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Biên soạn bởi cô Nguyễn Quỳnh Trang 

ĐỀ THI THỬ SỐ 07 

 

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. filled  B. missed  C. coughed  D. watched 

Question 2. A. decide  B. ready   C. education   D. bedroom  

 

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. revise   B. provide   C. listen   D. machine 

Question 4. A. holiday B. adventure  C. industry  D. certainly 

 

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. While the Brows were away on holiday, their house was broke into. 

 A. broke into   B. were  C. away  D. the 

Question 6. It was a nice day, so we decided going for a walk.  

A. so    B. going   C. walk   D. It  

Question 7. Their children learn primarily by directly experiencing the world around it.  

A. it    B. world   C. experiencing  D. primarily  

 

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. We can _______ not only through words but also through body language. 

 A. talk   B. transfer  C. interpret  D. communicate 

Question 9. The girl students enjoy _______ English songs.  

A. sing   B. sang   C. to sing   D. singing  

Question 10. Jane’s _______ in the family is helping her younger brother with his study.  

A. activity   B. task   C. job    D. responsibility  

Question 11. Her relatives didn’t do anything to help her, and her friends _______. 

 A. didn’t neither B. didn’t, too  C. didn’t, either D. did too 

Question 12. They are a very _______ family. All of them have very close relationship with one another.  

A. typical   B. strange   C. friendly   D. close-knit  

Question 13. At the end of the film, the young prince _______ in love with a reporter.  

A. felt    B. made   C. fell    D. got  

Question 14. Since I wanted to get the bill, I tried to attract waiter’s _______. 

A. eye   B. agreement  C. assistant  D. attention 

Question 15. Who will _______ your baby when you are at work?  

A. take after   B. take on   C. take over   D. take care of  
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Question 16. Mary is very _______ and caring. I think she would make a good nurse.  

A. mischievous  B. effect   C. efficient   D. disobedient  

Question 17. You can drive my car _______ you drive carefully. 

A. unless  B. because  C. as long as  D. although 

Question 18. Primary education is a stage of study _______ children age from 5 to 11 years old. 

 A. to   B. for   C. in   D. with 

Question 19. You were wrong _______ her for something she didn't do.  

A. criticizing   B. so as to criticize  C. to criticize   D. that criticizing  

 

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. Simon: “Do you mind if I use your phone?” - Alex: “_______”  

A. Sorry. I have no idea.    B. Yes, certainly.  

C. You can say that again.    D. Not at all. Help yourself.  

Question 21. Mr. Smith: “Could you bring me some water?” - Waiter: “_______”  

A. No, thanks.  B. Of course you can.  C. I'm afraid not.  D. Certainly, sir.  

 

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. Not until all their demands had been turned down did the workers decide to go on strike for 

more welfare.  

A. rejected   B. sacked   C. reviewed   D. detected  

Question 23. He insisted on listening to the entire story. 

A. part   B. funny  C. whole  D. interesting 

 

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. Fill each of the blank below with a suitable word from the reading passage. 

 A. unimportant B. irrelevant  C. uninteresting D. impossible 

Question 25. She denied having stolen his mother's money.  

A. refused   B. admitted   C. insisted on   D. reminded  

 

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. Is it necessary to meet the manager at the airport?  

A. Did the manager have to be met at the airport? 

B. Does the manager have to be met at the airport?  

C. Is the manager had to be met at the airport?  

D. Does the manager have to meet at the airport?  

Question 27. “You’d better think carefully before applying for that job.” she said to me. 

 A. She said me to think carefully before applying for that job. 

 B. She says me to think carefully before applying for that job. 

 C. She advise me to think carefully before applying for that job. 

 D. She advised me to think carefully before applying that job. 

Question 28. He shouldn't have forgotten that yesterday was his wife’s birthday.  

A. He had a birthday which his wife forgot.  



 GV:  Nguyễn Quỳnh Trang    Facebook: www.facebook.com/lopcoquynhtrang 

 

 

 3 Để học offline với cô Trang gọi: 0942323701 

 

B. Yesterday, he remembered when his wife's birthday was.  

C. He failed to remember the date of his wife's birthday.  

D. His wife forgot her own birthday.  

 

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. You have just passed your exam. This makes your parents happy.  

