tháng tại Việt Nam… 

 

33. C 

Hunt (v): săn bắn   

Search (v): tìm kiếm  

Find (v): tìm thấy   

Seek (v): tìm kiếm   

Dịch: …Họ có thể tìm thấy một công việc bất cứ lúc nào trong năm… 

 

34. A 

Degree (n): tấm bằng   

Qualification (n): chứng chỉ, tiêu chuẩn  

Diploma (n): bằng, văn bằng   

Level (n): mức độ, cấp   

Dịch: …Ứng viên chỉ cần có một tấm bằng của nhân và một giấy chứng nhân TEFL (dạy tiếng Anh 

như là một ngôn ngữ nước ngoài)… 

 

35. B 

Capacity (n): sức chứa, dung tích   

Competency (n): năng lực  

Experience (n): kinh nghiệm   

Ability (n): khả năng   

Dịch: …nhưng ở những thành phố lớn, nhiều trường tiểu học yêu cầu năng lực cao… 

 

36. C 

Đề: Ý chính của bài là gì?  

Dựa vào câu “But fewer people know much about King’s childhood. M.L…” và nội dung trong bài 

có đề cập và xoay quanh nhiều đến “childhood” → chọn C (thời thơ ấu của Martin Luther King)  

 

37. B 

Đề: M.L. được sinh ra khi nào?  

Thông tin “M.L., as he was called, was born in 1929 in Atlanta, Georgia, at the home of his 

maternal grandfather” → chọn B 
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38. D 

Đề: Martin Luther King nổi tiếng bởi cái gì?  

Thông tin “Martin Luther King, Jf., is well- known for his work in civil rights and for his many 

famous speeches…” → chọn D (sự nỗ lực của ông về quyền công dân) 

 

39. D 

Đề: Theo tác giả, M.L. _______.  

Thông tin “He was the second of three children, and he attended all black schools in a black 

neighborhood. The neighborhood was not poor, however…” → chọn D 

 

40. B 

Đề: Khẳng định nào sau đây là KHÔNG đúng?  

Thông tin “…M.L.’s grandfather purchased their home on Auburn Avenue in 1909, twenty years 

before M.L was born…” → đáp án B sai thông tin trong bài → chọn B 

 

41. B 

Đề: Từ đoạn văn chúng ta có thể suy luận rằng _______. 

Thông tin “…His grandfather allowed the house to be used as a meeting place for a number of 

organizations dedicated to the education and social advancement of blacks…” → chọn B (người ta 

đã tập trung tại nhà của M.L. để thực hiện các nghi lễ tôn giáo) 

 

42. C 

Đề: M.L. đã _______ bởi bầu không khí ông lớn lên.  

Thông tin “…M.L. grew up in the atmosphere, with his home being used as a community gathering 

place, and was no doubt influenced by it…” → chọn C 

 

43. D 

Đề: Chúng ta có thể thừa nhận rằng điều nào KHÔNG đúng về Trung Địa? 

Thông tin “…Established before humans populated the Earth, Middle Earth was inhabited by good 

and evil creatures such as hobbits, elves, monsters, wizards, and some humans...” → đáp án D sai 

(Con người thống trị Trung Địa) → chọn D 

 

44. A 

Dịch: Từ “scruntinized” trong đoạn 4 có thể được thay thế bằng _______. 

Scrutinize (v): xem xét kĩ lưỡng, nghiên cứu cẩn thận ~ examine (v): kiểm tra, nghiên cứu. 

 

45. C 

Đề: Đoạn văn này chủ yếu thảo luận về gì? 

Dựa vào câu mở đầu “One of the most interesting authors of the twentieth century, J.R.R Tolkien, 

achieved fame through his highly inventive trilogy. The Lord of the Rings” và thông tin được đề 

cập đến trong đoạn văn → chọn C 

 

46. A 

Đề: Theo như đoạn văn, khi nào bộ tác phẩm Chúa nhẫn đã trở nên nổi tiếng với những người trẻ 

tuổi? 
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Thông tin “…By the late 1960s, this fascinating trilogy had become a sociological phenomenon as 

young people intently studied the mythology and legends created by Tolkien…” → chọn A 

 

47. A 

Đề: Khi nào Tolkien bắt tay vào viết bộ tác phẩm này? 

Thông tin “He claims that the story began in his years as an undergraduate student and grew out of 

his desire to create mythology and legends about elves and their language…” → chọn A 

 

48. C 

Đề: Từ "trilogy" ở đoạn đầu có nghĩa là gì? 

Trilogy (n): bộ ba tác phẩm → chọn C (Một bộ 3 quyển sách văn học) 

 

49. D 

Đề: Đâu là bối cảnh của bộ 3 tác phẩm của Tolkien? 

Thông tin “…The novels, which are set in a time called Middle Earth… ” → chọn D 

 

50. B 

Đề: Từ “fascinating” trong đoạn 2 có thể được thay thế bằng _______. 

Fascinating (adj): hấp dẫn, lôi cuốn ~ extremely interesting: cực kì thú vị 

 

 

 


