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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(s) CLOSEST in meaning to the 

underlined word(s) in each of the following questions.             

Question 1. The use of lasers in surgery has become relatively commonplace in recent years. 

A. absolutely  B. relevantly  C. almost  D. comparatively 

Question 2. In most countries, compulsory military service does not apply to women. 

A. superior  B. mandatory  C. beneficial  D. constructive 

 

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 3. A trial must be fair and impartial. 

A. hostile   B. biased   C. unprejudiced D. apprehensive 

Question 4. Are you looking for a temporary or a permanent job? 

A. caring  B. fierce   C. temporary  D. loose 

  

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 5. A. vocabulary  B. influential   C. engineering  D. biological  

Question 6. A. argument    B. difference     C. employee    D. category 

 

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

in each of the following questions. 

Question 7. Many languages used (A) around (B) the world that (C) do not have a form of writing (D).  

Question 8. Students should be (A) encouraged to discuss (B) critically about (C) the information that they 

are given (D). 

Question 9. Ancient people made a clay (A) pottery because (B) they needed it (C) for their survival (D). 
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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 10 to 16. 

 In addition to providing energy, fats have several other functions in the body. The fat soluble 

vitamins, A, D, E and K, are dissolved in fats, as their name implies. Good sources of these vitamins have 

high oil or fat content, and the vitamins are stored in the body‟s fatty tissues. In the diet, fats cause food to 

remain longer in the stomach, this increasing the feeling of fullness for some time after a meal is eaten. 

Fats add variety, taste, and texture to foods, which accounts for the popularity of fried foods. Fatty deposits 

in the body have an insulating and protective value. The curves of the human female body are due mostly 

to strategically located fat deposits.  

 Whether a certain amount of fat in the diet is essential to human health is not definitely known. 

When rats are fed a fat-free diet, their growth eventually ceases, their skin becomes inflamed and scaly, 

and their reproductive systems are damaged. Two fatty acids, linoleic and arachidonic acids, prevent these 

abnormalities and hence are called essential fatty acids. They also are required by a number of other 

animals but their roles in human beings are debatable. Most nutritionists consider linoleic fatty acid an 

essential nutrient for humans. 

 

Question 10. This passage probably appeared in which of the following? 

A. A diet book     B. A book on basic nutrition 

C. A cookbook     D. A popular women‟s magazine 

Question 11. The phrase “stored in” in paragraph 1 is closest in meaning to ______. 

A. manufactured in     B. attached to   

C. measured by     D. accumulated 

Question 12. The author states that fats serve all the following body function EXCEPT to ______. 

A. promote a feeling of fullness   B. insulate and protect the body 

C. provide energy     D. control weight gain 

Question 13. According to the author of the passage, which of the following is true for rats when they are 

fed a fat free diet? 

A. They stop growing    B. They have more babies 

C. They lose body hair    D. They require less care 

Question 14. Linoleic fatty acid is mentioned in the passage as ______. 

A. an essential nutrient for humans  

B. more useful than arachidonic acid 
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C. preventing weight gain in rats   

D. a nutrient found in most food 

uestion 15. The phrase “these abnormalities” in paragraph 2 refers to ______. 

A. a condition caused by fried food 

B. strategically located fat deposits 

C. curves on the human female body 

D. cessation of growth, bad skin, and damaged reproductive systems 

Question 16. That humans should all have some fat in our diet is, according to the author, ______. 

A. a commonly held view 

B. not yet a proven fact 

C. only true for women 

D. proven to be true by experiments on rats 

 

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 17 to 21. 

If you're an environmentalist, plastic is a word you tend to say with a sneer or a snarl. It has become a 

symbol of our wasteful, throw-away society. But there seems little doubt it is here to stay, and the truth is, 

of course, that plastic has brought enormous ______(17), even environmental ones. It‟s not really the 

plastics themselves that are the evil - it's the way society chooses to use and ______(18) them. 