A. Having just passed your exam making your parents happy.  

B. You have just passed your exam makes your parents happy.  

C. That you have just passed your exam makes your parents happy.  

D. You have just passed your exam which it makes your parents happy.  

Question 30. The plants may develop differently. The plants live on that island. 

 A. The plants which live on that island may develop differently. 

 B. The plants live on that island may develop differently. 

 C. The plants which lives on that island may develop differently. 

 D. The plants which live that island may develop differently. 

 

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. 

Never say anything negative about past experiences, employers, or courses or professors. Always 

think of something positive about an experience and talk about that. You should also be (31) _______. If 

you are genuinely interested (32) _______ the job, let the interviewer know that.  

One of the best ways to show you are keen on a job is to demonstrate that you have researched the 

organization prior to the interview. You can also (33) _______ interest by asking questions about the job, 

the organization, and its services and products. The best way to impress an employer is to ask questions 

that build your interview discussion. This shows you are interested and (34) _______ close attention to the 

interviewer. It is a good idea to prepare a few questions in advance, but an insightful comment based on 

your conversation can make an even stronger statement. At the (35) _______ of the interview, it is 

appropriate for you to ask when you may expect to hear from the employer.  

Question 31. A. enthusiast  B. enthusiastic  C. enthusiastically  D. enthusiasm  

Question 32. A. on   B. for    C. in    D. with  

Question 33. A. cover  B. appear   C. show   D. conceal  

Question 34. A. choose  B. spend   C. pay    D. make  

Question 35. A. end   B. final   C. finish   D. close  

 

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. 

These days, most people in Britain and the US do not wear very formal clothes. But sometimes it is 

important to wear the right thing. 

Many British people don't think about clothes very much. They just like to be comfortable. When 

they go out to enjoy themselves, they can wear almost anything. At theatres, cinemas and concerts you can 

put on what you like from elegant suits and dresses to jeans and sweaters. Anything goes, as long as you 

look clean and tidy. 

But in Britain, as well as in the US, men in offices usually wear suits and ties, and women wear 

dresses or skirts (not trousers). Doctors, lawyers and business people wear quite formal clothes. And in 

some hotels and restaurants men have to wear ties and women wear smart dresses. 
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In many years, Americans are more relaxed than British people, but they are more careful with 

their clothes. At home, or on holiday, most Americans wear informal or sporty clothes. But when they go 

out in the evening, they like to look elegant. In good hotels and restaurants, men have to wear jackets and 

ties, and women wear pretty clothes and smart hairstyles. 

It is difficult to say exactly what people wear informal or formal in Britain and the US, because 

everyone is different. If you are not sure what to wear, watch what other people do and then do the same. 

You'll feel more relaxed if you don't look too different from everyone else. 

Question 36. Many British people wear freely when they _______. 

 A. attend lectures    B. attend meetings 

 C. spend their spare time   D. work in offices 

Question 37. Who doesn’t usually wear suits and ties? 

 A. lawyers  B. doctors  C. drivers  D. businessmen 

Question 38. If you visit an American friend at home in the evening, you may find that your friend wears 

_______. 

 A. pretty clothes B. formal clothes C. dirty clothes D. informal clothes 

Question 39. If you are in a foreign country, the best way the writer suggests to you is to wear _______. 

 A. strange clothes    B. your native clothes 

 C. as the people there do   D. comfortable clothes 

Question 40. The word “they” in paragraph 4 refers to _______. 

 A. American people B. British people C. men   D. women 

Question 41. The word “elegant” is closest in meaning to _______. 

 A. decent  B. confident  C. comfortable D. neat 

Question 42. What do you think the passage is mainly about? 

 A. Recent dressing habits in Great Britain and the United States. 

 B. The reason why informal clothing is popular in the UK and USA. 

 C. When we should wear in a formal way. 

 D. Where we should wear in an informal way. 

 

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. 

