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GIỚI THIỆU VỀ BÀI ĐỌC ĐIỀN TỪ VÀ CÁCH SỬ DỤNG SÁCH
I. GIỚI THIỆU VỀ BÀI ĐỌC ĐIỀN TỪ
Bài đọc điền từ (cloze test/cloze deletion test) là một bài tập, kiểm tra được sử dụng phổ biết trong rất nhiều cuộc thi
quốc gia, trong đó có Việt Nam. Theo đề thi năm 2017 của bộ giáo dục, phần thi môn Tiếng Anh có một bài đọc điền từ
gồm 5 câu. Bài tập này gồm một đoạn văn bị “đục lỗ”, trong đó có những từ bị xóa đi và nhiệm vụ của người làm là tìm
được đáp án phù hợp nhất.
Có thể nói đây là dạng bài tập khó và đòi hỏi kiến thức sâu, rộng cả về ngữ pháp và từ vựng. bài tập này khác những
câu hỏi đơn thuần về ngữ pháp và từ vựng vì nó yêu cầu thí sinh phải hiểu rõ văn cảnh (context) của bài và hiểu rõ sự liên
kết giữa các ý trong đoạn văn. Chỉ cần làm cuốn sách này, các bạn có thể tự tin trong cả phần kiểm tra từ vựng và ngữ
pháp nữa vì bản chất câu hỏi của cả ba dạng câu hỏi này không khác biệt nhiều.

II. CÁCH SỬ SỤNG SÁCH
Sau đây là một vài lời khuyên để các bạn sử dụng sách hiệu quả cũng như nâng cao kỹ năng làm bài tập điền từ:
1. Không nên làm lần lượt từng bài một, hãy chọn bài tập bạn cảm thấy thích thú nhất rồi bắt tay vào làm. Chỉ khi bạn
tìm thấy niềm vui trong công việc thì năng suất mới đạt tối đa.
2. Khi làm bài trước khi nhìn xuống bốn đáp án gợi ý, hãy dành ba đến bốn giây nghĩ về loại từ, ý nghĩa, cấu trúc của
đáp án. Nếu bạn có thể tập thói quen đoán đáp án thì thật tuyệt vời, sẽ có nhiều lúc bạn thấy rằng đáp án mình nghĩ đến
hoàn toàn trùng khớp với một trong những sự lựa chọn phía dưới, khi đó khả năng chính xác của bạn tương đối cao đó.
3. Sử dụng cuốn sách như một ngân hàng kiểm tra từ vựng theo chủ đề. Mỗi chủ đề đều bao gồm rất nhiều từ vựng
hay và sát với cấu trúc đề thi quốc qua. Hãy ghi chép cẩn thận theo cách bạn thấy hiệu quả nhất và sử dụng, đặt câu với
từ mới đó. Chúng tôi luôn cung cấp ví dụ kèm theo mỗi từ vựng quan trọng, hãy tham khảo ví dụ đó rồi tự đặt câu theo sở
thích của riêng bạn.
4. Cố gắng hoàn thành bài tập trong 10-15 phút. Ban đầu bạn hãy làm thật thoải mái và dần dần theo thời gian, hãy
nghiêm khắc với bản thân và cố gắng hoàn thành bài tập trong thời gian ngắn nhất.
5. Mỗi bài tập đều bao gồm phần “Giải thích chi tiết và mở rộng”. Hãy tận dụng phần này để bổ sung kiến thức cho
mình.
6. Các từ viết tắt được sử dụng trong sách:
(v) = (verb): động từ
(n) = (noun): danh từ
(adj) = (adjective): tính từ
(adv) = (adverb): phó từ
(prep) = (preposition): giới từ
Ex: (from the Latin “exempli gratia”) = for example: ví dụ
Sb = Somebody: ai đó, ai đấy.
Sth = Something: vật nào đấy.
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Để giúp các bạn có một cái nhìn sơ lược về bài tập điền từ và cấu trúc hướng dẫn của cuốn sách, hay tham gia một trò
chơi nhỏ sau đây. Hãy hoàn thành bài tập sau trong thời gian 10-15 phút.