 Almost all the 50 or so different kinds of modern plastic are made from oil, gas or coal ─ non-

renewable natural resources. We ______(19) well over three million tones of the stuff in Britain each year 

and, sooner or later, most of it is thrown away. A high ______(20) of our annual consumption is in the 

form of packaging, and this ______(21) about seven percent by weight of our domestic refuse.  

 

Question 17. A. savings B. pleasures  C. benefits  D. profits 

Question 18. A. abuse B. endanger  C. store  D. dispose 

Question 19. A. import B. consign  C. remove  D. consume 

Question 20. A. amount B. proportion  C. portion  D. rate 

Question 21. A. makes B. carries  C. takes  D. constitutes 

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the 

following questions. 
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Question 22. A quick look would reveal that in Sweden the number of computers, at 10 million, is ______ 

the figure for television. 

A. almost as big as    B. almost many as 

C. almost the same as    D. almost much as 

Question 23. Everyone in both cars ______ injured in the accident last night, ______? 

A. were/ weren't they     B. was/ weren't they   

C. was/ wasn't he?     D. were/ were they  

Question 24. ______, Mozart was an accomplished composer while still a child. 

A. Whatever it seems unbelievable how 

B. No matter how does it seem unbelievable 

C. No matter how it seems unbelievable 

D. No matter how unbelievable it seems 

Question 25. The discovery was a major ______ for research workers. 

A. breakthrough B. breakdown  C. break-in  D breakout 

Question 26. A trust employee was discovered to have ______ confidential plans to a competing company. 

A. stolen  B. spread  C. rumored  D. leaked 

Question 27. The reason why this game attracts so many youngster is that ______ other video games, this 

one is far more interesting. 

A. comparing to    B. in compared with 

C. on comparison to     D. in comparison with 

Question 28. ______ over long distances is a fact. 

A. That electricity transmitting  B. That electricity can be transmitted  

C. That electricity    D. That can be transmitted 

Question 29. The young girl ______ down completely on hearing of her father‟s death. 

A. broke  B. fell    C. turned     D. went 

Question 30. ______, sheep were then used for wool. 

A. Having first domesticated for milk production  

B. Having been first domesticated for milk production 

C. Because they had been first domesticated for milk production   
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D. Although they had first domesticated for milk production 

Question 31. The doctors are examining the dog ______ the child for rabies, which is a dangerous disease 

______ immediate treatment. 

A. biting/ required 

B. bitten/ required 

C. bitten/ requiring 

D. biting/ requiring 

Question 32. ______, he couldn‟t finish that test in 60 minutes. 

A. As the boy was intelligent  B. Intelligent as the boy was   

C. As intelligent the boy was  D. Intelligent as was the boy  

Question 33. It never ______ his mind that his dishonesty would be discovered. 

A. crossed  B. came  C. spunk  D. passed 

 

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 34. Two colleagues are having a chat.  

- “What do you usually do on your day off?” 

- “______” 

A. I usually drive to work.   B. I will sleep all day. 

C. I usually do not much.    D. Not much. I always sleep until noon. 

Question 35. Two friends are talking to each other at a concert. 

- I can‟t see the stage very well from here. 

- ______. 

A. Neither can‟t I.  B. So do I.   C. Neither I can.  D. I can‟t, either. 

 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 43. 

Plants and animals will find it difficult to escape from or adjust to the effect of global warming. Scientists 

have already observed shifts in the lifecycles of many plants and animals, such as flowers blooming earlier 

and birds hatching earlier in the spring. Many species have begun shifting where they live or their annual 

migration patterns due to warmer temperatures.  
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With further warming, animals will tend to migrate toward the poles and up mountainsides toward higher 

elevations. Plants will also attempt to shift their ranges, seeking new areas as old habitats grow too warm. 

In many places, however, human development will prevent these shifts. Species that find cities or farmland 

blocking their way north or south may become extinct. Species living in unique ecosystems, such as those 

found in polar and mountaintop regions, are especially at risk because migration to new habitats is not 

possible. For instance, polar bears and marine mammals in the Arctic are already threatened by dwindling 

sea ice but have nowhere farther to go.  