The biological community changes again as one moves from the city to the suburbs. Around all 

cities is a biome called the “suburban forest”. The trees of this forest are species that are favored by man, 

and most of them have been deliberately planted. Mammals such as rabbits, skunks, and opossums have 

moved in from the surrounding countryside. Raccoons have become experts at opening garbage cans, and 

in some places even deer wander suburban thoroughfares. Several species of squirrel get along nicely in 

suburbia, but usually only one species is predominant in any given suburb -fox squirrels in one place, red 

squirrels in another, gray squirrels in a third - for reasons that are little understood. The diversity of birds in 

the suburbs is great, and in the South, lizards thrive in gardens and even houses. Of course, insects are 

always present.  

There is an odd biological sameness in these suburban communities. True, the palms of Los 

Angeles are missing from the suburbs of Boston, and there are species of insects in Miami not found in 

Seattle. But over wide stretches of the United States, ecological conditions in suburban biomes vary much 

less than do those of natural biome. And unlike the natural biomes, the urban and suburban communities 

exist in spite of, not because of, the climate. 

Question 43. If there was a preceding paragraph to this passage it would most likely be concerned with 

which of the following topics? 
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 A. The migration from cities to suburbs. 

 B. The biological community in urban areas. 

 C. The mammals of the American countryside. 

 D. The history of American suburbs. 

Question 44. The author implies that the mammals of the "suburban forest" differ from most species of 

trees there in which of the following ways? 

 A. They were not deliberately introduced. 

 B. They are considered undesirable by humans. 

 C. They are represented by a greater number of species. 

 D. They have not fully adapted to suburban conditions. 

Question 45. The word “thoroughfares” is closet in meaning to _______. 

 A. neighborhoods B. lawns  C. open spaces  D. streets 

Question 46. Which of the following conclusions about squirrels is supported by information in the 

passage? 

 A. The competition among the three species is intense. 

 B. Fox squirrels are more common than grey or red squirrels. 

 C. Two species of squirrels seldom inhabit the same suburb. 

 D. The reasons why squirrels do well in the suburbs are unknown. 

Question 47. The word "thrive" is closest in meaning to _______. 

 A. remain  B. flourish  C. reproduce  D. survive 

Question 48. The word "odd" is closest in meaning to _______. 

 A. unusual  B. appropriate  C. unforgettable D. expected 

Question 49. Which of the following best expresses the main idea of the second paragraph of the passage? 

 A. Biological communities in East Coast suburbs differ greatly from those on the West Coast. 

 B. The suburban forest occupies an increasingly large segment of the American landscape. 

 C. Suburbs in the Unites States have remarkably similar biological communities. 

 D. Natural biomes have been studied more than suburban biomes. 

Question 50. What does the author imply about the effect of climate in the suburban biome? 

 A. It is more noticeable than the effect of climate on the urban biome. 

 B. It is not as important as it once was. 

 C. It depends on the location of the biome. 

 D. It is not as dramatic as the effect of climate on natural biomes. 
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ĐÁP ÁN: 

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

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

3. C 13. C 23. C 33. C 43. A 

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

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

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

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

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

9. D 19. C 29. C 39. C 49. C 

10. D 20. D 30. A 40. A 50. D 

  

ĐÁP ÁN CHI TIẾT: 

1. A 

Từ “filled” có phần gạch chân phát âm là /d/ 

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

 

2. C 

Từ “education” có phần gạch chân phát âm là /dʒ/ 

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

 

3. C 

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

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

 

4. B 

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

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

 

5. A 

Cấu trúc bị động, động từ sau “to be” chia ở dạng quá khứ phân từ 

Chữa lỗi: broke into → broken into 

Dịch: Trong khi gia đình Brow đang đi vắng trong kì nghỉ của họ, nhà của họ đã bị đột nhập. 