Passage 0.
Higher Education in the UK Students who have successfully completed an A-level course may go to university to do
(1)______ three- or four-year course leading to a first degree such as Bachelor of Arts (BA), Bachelor of Science (BSc),
etc. They apply to several universities which then (2) ______ an offer of a place specifying the minimum grades the student
needs to obtain in the A level subjects studied. Higher education is not (3) ______. In principle, students have to pay a
contribution to the cost of teaching (tuition fees) and have also to pay their living costs (maintenance). The government
provides (4) ______ to help them pay for university education which have to be paid back from earnings once their income
reaches a certain (5) ______. In recent years government policy has been to (6)______ the percentage of 18-year olds
(7)______ go to university, which is now, at 40%, double the 1990 figure, but this growth has been at the (8) ______ of
the amount of financial support given to individual students. Universities receive money (9) ______ the state for each
student and are responsible for employing staff and deciding which courses to offer. The head of a university, who is (10)
______ for its management, is called a vice-chancellor.
1. A. that

B. a

C. this

D. the

2. A. create

B. do

C. make

D. get

3. A. permitted

B. allowed

C. compulsory

D. free

4. A. loans

B. hires

C. shares

D. rents

5. A. grade

B. level

C. mark

D. rank

6. A. rise

B. remain

C. increase

D. decrease

7. A. who

B. which

C. whose

D. whom

8. A. fee

B. suspense

C. charge

D. expense

9. A. of

B. from

C. to

D. in

10. A. liable

B. responsible

C. answerable

D. chargeable

BẮT ĐẦU BẤM GIỜ
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Đây là bài tập điền từ trích từ đề thi minh họa năm 2015 của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo.
Với mỗi phần giải thích, cuốn sách cung cấp cho các bạn:
- Tạm dịch: dịch câu có chứa đáp án để giúp các bạn nắm rõ văn cảnh và ngữ nghĩa.
- Giải nghĩa các đáp án và cung cấp ví dụ: Giúp các bạn hiểu sâu và phân biệt đáp án đúng và các đáp án không phù hợp.
- Mở rộng: những từ mới khác trong câu, kiến thức mở rộng của thêm các kiến thức trong câu.
- Hướng dẫn loại trừ, chọn đáp án, mẹo nhỏ.

GIẢI THÍCH CHI TIẾT VÀ MỞ RỘNG
Question 1: Đáp án B.
Tạm dịch: Students who have successfully completed an A-level course may go to university to do a three- or four-year
course.Những học sinh đã hoàn thành thành công khóa học trình độ A thì có thể theo học một khóa học ba hoặc bốn năm

ở đại học. Các từ khác không đúng cho cấu trúc của 1 tính từ kép: (A/an) + number +”-“+ Unit (đơn vị) + Danh từ
Lưu ý: 1. Dù number có là số lớn, nhiều thì đơn vị cũng không bao giờ thêm “s”, vì đây là 1 cụm tính từ.
2. Nhớ dấu gạch ngang.
Ex: A three – year old boy (1 cậu bé 3 tuổi).
Các từ còn lại không phù hợp.
Question 2: Đáp án C.
Tạm dịch: They apply to several universities which then make an offer of a place specifying the minimum grades the
student needs to obtain in the A level subjects studied.Họ ứng tuyển vào nhiều trường đại học mà sau đó những trường này

cung cấp cho họ 1 nơi học chỉ định điểm số tối thiểu học sinh cần đạt được trong những môn đã học ở trình độ A.
Make an offer: Cung cấp cho ai điều gì đó, một sự giúp đỡ. Đây là một collocation. Chỉ có từ make mới phù hợp với offer.
Ex: She made me an offer that I couldn’t refuse. (Cô ấy giúp đỡ tôi mà tôi không thể từ chối).
Create (v): Tạo ra, sáng tạo.
Ex: They are creating lots of luxurious products. (Họ đang tạo ra rất nhiều sản phẩm xa xỉ).
Question 3: Đáp án D.
Tạm dịch: Higher education is not free. (Bậc học cao hơn không được miễn phí).
Câu này thật ra nếu chỉ là một câu đơn lẻ thì các từ chọn đều phù hợp, tuy nhiên khi đọc sang câu tiếp theo thì ý văn đang
chỉ đến học phí nên từ cần chọn là Free.
Permit Sb to do st = Allow Sb to do St: cho phép ai làm gì.
Ex: Visitors are not permitted to take photos (Du khách không được phép chụp hình).
Compulsury (adj): Bắt buộc.
Ex: Education is some countries is compulsory. (Giáo dục ở một số nơi là bắt buộc).
Question 4: Đáp án A.
Tạm dịch: The government provides loans to help them pay for university education which have to be paid back from
earnings once their income reaches a certain level: Chính phủ cung cấp những khoản vay để giúp chúng chi trả cho việc