Projecting species extinction due to global warming is extremely difficult. Some scientists have estimated 

that 20 to 50 percent of species could be committed to extinction with 2 to 3 Celsius degrees of further 

warming. The rate of warming, not just the magnitude, is extremely important for plants and animals. 

Some species and even entire ecosystems, such as certain types of forest, many not be able to adjust 

quickly enough and may disappear. 

Ocean ecosystems, especially fragile ones like coral reefs, will also be affected by global warming. 

Warmer ocean temperatures can cause coral to “bleach”, a state which if prolonged will lead to the death of 

the coral. Scientists estimate that even 1 Celsius degree of additional warming could lead to widespread 

bleaching and death of coral reefs around the world. Also, increasing carbon dioxide in the atmosphere 

enters the ocean and increases the acidity of ocean waters. This acidification further stresses ocean 

ecosystems.  

 

Question 36. Scientists have observed that warmer temperatures in the spring cause flower to ______. 

A. die instantly    B. bloom earlier 

C. become lighter     D. lose colour  

Question 37. According to paragraph 2, when their habitats grow warmer, animals tend to move ______. 

A. south – eastwards and down mountainsides toward lower elevations 

B. north – westwards and up mountainsides toward higher elevations 

C. toward the North Pole and down mountainsides toward lower elevations 

D. toward the poles and up mountainsides toward higher elevations 

Question 38. The pronoun “those” in paragraph 2 refers to ______. 

A. species   B. ecosystems   C. habitats   D. areas  

Question 39. The phrase “dwindling sea ice” in paragraph 2 refers to ______. 

A. the frozen water in the Artic 

B. the violent Arctic Ocean 

C. the melting ice in the Arctic 

D. the cold ice in the Arctic 
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Question 40. It is mentioned in the passage that if the global temperature rose by 2 or 3 Celsius degrees, 

______. 

A. half of the earth‟s surface would be flooded 

B. the sea level would rise by 20 centimetres 

C. water supply would decrease by 50 percent 

D. 20 to 50 percent of species could become extinct 

 

Question 41. According to the passage, if some species are not able to adjust quickly to warmer 

temperatures, ______. 

A. they may be endangered 

B. they can begin to develop  

C. they will certainly need water 

D. they move to tropical forests 

Question 42. The word “fragile” in paragraph 4 most probably means ______. 

A. very large      B. easily damaged  

C. rather strong     D. pretty hard  

Question 43. The bleaching of coral reefs as mentioned in paragraph 4 indicates ______. 

A. the water absorption of coral reefs 

B. the quick growth of marine mammals 

C. the blooming phase of sea weeds 

D. the slow death of coral reefs 

 

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 44. The human brain is ten times the size of a baboon‟s. It weighs about 1,400 grams. 

A. The size of human brain is ten times that of a baboon‟s which is about 1,400 grams weigh. 

B. The human brain, which weighs about 1,400 grams, is ten times the size of a baboon‟s. 

C. The size of a baboon‟s brain is 1,400 grams, ten times that of the human one. 

D. The weight of a baboon‟s brain is 1,400 grams, ten-fold than that of the human one. 
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Question 45. I had never seen her before. However, I recognized her from a photograph. 

A. Although I had never seen her before, I recognized her from a photograph. 

B. I recognized her from a photograph before I had never seen her. 

C. Although I had never seen her before but I recognized her from a photograph. 

D. After I had seen her, I recognized her from a photograph. 

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 46. Cultures vary from country to country. 

A. Cultures are different in different countries.  

B. There are different cultures in one country. 

C. Culture differences are based on countries.  

D. Cultures move from one country to another. 

Question 47. Considering that we travelled right across the country, the bus ticket was surprisingly 

reasonable. 