 

6. B 

Decide to do sth: quyết định sẽ làm gì  

Chữa lỗi: going → to go 

Dịch: Đó là một ngày đẹp trời, nên chúng tôi quyết định sẽ đi bộ. 
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7. A 

“Their children” là danh từ số nhiều → đại từ  tương ứng sẽ là “them” 

Chữa lỗi: it → them 

Dịch: Những đứa con của họ học hỏi chủ yếu bằng cách trải nghiệm trực tiếp thế giới xung quanh 

chúng. 

 

8. D 

Talk (v): nói 

Transfer (v): chuyển 

Interpret (v): thông dịch 

Communicate (v): giao tiếp 

Dựa vào ngữ nghĩa → chọn D 

Dịch: Chúng ta không những có thể giao tiếp thông qua lời nói mà còn cả qua ngôn ngữ cơ thể. 

 

9. D 

Enjoy doing sth: thưởng thức, thích làm gì 

Dịch: Những nữ sinh thích hát các bài hát tiếng Anh. 

 

10. D 

Activity (n): hoạt động  

Task (n): nhiệm vụ  

Job (n): công việc  

Responsibility (n): trách nhiệm 

Dựa vào ngữ nghĩa → chọn D 

Dịch: Trách nhiệm của Jane trong gia đình là giúp đỡ em trai trong việc học.  

 

11. C 

Too, so: cũng (dùng trong câu khẳng định) 

Neither, either: cũng (dùng trong câu phủ định) 

Neither + auxiliary verb + S 

S + auxiliary verb + not (viết tắt), either 

Dịch: Họ hàng của cô ấy không làm gì để giúp đỡ cô ấy, và bạn của cô ấy cũng vậy. 

 

12. D 

Typical (adj): điển hình  

Strange (adj): lạ lùng  

Friendly (adj): thân thiện, hiếu khách 

Close-knit (adj): thân thiết, khăng khít, gần gũi 

Dựa vào ngữ nghĩa → Chọn D 

Dịch: Họ là 1 gia đình rất thân thiết. Tất cả các thành viên đều có quan hệ gắn bó với nhau  

 

13. C 

Fall in love with sb: yêu ai  

Dịch: Vào cuối phim, hoàng tử trẻ đã yêu một cô phóng viên. 

 

14. D 
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Eye (n): mắt 

Agreement (n): sự đồng ý 

Assistant (n): sự giúp đỡ 

Attention (n): sự chú ý 

Attract someone’s attention: thu hút sự chú ý của ai 

Dịch: Vì tôi muốn nhận hóa đơn nên tôi đã cố gắng thu hút sự chú ý của người phục vụ. 

 

15. D 

Take after: giống  

Take on: đảm nhận  

Take over: tiếp quản  

Take care of: chăm sóc  

Dịch: Ai sẽ chăm sóc con của bạn khi bạn đi làm? 

 

16. C 

Mischievous (adj): tinh nghịch  

Effect (n): ảnh hưởng  

Efficient (adj): hiệu quả, có năng lực  

Disobedient (adj): không vâng lời  

Dựa vào ngữ nghĩa → chọn C 

Dịch: Mary rất có năng lực và chu đáo. - Tôi nghĩ cô ấy sẽ là một y tá tốt. 

 

17. C 

Unless: trừ khi; nếu không 

Because: bởi vì 

As long as: miễn là 

Although: mặc dù 

Dựa vào ngữ nghĩa → chọn C 

Dịch: Bạn có thể lái xe của tôi miễn là bạn lái thật cẩn thận. 

 

18. B 

To: đến 

For: cho 

In: trong 

With: với 

Dịch: Giáo dục tiểu học là một giai đoạn học tập cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi. 

 

19. C 

S + to be + adj + to V  

Dịch: Bạn đã sai khi chỉ trích cô ấy về một vài chuyện mà cô ấy không làm. 

 

20. D 

Dịch: Simon: “Cậu có phiền không nếu tớ dùng điện thoại của cậu không?” - Alex: “ Không có gì, 

cứ tự nhiên đi.” 

 

21. D 
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Dịch: Mr. Smith: “Bạn có thể mang cho tôi một ít nước không?” - Người phục vụ: “Chắc chắn rồi, 

thưa ngài.” 