học đại học, mà sau này một khi thu nhập chúng đạt tới một mức nhất định thì sẽ phải trả lại khoản tiền đó cho chính phủ.
- Loan (n): khoản cho vay (thường là ngân hàng hoặc các tổ chức tín dụng cho vay)
- Hire (n): việc thuê (trong thời gian ngắn)
- Share (n): cổ phần, việc chia ra từng phần nhỏ.
- Rent (n): tiền thuê nhà, … (được trả thường xuyên, theo kì)
Dựa vào những thông tin cung cấp ở các câu trước: In principle, students have to pay a contribution to the cost of teaching
(tuition fees) and have also to pay their living costs (maintenance): Nói chung thì học sinh, sinh viên phải đóng tiền cho

phí dạy học (tiên học phí) và cũng phải trả cho những khoản trang trải sống hàng ngày (chu cấp). Vào câu sau, chủ thể là
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the government và hành động là giúp sinh viên, học sinh trả học phí đại học… Như thế rõ ràng chỉ có từ “loan” phù hợp
nhất để điền vào chỗ trống.
Question 5: Đáp án B.
- To reach a level: đạt mức độ, đạt tới mức.
- Grade (n): mức (điểm), hạng mục, xếp loại (Giỏi, trung bình…)
- Mark (n): điểm, mức quan trọng, mốc
- Rank (n): hạng
Chú ý đến động từ “reach” để dễ dàng chọn ngay đáp án B.
Tạm dịch: xem Question 4.
Question 6: Đáp án C.
Tạm dịch: In recent years government policy has been to increase the percentage of 18-year olds who go to university,
which is now, at 40%, double the 1990 figure, but this growth has been at the expense of the amount of financial support
given to individual students: Gần đây chính sách của chính phủ chính là tăng tỉ lệ phần trăm của những người 18 tuổi đi

học đại học, mà hiện giờ thì tỉ lệ đó là 40%, gấp đôi con số của năm 1990, nhưng sự gia tăng này là sự đánh đổi đi của
khoản trợ cấp tài chính của chính phủ đối với từng sinh viên.
Loại ngay đáp án B (remain) và D (decrease) vì nghĩa của câu, không thể nào là “giữ nguyên” hay “giảm” mà phải là “tăng
lên”.
- Rise (v): tăng lên (nội động từ nên không dùng với tân ngữ)
- Increase (v): tăng lên (dùng được với tân ngữ), increase something: tăng cái gì
Vì thế dễ dàng chọn đáp án C (increase).
Question 7: Đáp án A.
Đây là cấu trúc mệnh đề quan hệ, "who" thay thế cho 18 year-olds.
Tạm dịch: Trong những năm gần đây, các chính sách của chính phủ đã nhằm mục tiêu khuyến khích tỉ lệ phần trăm những

người ở độ tuổi 18 đi học đại học, mà tỉ lệ đó bây giờ là 40%, gấp đôi so với năm 1990.
Cụm từ "18 - year olds": chỉ một nhóm người ở độ tuổi 18.
Question 8: Đáp án D.
Expense of: Chi phí, phí tổn phải chi ra cho mục tiêu nào đó
Tạm dịch: ...nhưng sự tăng trưởng này chính là nhờ vào chi phí hỗ trợ tài chính mà chính phủ đã trao cho từng học sinh,

sinh viên.
Fee (n) : tiền thù lao, tiền thưởng, tiền học phí
Ex: Tuition fees have now reached $9000 a year.
Suspense (n) : Tình trạng chờ đợi, hồi hộp, sự tạm hoãn.
Ex: Come on, Frank. Don't keep me in suspense. (Thôi mà Frank. Đừng để tớ phải hồi hộp chứ).
Charge (n): Tiền phải trả, giá tiền, gánh nặng, trách nhiệm.
A charge for: giá tiền của ...
Ex: Our standard charge for a letter is $5
Question 9: Đáp án B.
Tạm dịch: Universities receive money from the state for each student and are responsible for employing staff and deciding
which courses to offer. Các trường đại học nhận tiền từ chính phủ các bang, trao cho từng sinh viên và có trách nhiệm