A. Because we were able to move right through the country, the price of the bus ticket didn't bother us. 

B. The ticket for the bus, which took us from one side of the country to the other, was the cheapest that we 

could find. 

C. The most reasonable way to go right across the country was by bus, so we bought ourselves a ticket. 

D. As the bus brought us right across the country, we found the price of the ticket to be cheaper than its 

value to us. 

Question 48. Jamie has the ability to be a professional musician, but he‟s too lazy to practice. 

A. Jamie is talented but he‟ll never be a professional musician as he doesn‟t practice. 

B. As a professional musician, Jamie is not lazy to practice music lessons. 

C. Jamie is capable of practicing music lessons professionally even though he is lazy.  

D. In spite of practicing lazily, Jamie is a professional musician. 

 

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 49. A. clown  B. cow   C. plough   D. tough 

Question 50. A. slaughter  B. draught   C. naughty   D. plaudit 
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ĐÁP ÁN 

1. D 

2. B 

3. B 

4. A 

5. A 

6. C 

7. C 

8. C 

9. A 

10. B 

11. D 

12. D 

13. A 

14. A 

15. D 

16. B 

17. C 

18. A 

19. A 

20. B 

21. D 

22. A 

23. B 

24. D 

25. A 

26. D 

27. D 

28. B 

29. A 

30. B 

31. D 

32. B 

33. A 

34. D 

35. D 

36. B 

37. D 

38. A 

39. C 

40. D 

41. A 

42. B 

43. D 

44. B 

45. A 

46. A 

47. D 

48. A 

49. D 

50. B 

 

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH 

 

1. D 

- absolutely (adv): một cách chắc chắn, tuyệt đối 

- relevantly (adv): một cách liên quan, thích hợp 

- almost (adv): gần như, hầu như 

- comparatively (adv) = relatively (adv): một cách tương đối 

Dịch: việc sử dụng tia laze trong phẫu thuật đang trở nên phổ biến những năm gần đây. 

2. B 

superior (adj): tốt hơn 

mandatory (adj) = compulsory (adj): bắt buộc 

beneficial (adj): có ích 

constructive (adj): có tính xây dựng 

Dịch: Ở hầu hết các nước, nghĩa vụ quân sự bắt buộc không áp dụng cho phụ nữ. 

 

3. B 
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- hostile (adj): thù địch 

- biased (adj): thiên vị >< impartial (adj): công bằng, khách quan, không thiên vị 

- unprejudiced (adj): khách quan, không định kiến 

- apprehensive (adj): hồi hộp, lo sợ 

Dịch: một thử nghiệm phải công bằng và khách quan 

4. C 

Caring (adj): quan tâm 

fierce (adj): dữ tợn 

temporary (adj): tạm thời >< permanent (adj)  

loose (adj): lỏng lẻo; (quần áo) rộng 

Dịch: bạn đang tìm kiếm một công việc tạm thời hay lâu dài? 

5. A 

- vo‟cabulary (n): từ vựng 

- influ‟ential (adj): có sức ảnh hưởng 

- engi‟neering (n): ngành kĩ thuật 

- bio‟logical (adj): thuộc về sinh học 

 

6. C 

- „argument (n): sự tranh luận/ cuộc tranh luôn 

- „different (adj): khác nhau 

- em‟ployee (n): nhân viên 

- „category (n): thể loại 

 

7. C 

Bỏ “that” 

Câu có cấu trúc SVO: 

S: Many languages used around the world 

V: do not have 
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O: a form of writing 

Dịch: Nhiều ngôn ngữ được sử dụng trên toàn thế giới không có dạng viết. 

 

8. C 

discuss sth: bàn luận điều gì 

Chữa lỗi: bỏ “about” 

Dịch: Học sinh/ sinh viên nên được khuyến khích bàn luận có tính phê bình các thông tin mà họ được cho. 