 

22. A 

Turn down: từ chối ~ reject (v): loại bỏ; từ chối 

Dịch: Mãi đến khi tất cả các yêu cầu của họ đã bị từ chối các công nhân mới quyết định đình công 

để có thêm phúc lợi. 

 

23. C 

Entire (adj): toàn bộ ~ whole (adj): toàn bộ 

Dịch: Anh ta khăng khăng đòi nghe toàn bộ câu chuyện.  

 

24. B 

Suitable (adj): phù hợp >< irrelevant (adj): không liên quan 

Dịch: Điền vào mỗi chỗ trống dưới đây một từ thích hợp từ đoạn văn. 

 

25. B 

Deny (v): phủ nhận >< admit (v): thừa nhận  

Dịch: Cô ta đã phủ nhận việc ăn cắp tiền của mẹ anh ấy. 

 

26. B 

Đề: Có cần thiết phải gặp người quản lý ở sân bay không?  

Dựa vào nghĩa câu đã cho → chọn B 

Dịch: Người quản lý có cần phải được gặp mặt ở sân bay không? 

 

27. D 

Đề: “Bạn nên suy nghĩ cẩn thận trước khi nộp đơn xin làm công việc đó.” cô ấy nói với tôi. 

Advise sb to V: khuyên ai làm gì 

Đáp án C sai thì → chọn D 

Dịch: Cô ấy khuyên tôi nên suy nghĩ cẩn thận trước khi nộp đơn xin làm công việc đó. 

 

28. C 

Đề: Anh ta đáng ra không nên quên rằng hôm qua là ngày sinh nhật của vợ mình. 

Dựa vào nghĩa câu đã cho → chọn C 

Dịch: Anh ta đã không nhớ ngày sinh nhật của vợ mình. 

 

29. C 

Đề: Bạn đã đỗ kỳ thi. Điều này làm cho bố mẹ bạn hạnh phúc. 

Có thể dùng “which” để thay thế cho mệnh đề phía trước, tuy nghiên giữa “which” và mệnh đề đó 

phải có dấu phẩy → loại D 

Có thể biến một mệnh đề thành chủ ngữ bằng cách thêm “that” vào trước mệnh đề đó 

Dịch: Việc bạn đỗ kỳ thi làm cho bố mẹ bạn hạnh phúc. 

 

30. A 

Đề: Những loài thực vật có thể phát triển một cách khác nhau. Những loài thực vật sống trên hòn 

đảo đó. 
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Dựa vào nghĩa câu đã cho → chọn A 

Dùng đại từ quan hệ “which” thay thế cho danh từ chỉ vật đóng vai trò làm chủ ngữ hoặc tân ngữ 

tỏng câu 

Dịch: Những loài thực vật mà sống trên hòn đảo đó có thể phát triển một cách khác nhau. 

 

31. B 

Chỗ trống cần một tính từ vì đứng sau “to be” → chọn A 

Dịch: …Bạn cũng nên nhiệt tình… 

 

32. C 

To be interested in sth: có hứng thú với 

Dịch: …Nếu bạn thực sự hứng thú với công việc, hãy cho người phỏng vấn thấy điều đó… 

 

33. C 

Cover (v): che, đậy 

Appear (v): xuất hiện 

Show (v): thể hiện, cho thấy 

Conceal (v): giấu giếm, che đậy 

Dựa vào ngữ nghĩa → chọn C 

Dịch: …Bạn cũng có thể thể hiện sự quan tâm bằng cách hỏi những câu hỏi về công việc, về công 

ty, và về những sản phẩm và dịch vụ của nó… 

 

34. C 

Pay attention to sb/ sth: chú ý tới ai/ cái gì 

Dịch: …Điều này cho thấy bạn hứng thú và đang rất chú ý đến người phỏng vấn… 

 

35. A 

At the end of sth: Cuối cùng, kết thúc của cái gì 

Dịch: …Cuối buổi phỏng vấn, phù hợp cho bạn để hỏi khi nào bạn có thể nhận được tin từ người 

chủ. 

 

36. C 

Đề: Nhiều người Anh mặc đồ thoải mái khi họ _______. 