trong việc thuê mướn nhân viên cũng như quyết định cung cấp các khoá học cho sinh viên.
Do nghĩa của câu là “nhận tiền từ” cho nên ta phải tìm một đáp án mang sắc thái nghĩa đó:
From (prep): từ.
Ex: a letter from my brother – lá thu từ anh/em trai tôi.
Of (prep): của.
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Ex: the director of the company: giám đốc của công ty.
To (prep): đến.
Ex: I walked to the office: Tôi đi bộ đến văn phòng làm việc.
In (prep): trong, bên trong.
Ex: Soak it in cold water: Ngâm nó vào trong nước lạnh.
Các đáp án còn lại không thích hợp về nghĩa.
Be responsible for: Có trách nhiệm về.
Ex: The cabinet minister is responsible for education.
Question 10: Đáp án B.
Tạm dịch: The head of a university, who is responsible for its management, is called a vice-chancellor. Người đứng đầu

của một trường đại học, người chịu trách nhiệm cho công việc quản lý của nó, được gọi là phó hiệu trưởng.
Be responsible for: Có trách nhiệm về.
Ex: The cabinet minister is responsible for education.
Chancellor (n): hiệu trưởng (được dùng với ý nghĩa danh dự ở nước Anh).
Be liable for: chịu trách nghiệm (pháp lý, thường là trả tiền cho cái gì).
Ex: People who are liable for income tax at a higher rate: Những người chịu trách nhiệm cho thuế thu nhập ở mức cao hơn
Be answerable to sb (for sth):
1- có trách nghiệm trả lời cái gì
Ex: The agency is answerable to the governor: Nhân viên môi giới có trách nhiệm trả lời câu hỏi của Thống Đốc.
2. có thể trả lời được.
Ex: I find this question answerable: Tôi thấy câu hỏi có thể trả lời được.
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PHẦN 2: HỆ THỐNG BÀI TẬP RÈN LUYỆN
Passage 1. Nowadays, we are all aware…
Nowadays, we are all aware of the fact that we (1) ____ be eating a healthy diet. We get advice from everywhere: TV,
radio, magazines, books, videos and the Internet as well (2) ______ friends, colleagues and family. Well, if you find all this
advice a little confusing, then there is now a much simpler solution, dieting by colour. The colour Diet is (3) ______ on
the theory that the natural colour of food reflects its nutritional content. For example, green food such as broccoli, spinach
and lettuce (4) ______ high levels of beta carotene and glucose. These help reduce the risk of cancer, are a good source
of iron and act as powerful antioxidants, while yellow foods like bananas, corn and lemons have potassium and vitamin C
which can reduce the pain of arthritis, reduce stress and be a good source of energy. The principles of the colour diet are
very easy to follow. Make sure that each meal contains a (5) ______ of colours, and you will be eating a balanced, healthy
diet. But remember, the colours have to be natural. Eating a packet of Smarties a day will not give you anything but
toothache.
Question 1. A. will

B. need

C. ought

D. should

Question 2. A. as

B. by

C. from

D. to

Question 3. A. fixed

B. based

C. written

D. formed

Question 4. A. add

B. own

C. need

D. contain

Question 5. A. variety

B. minimum

C. blend

D. pattern

GIẢI ĐÁP CHI TIẾT VÀ MỞ RỘNG
Question 1. Nowadays, we are all aware of the fact that we should be eating a healthy
GRAMMAR REVIEW

Need vừa là động từ thường,
vừa là động từ khuyết thiếu
nên ở mỗi trường hợp lại có
cách dùng khác nhau.
Need + V: động từ khuyết
thiếu (giống can, could,
should,…)
Need + to V: động từ thường.

diet. Ngày nay, chúng ta đều nhận thức được một thực tế là chúng ta nên ăn uống

theo một chế độ ăn lành mạnh.
A. will: sẽ
B. need: cần
C. ought: cấu trúc đầy đủ “ought to”: nên
D. should: nên
Ta cần điều từ mang nghĩa “nên”, loại đáp án C vì cấu trúc đầy đủ phải là “ought to”,
chọn “should”, đáp án D.
Question 2. We get advice from everywhere: TV, radio, magazines, books, videos and
the Internet as well as friends, colleagues and family. Chúng ta nhận lời khuyên từ

khắp mọi nơi: TV, đài, tạp chí, sách, video, mạng Internet và cũng như từ những người
bạn, đồng nghiệp và người thân.
A. as