 

 

9. A 

pottery (n): nghề gốm/ đồ gốm  N không đếm được  Không dùng “a” 

Chữa lỗi: a clay  clay 

Dịch: Người xưa đã làm đồ gốm từ đất sét vì họ cần nó cho sự tồn tại của họ. 

 

10. B 

Đề: Bài luận này có thể xuất hiện trên… 

A. sách về ăn kiêng 

B. sách về dinh dưỡng cơ bản 

C. sách dạy nấu ăn 

D. một tạp chí phụ nữ nổi tiếng 

 

11. D 

Đề: Cụm từ “stored in” (chứa đựng/dự trữ trong) ở dòng 3 sát nghĩa nhất với… 

A. sản xuất ở 

B. gắn/đính kèm với 

C. đo lường bởi 

D. tích trữ, tích luỹ 
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12. D 

Đề: Tác giả chỉ ra rằng, các chất béo phục vụ các chức năng cơ thể sau đây, NGOẠI TRỪ… 

A. tạo cảm giác no  

B. bao bọc và bảo vệ cơ thể 

C. cung cấp năng lượng 

D. điều khiển/kiểm soát sự tăng cân 

 

13. A 

Đề: Theo tác giả bài luận, ý nào sau đây đúng với chuột khi chúng được cho ăn chế độ không chất béo? 

A. Chúng ngừng lớn lên 

B. Chúng sinh đẻ nhiều hơn 

C. Chúng bị rụng lông 

D. Chúng đòi hỏi ít sự chăm sóc hơn 

Câu 2 đoạn 2: “When rats are fed a fat-free diet, their growth eventually ceases, their skin becomes 

inflamed and scaly, and their reproductive systems are damaged.” 

Dịch: Khi chuột được cho ăn chế độ không chất béo, sự tăng trưởng của chúng ngừng lại, da của chúng bị 

viêm và có vảy, và hệ sinh sản của chúng bị hư hại. 

14. A 

Đề: Axit béo linoleic được đề cập trong đoạn văn như là… 

A. một chất dinh dưỡng thiết yếu với con người 

B. hữu ích hơn axit arachidonic 

C. có thể phòng chống tăng cân ở chuột  

D. một chất dinh dưỡng có thể được tìm thấy ở đa số các loại thực phẩm 

Câu 3 đoạn 2: “Two fatty acids, linoleic and arachidonic acids, prevent these abnormalities and hence are 

called essential fatty acids.” 

Dịch: 2 axit béo, axit linoleic và arachidonic, phòng chống các biến dị đó và vì vậy mà (chúng) được gọi là 

các axit béo thiết yếu. 

 

15. D 

Đề: Cụm từ “these abnormalities” ở dòng 11 nói tới… 
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A. một bệnh tạo ra bởi thức ăn chiên rán 

B. các vùng chất béo có vị trí quan trọng 

C. các đường cong trên cơ thể nữ giới 

D. sự ngừng tăng trưởng, da dẻ xấu, và hệ sinh sản bị hư hại 

 

16. B 

Đề: Việc mọi người nên có chất béo trong chế độ ăn uống là, theo như tác giả,… 

A. một quan điểm thường thấy 

B. một việc chưa được chứng minh 

C. chỉ đúng đối với nữ giới 

D. đã được chứng minh là đúng bởi các thí nghiệm trên chuột 

 

17. C 

- saving (n): khoản tiết kiệm; tiền tiết kiệm 

- pleasure (n): sự hài lòng, niềm vui 

- benefit (n): lợi ích 

- profit (n): lợi nhuận 

“… that plastic has brought enormous benefits, even environmental ones.” 

(… rằng nhựa đã mang lại những lợi ích to lớn, kể cả những lợi ích về mặt môi trường.) 