Thông tin “…When they go out to enjoy themselves, they can wear almost anything…’’→ họ có 

thể mặc đồ tự do khi đang tận hưởng thời gian rảnh của họ → chọn C 

 

37. C 

Đề: Ai không thường xuyên mặc áo vest và cà vạt? 

Thông tin “…Doctors, lawyers and business people wear quite formal clothes…” → chọn C 

 

38. D 

Đề: Nếu bạn đến thăm nhà một người bạn người Mĩ vào buổi tối, bạn có thể thấy rằng người bạn 

của bạn mặc _______. 

Thông tin “…At home, or on holiday, most Americans wear informal or sporty clothes…” → chọn 

D 
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39. C 

Đề: Nếu bạn ở nước ngoài, cách tốt nhất mà tác giả gợi ý cho bạn là mặc _______. 

Thông tin “…If you are not sure what to wear, watch what other people do and then do the 

same…” → chọn C 

 

40. A 

Đề: Từ “they” trong đoạn 4 đề cập đến _______. 

Dựa vào câu “…In many years, Americans are more relaxed than British people, but they are more 

careful with their clothes…” → chủ ngữ đang được đề cập đến là “Americans” → chọn A 

 

41. A 

Đề: Từ “elegant” gần nghĩa nhất với _______. 

Elegant (adj): thanh lịch, tao nhã ~ decent (adj): lịch sự, tao nhã 

 

42. A 

Đề: Bạn nghĩ đoạn văn này chủ yếu về vấn đề gì? 

Dựa vào câu chủ đề “These days, most people in Britain and the US do not wear very formal 

clothes” và thông tin được bàn luận trong bài → chọn A (Thói quen mặc đồ gần đây ở Anh và Mĩ) 

 

43. A 

Đề: Nếu có một đoạn văn trước đoạn văn này thì nó có thể sẽ liên quan đến chủ đề nào sau đây? 

Dựa vào câu đầu tiên “The biological community changes again as one moves from the city to the 

suburbs” → trong 4 đáp án chỉ có đáp án A phù hợp 

 

44. A 

Đề: Nhà văn ngụ ý động vật có vú ở “rừng ngoại ô” khác với hầu hết các loài cây ở đó trên những 

phương diện nào dưới đây? 

Dân chứng “…The trees of this forest are species that are favored by man, and most of them have 

been deliberately planted. Mammals such as rabbits, skunks, and opossums have moved in from the 

surrounding countryside…” → động vật ở đây không được đưa vào một cách có chủ ý → chọn A 

 

45. D 

Đề: Từ “thoroughfares” gần nghĩa nhất với _______.  

Thoroughfare (n): đường phố lớn ~ street (n): đường xá  

 

46. D 

Đề: Kết luận nào sau đây về loài sóc được chứng minh bằng những thông tin trong đoạn văn?  

Thông tin “…but usually only one species is predominant in any given suburb - fox squirrels in one 

place, red squirrels in another, gray squirrels in a third – for reasons that are little understood…” 

→ chọn D  

 

47. B 

Đề: Từ “thrive” gần nghĩa nhất với _______.  

Thrive (v): thịnh vượng, phst triển ~ flourish (v): phát triển thịnh vượng, mạnh mẽ 
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48. A 

Đề: Từ “odd” gần nghĩa nhất với _______. 

Odd (adj): kỳ cục ~ unusual (adj): khác thường, dị thường  

 

49. C 

Đề: Đáp án nào sau đây diễn tả đúng nhất ý chính của đoạn 2 của đoạn văn? 

Dựa vào câu chủ đề “There is an odd biological sameness in these suburban communities”; “…But 

over wide stretches of the United States, ecological conditions in suburban biomes vary much less 

than do those of natural biome …” → chọn C  

 

50. D 

Đề: Tác giả ngụ ý điều gì về ảnh hưởng của khí hậu tới quần xã ngoại ô? 

Thông tin “…And unlike the natural biomes, the urban and suburban communities exist in spite of, 

not because of, the climate” → chọn D 

 

 

 

 