B. by

C. from

D. to

Cụm từ cố định “as well as”: cũng như là, chọn đáp án A.
Question 3. The colour Diet is based on the theory that the natural colour of food
reflects its nutritional content. “Chế độ ăn theo màu” được dựa trên lý thuyết cho rằng

Form (n): hình thể, hình dạng.
Form (v): thành lập, tạo thành

màu sắc tự nhiên của thức ăn phản ánh giá trị dinh dưỡng của nó.
A. fixed: cố định, ổn định. Ex: to fix a date for a meeting: định ngày họp
B. based: dựa trên
C. written: được viết
D. formed: hình thành, thiết lập. Ex: to form a class for beginners in English: tổ chức
một lớp cho người bắt đầu học tiếng Anh
Cụm từ cố định “(be) based on”: dựa trên, dựa theo. Chọn đáp án B.
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Question 4. For example, green food such as broccoli, spinach and lettuce contain
high levels of beta carotene and glucose. Ví dụ những loại thực phẩm có màu xanh

như bông cải xanh, rau chân vịt và rau diếp chứa một lượng lớn beta carotene và
glucose.
A. add: thêm
B. own: sở hữu. Ex: to own something: có cái gì
C. need: cần
D. contain: chứa. Ex: whisky contains a large percentage of alcohol: rượu whisky
chứa một lượng cồn cao
A variety of + N (số nhiều):
một sự đa dạng, phong phú
Ex: due to a variety of causes:
do nhiều nguyên nhân khác nhau

Với hàm lượng dinh dưỡng của thực phẩm, ta thường dùng từ contain, đáp áp D. Đọc
thêm ở câu sau nói về hàm lượng dinh dưỡng trong bữa ăn: “Make sure that each
meal contains a variety of colours, and you will be eating a balanced, healthy diet.”
Question 5. Make sure that each meal contains a variety of colours, and you will be
eating a balanced, healthy diet. Hãy đảm bảo rằng mỗi bữa ăn đều đa dạng sắc màu

(be) aware of: biết, nhận thức
được
Confusing (a) /kən'fju:ziη/:
khó hiểu, gây bối rối
Nutritional (a) /nju:’triʃənəl/:
thuộc về dinh dưỡng

và bạn sẽ thưởng thức một thực đơn cân bằng và có lợi cho sức khỏe.
A. variety: sự đa dạng
B. minimum: tối thiểu
C. blend: hỗn hợp
D. pattern: mẫu hình, kiểu mẫu
Cụm từ cố định “a variety of”: một sự đa dạng, phong phú. Chọn đáp án A. Các đáp
án khác không mang nghĩa phù hợp với ngữ cảnh.

BÀI DỊCH MẪU
Ngày nay, chúng ta đều nhận thức được một thực tế là chúng ta nên ăn uống theo một chế độ ăn lành mạnh. Chúng ta
nhận lời khuyên từ khắp mọi nơi: TV, đài, tạp chí, sách, video, mạng Internet và cũng như từ những người bạn, đồng nghiệp
và người thân. Nếu bạn còn thấy bối rối trước tất cả những lời khuyên đó thì bây giờ đã có một giải pháp đơn giản hơn rất
nhiều, được gọi là “chế độ ăn theo màu”. “Chế độ ăn theo màu” được dựa trên lý thuyết cho rằng màu sắc tự nhiên của
thức ăn phản ánh giá trị dinh dưỡng của nó. Ví dụ những loại thực phẩm có màu xanh như bông cải xanh, rau chân vịt và
rau diếp chứa một lượng lớn beta carotene và glucose. Chúng giúp giảm thiểu nguy cơ mắc ung thư, là một nguồn cung
cấp sắt rất tốt và đóng vai trò như một chất chống ô-xi hóa; trong khi đó những loại thực phẩm màu vàng như chuối, ngô
và chanh chứa potassium và vitamin C là những chất giúp xoa dịu chứng viêm khớp, giảm căng thẳng và là nguồn cung
cấp năng lượng dồi dào. Nguyên lý của “chế độ ăn theo màu” rất dễ thực hiện. Hãy đảm bảo rằng mỗi bữa ăn đều đa dạng
sắc màu và (khi đó) bạn sẽ đang thưởng thức một thực đơn cân bằng và có lợi cho sức khỏe. Nhưng cũng xin nhớ rằng
màu sắc ở đây phải là màu tự nhiên. Ăn một túi Smarties mỗi ngày sẽ chẳng đem lại gì cho bạn ngoài đau răng.