 

18. A 

- abuse (v): lạm dụng 

- endanger (v): gây nguy hại 

- store (v): lưu trữ 

- dispose (of sth) (v): vứt bỏ (thứ gì) 

 

19. A 

- import (v): nhập khẩu 
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- consign (v): uỷ thác, ký gửi 

- remove (v): loại bỏ 

- consume (v): tiêu thụ 

“We import well over three million tons of the stuff in Britain each year and, sooner or later, most of it is 

thrown away”: Chúng ta nhập khẩu trên 3 triệu tấn các loại ở Anh mỗi năm, và không sớm thì muộn, đa số 

chúng đều bị vứt đi. 

Import ><throw away  diễn tả ý đối lập 

 

20. B 

- amount (n): lượng 

- proportion (n): tỷ lệ, tỷ trọng 

- portion (n): phần 

- rate (n): tỷ lệ 

“A high proportion of our annual consumption is in the form of packaging.” 

Dịch: Một phần lớn trong tỷ lệ tiêu thụ hàng năm của chúng ta có dạng bao bì đóng gói. 

A high proportion of sth, (bạn chú ý vế sau có “about seven percent”) 

 

21. D 

“… and this constitutes about seven per cent by weight of our domestic refuse.” 

Dịch: … và nó tạo nên/chiếm khoảng bảy phần trăm khối lượng rác thải sinh hoạt. 

 

22. A 

Dịch: Nhìn sơ qua cũng có thể thấy được rằng ở Thuỵ Điển, số lượng máy tính ở mức 10 triệu, lớn gần 

bằng số lượng TV. 

 

 

23. B 

Chỗ trống đầu tiên chia “was” do chủ từ là “everybody”. “last night”  chia thì QKĐ 

Nếu chủ ngữ là everyone thì câu hỏi đuôi thay bằng đại từ “they”  chọn “weren‟t they”. 
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Dịch: Mọi người ở cả 2 xe đều bị thương trong vụ tai nạn đêm qua, có phải không? 

 

24. D 

A. sai ở “Whatever” 

B. sai vì đảo động từ “seems” lên trước chủ tử “it” 

D. đúng cấu trúc: No matter how/ However + adj + SVO 

Dịch: Dù điều đó có vẻ khó tin, (nhưng) Mozart đã là một nhà soạn nhạc có thành tựu khi vẫn còn là một 

đứa trẻ. 

 

25. A 

- breakthrough (n): sự đột phá, bước đột phá 

- breakdown (n): sự hỏng hóc, sự không thành 

- break-in (n): sự đột nhập, vụ đột nhập 

- breakout (n): sự vượt ngục 

Dịch: Khám phá đó là một bước đột phá lớn của các công nhân nghiên cứu. 

 

26. D 

- steal (v): trộm, cắp 

- spread (v): lan tràn 

- rumor (v): đồn đại 

- leak (v): tiết lộ; rò rỉ 

Dịch: Một nhân viên đáng tin cậy bị phát hiện là đã tiết lộ các kế hoạch tuyệt mật cho một công ty đối thủ. 

 

27. D 

in comparison with: so sánh với 

Dịch: Lý do vì sao trò chơi này thu hút nhiều người trẻ như vậy là vì khi so sánh với các trò chơi điện tử 

khác, trò này thú vị hơn nhiều. 
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28. B 

Cụm “___ over long distances” là chủ ngữ của câu 

Cần điền đáp án có dạng “That SVO” (That electricity can be transmitted) là mệnh đề danh ngữ để làm chủ 

ngữ. 

Dịch: việc điện được truyền tải qua quãng đường xa như vậy là một thực tế 

 

29. A 

break down (v): suy sụp 

Dịch: Cô gái trẻ suy sụp hoàn toàn khi nghe tin về cái chết của người cha. 

 

30. B 

domesticate (v): thuần hoá 

Chủ ngữ là “sheep”  “domesticate” cần chia dạng bị động  Loại đáp án A, D. 

Đáp án C sai ở “Because” (không hợp lý về ngữ nghĩa câu)  Chọn B. 

Dịch: Đã được thuần hoá đầu tiên để sản xuất sữa, cừu sau đó được dùng để làm len. 