Passage 2. On December 4, 1872, Captain David …
On December 4, 1872, Captain David Morehouse spotted another ship. It was sailing without direction, so he
approached it in (1)_____ to offer help. (2)______, when he reached the ship he found that it had been abandoned.
Although everything was soaked with seawater, Captain Morehouse (3)_____ to sail it to Gibraltar. The name of the ship
was Mary Celeste and what happened to the crew remains a mystery. The ship’s cargo consisted of industrial alcohol and,
according to one theory, this (4)_____ have started to leak. Believing that the ship was about to go up in flames, the
captain might have ordered everyone into the lifeboat, which then became separated from the ship. However, it is unlikely
that we will ever find (5)_____ the truth.
Question 1. A. purpose
B. attention
C. order
D. aim
Question 2. A. Therefore

B. However

C. Next

D. As a result

Question 3. A. managed

B. succeeded

C. able

D. completed

Question 4. A. an

B. may

C. can’t

D. will

Question 5. A. variety

B. minimum

C. blend

D. pattern
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Question 1. On December 4, 1872, Captain David Morehouse spotted another ship.
Pay attention to (v)
= take notice of (v): để ý đến,
tập trung vào điều gì.
Ex: The students have to pay
attention to what the teacher
says: Học sinh phải chú ý đến
những điều giáo viên nói.

It was sailing without direction, so he approached it in order to offer help. Vào ngày

4 tháng 12 năm 1872, Đại úy David Morehouse phát hiện một con tàu khác. Nó đang
trôi dạt không phương hướng, do đó, ông tiến gần để trợ giúp.
A. purpose: mục đích
B. attention: sự chú ý
C. order: chỉ dẫn, thứ tự
D. aim: mục đích
Cụm từ cố định “in order to”: nhằm mục đích, để làm gì. Về nghĩa, loại đáp án A và
B, đáp án D có nghĩa phù hợp nhưng cấu trúc cố định của aim là “with an aim to”,
chọn đáp án C.
Question 2. On December 4, 1872, Captain David Morehouse spotted another ship.
It was sailing without direction, so he approached it in order to offer help. However,
when he reached the ship he found that it had been abandoned. Vào ngày 4 tháng 12

năm 1872, Đại úy David Morehouse phát hiện một con tàu khác. Nó đang trôi dạt
không phương hướng, do đó, ông tiến gần để trợ giúp. Tuy nhiên, khi tiếp cận được
con tàu thì ông nhận thấy rằng nó đã bị bỏ hoang.
A. Therefore: do đó
B. However: tuy nhiên
C. Next: tiếp theo
D. As a result: kết quả là
Về vị trí từ nối cả 4 đáp án đều có thể đứng đầu câu và trước dấu phẩy. Tuy nhiên,
hai câu lại trái ngược về nghĩa nên từ nối phải thể hiện mối quan hệ tương phản đối
lập, đáp án B.
Question 3. Although everything was soaked with seawater, Captain Morehouse
(be) able to do something (v):
có thể làm gì
Ex: I hope that I will be able to
travel around the world in the
future: Tôi hy vọng mình có thể
đi du lịch vòng quanh thế giới
trong tương lai.

managed to sail it to Gibraltar. Mặc dù mọi thứ bị ngâm với nước biển, thuyền trưởng

Morehouse đã xoay sở để lái được nó đến Gibraltar.
A. managed: xoay sở để làm được điều gì, thành công
B. succeeded: thành công
C. able (a): có thể. Loại, vì “able” là tính từ, từ cần điền phải là động từ.
D. completed: hoàn thành. Loại, vì không hợp nghĩa.
Cả đáp án A và B đều mang nghĩa “thành công”, tuy nhiên cách dùng lại khác nhau.
Succeed in + V-ing. Ex: Finally, the student succeeded in passing the test.