 

31. D 

Dạng rút gọn (nghĩa chủ động) của các mệnh đề quan hệ: 

the dog biting the child = the dog that/which bit the child 

a dangerous disease requiring immediate treatment = a dangerous disease that/which requires immediate 

treatment 

Dịch: bác sĩ kiểm tra nguy cơ bệnh dại cho con chó đã cắn đứa trẻ, căn bệnh nguy hiểm cần được chữa trị 

nhanh chóng 

  

32. B 

Đảo ngữ để thể hiện ý tương phản với mệnh đề sau.  dùng cấu trúc adj/adv + as/though + S + V 

Dịch: Dù cậu ta thông minh, cậu ta đã không thể hoàn thành bài kiểm tra đó trong 60 phút. 
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33. A 

cross one‟s mind (v): bất chợt nghĩ đến, có ý nghĩ rằng 

Dịch: Chưa bao giờ anh ta có ý nghĩ rằng sự giả dối của anh ta sẽ bị phát hiện. 

 

34. D (hai người đồng nghiệp đang trò chuyện) 

- Bạn thường làm gì vào ngày nghỉ? 

- Không (làm) gì nhiều. Tôi luôn ngủ tới trưa. 

35. D (hai người bạn đang nói chuyện ở buổi hòa nhạc) 

- Tôi không thể nhìn rõ sân khấu từ đây. 

- Tôi cũng vậy. 

 

36. B 

“Plants and animals will find it difficult... many plants and animals, such as flowers blooming earlier and 

birds hatching earlier in the spring.” 

Dịch: Động thực thật sẽ cảm thấy khó khăn trong việc thoát khỏi hay thích ứng với sự ảnh hưởng của biến 

đổi khí hậu. Các nhà khoa học đã quan sát sự thay đổi về vòng đời của một số loại động thực vật, chẳng 

hạn như việc hoa nở sớm và chim ấp sớm vào mùa xuân. 

 

37. D 

“With further warming, animals will tend to migrate toward the poles and up mountainsides toward higher 

elevations.” 

Dịch: Với việc ngày càng ấm dần lên, động vật sẽ có khuynh hướng di cư về các cực và từ các vùng núi về 

các vùng có độ cao hơn. 

 

38. A 

“Species living in unique... to new habitats is not possible.” 

Dịch: Những loại động vật sống trong các hệ sinh thái đặc biệt, chẳng hạn như các loài được phát hiện ở 

các cực và vùng núi, thì đặc biệt rủi ro cao bởi vì sự di cư đếm một môi trường sống mới là điều không thể. 

 

39. C 
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“For example, polar bears and marine mammals in the Arctic are already threatened by dwindling sea ice 

but...” 

Dịch: Lấy ví dụ như, gấu bắc cực và động vật biển có vú ở Đại Tây Dương thì hoàn toàn bị đe dọa bởi sự 

tan băng...” 

 

40. D 

“Some scientist have estimated that 20 to 50 percent of species could be committed to extinction with 2 to 

3 Celsius degrees of further warming.” 

Dịch: Một vài nhà khoa học đã đánh giá rằng từ 20 đến 50 phần trăm loài có thể bị đẩy đến sự tuyệt chủng 

bởi sự nóng lên từ 2 đến 3 độ C. 

 

41. A 

“Some species and even entire ecosystems, such as certain types of forest, many not be able to adjust 

quickly enough and may disappear.” 

Dịch: Một vài loài và thậm chí toàn bộ hệ sinh thái, ví dụ như các loại đặc trưng ở rừng, nhiều loài sẽ 

không có khả năng thích ứng đủ nhanh và có thể biến mất. 

 

42. B 

fragile: easily broken or damaged 

fragile = easily broken: mỏng manh, dễ vỡ 

 

43. D 

“Warmer ocean temperatures can cause coral to “bleach”, a state which if prolonged will lead to the death 

of the coral.” 

Dịch: Nhiệt độ đại dương nóng lên có thể làm cho san hô bị tẩy trắng, một tình trạng mà nếu bị kéo dài sẽ 

dẫn tới cái chết của san hô. 

 

44. B 

Đề: Não người có kích thước gấp 10 lần (não) của khỉ đầu chó. Nó (não người) nặng khoảng 1.400 gram. 

A. Kích thước của não người gấp 10 lần (não) của khỉ đầu chó mà nó (não khỉ đầu chó  sai) nặng khoảng 

1.400 gram. 

B. Não người, mà nặng khoảng 1.400 gram, thì gấp 10 lần kích thước của não của khỉ đầu chó. 
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C. Kích thước của não khỉ đầu chó là 1.400 gram, gấp mười lần não người. 

D. Khối lượng của não khỉ đầu chó là 1.400 gram, gấp 10 lần của não người. 

 

45. A 

Đề: Tôi chưa bao giờ gặp cô ấy trước đó. Tuy nhiên, tôi đã nhận ra cô ấy từ một bức ảnh. 

A. Dù tôi chưa bao giờ gặp cô ấy trước đó, tôi đã nhận ra cô ấy từ một bức ảnh. 

B. Tôi đã nhận ra cô ấy từ một bức ảnh trước khi tôi đã chưa bao giờ gặp cô ấy. 

(sai về thời thì) 

C. Dù tôi chưa bao giờ gặp cô ấy trước đó nhưng tôi đã nhận ra cô ấy từ một bức ảnh. 

(Thừa “Although” hoặc “but” vì không thể dùng đồng thời cả 2 từ trong câu) 

D. Sau khi tôi đã gặp cô ấy, tôi nhận ra cô ấy từ một bức ảnh. 

(sai nghĩa câu) 

 

46. A 

Đề: Các nền văn hoá biến đổi/khác biệt từ nước này tới nước khác. (giữa các nước) 

A. Các nền văn hoá khác nhau ở các đất nước khác nhau. 

B. Có những nền văn hoá khác nhau trong cùng một đất nước. 

C. Những sự khác biệt văn hoá là dựa trên các đất nước. 

D. Các nền văn hoá di chuyển từ nước này tới nước khác. 

 

47. D 

Đề: Xem xét việc chúng tôi đã du lịch một dọc đất nước, thì giá vé xe buýt rẻ/ phải chăng đến bất ngờ. 

A. Vì chúng tôi có thể di chuyển xuyên đất nước, giá vé xe buýt không ảnh hưởng tới chúng tôi. 

B. Vé xe buýt, mà đưa chúng tôi từ đầu này tới đầu kia của đất nước, là vé rẻ nhất mà chúng tôi đã có thể 

tìm được. 

C. Cách hợp lý nhất để đi một dọc đất nước là bằng xe buýt, nên chúng tôi đã mua vé cho mình. 

D. Bởi xe buýt đưa chúng tôi đi một dọc đất nước, chúng tôi thấy giá vé rẻ hơn là giá trị của nó đối với 

chúng tôi. 
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48. A 

Đề: Jamie có khả năng trở thành một nhạc sĩ chuyên nghiệp, nhưng anh ấy quá lười để (có thể) luyện tập. 

A. Jamie có tài nhưng anh ấy sẽ không bao giờ trở thành một nhạc sĩ chuyên nghiệp bởi anh ấy không 

luyện tập. 

B. Là một nhạc sĩ chuyên nghiệp, Jamie không lười khi luyện tập các bài học âm nhạc. 

C. Jamie có thể luyện tập các bài học âm nhạc một cách chuyên nghiệp dù anh ấy lười. 

D. Dù luyện tập một cách lười biếng, Jamie (vẫn) là một nhạc sĩ chuyên nghiệp. 

 

49. D 

Phần gạch chân: 

Đáp án D. phát âm là /ʌ/ 

Các đáp án còn lại là /aʊ/ 

 

50. B 

Phần gạch chân: 

Đáp án B. phát âm là /ɑː/ 