GRAMMAR REVIEW
Modal verb (động từ khuyết
thiếu) + have done: hành
động đã xảy ra trong quá khứ.
Ex: May/might have done: có
lẽ đã
Should/shouldn’t have done:
lẽ ra nên/không nên làm gì (đã
làm/không làm rồi)
Can’t have done: không thể đã
Must have done: chắc chắn đã

Manage + to V. Cách dùng này phù hợp với câu văn. Chọn đáp án A.
Question 4. The ship’s cargo consisted of industrial alcohol and, according to one
theory, this may have started to leak. Hàng hóa được vận chuyển của tàu bao gồm

rượu công nghiệp, và theo một giả thuyết, nó có lẽ đã bắt đầu bị rò rỉ.
A. an
B. may: có lẽ
C. can’t: không thể
D. will: sẽ
Loại đáp án A vì không hợp nghĩa. Cả đáp án A, B, D đều đúng ngữ pháp. Tuy nhiên,
bài đọc chỉ mang tính phỏng đoán cá nhân của tác giả về nguyên nhân của chiếc tàu
bị chìm, nên chọn “may have started”: có thể đã bắt đầu, đáp án B.
Question 5. However, it is unlikely that we will ever find out the truth. Tuy nhiên, có

Captain (n) /'kæptin/: người
cầm đầu, chỉ huy
Mystery (n) /'mistəri/: bí ẩn.

lẽ chúng ta sẽ không thể tìm ra sự thật.
A. off

B. on

C. in

D. out

Phrasal verb cố định “find out”: tìm ra, khám phá ra. Chọn đáp án D.
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BÀI DỊCH MẪU
Vào ngày 4 tháng 12 năm 1872, Đại úy David Morehouse phát hiện một con tàu khác. Nó đang trôi dạt không phương
hướng, do đó, ông tiến gần để trợ giúp. Tuy nhiên, khi đến con tàu thì ông nhận thấy rằng nó đã bị bỏ hoang. Mặc dù mọi
thứ bị ngâm nước biển, thuyền trưởng Morehouse đã xoay sở để lái được nó đến Gibraltar. Tên của con tàu là Mary Celeste
và những gì đã xảy ra với phi hành đoàn (trên con tàu đó) vẫn là một bí ẩn. Hàng hóa được vận chuyển trên tàu bao gồm
rượu công nghiệp, và theo một giả thuyết, nó có lẽ đã bắt đầu bị rò rỉ. Cho rằng con tàu sắp sửa bốc cháy, thuyền trưởng
có thể đã ra lệnh cho tất cả mọi người vào thuyền cứu sinh, rời khỏi con tàu. Tuy nhiên, có lẽ chúng ta sẽ không thể tìm
ra sự thật.

Passage 3. Greenpeace
GREENPEACE
Greenpeace is an independent organization that campaigns to protect the environment. It has approximately 4.5 million
members worldwide in 158 countries, 300,000 of these in the United Kingdom. (1)____in North America in 1971, it has
since opened offices round the world. As well as its campaigning (2)____, it also has a charitable trust which funds
scientific research and undertake educational projects on environmental issues. Greenpeace (3)____ in non-violent direct
action. Activists (4)______ public attention to serious threats to environment. Current issues on which the organization is
campaigning include the atmosphere (global warming), the (5)____ of the rainforests and toxic waste being emitted from
factories.
Question 1. A. built

B. produced

C. invented

D. formed

Question 2. A. work

B. job

C. occupation

D. position

Question 3. A. accepts

B. believes

C. holds

D. depends

Question 4. A. get

B. pay

C. draw

D. take

Question 5. A. ruin

B. extinction

C. destruction

D. downfall

GIẢI ĐÁP CHI TIẾT VÀ MỞ RỘNG
Question 1. Greenpeace is an independent organization that campaigns to protect the
environment…. Formed in North America in 1971, it has since opened offices round
the world. Greenpeace là một tổ chức độc lập vận động chiến dịch để bảo vệ môi

trường… Được thành lập ở Bắc Mỹ vào năm 1971, kể từ đó Greenpeace đã mở văn
phòng trên khắp thế giới.
A. built: được xây dựng (thường dùng cho các công trình, tòa nhà)
B. produced: được sản xuất
C. invented: được phát minh
D. formed: được thành lập
Đáp án B và C không hợp nghĩa. Greenpeace là một tổ chức, nên từ phù hợp nhất là
thành lập, “formed”, đáp án D.
Question 2. As well as its campaigning work, it also has a charitable trust which
funds scientific research and undertake educational projects on environmental issues.

As well as: cũng như là, cùng
với.
Các từ nối mang nghĩa tương
tự:
Besides: bên cạnh đó
In addtion to: thêm vào đó
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Bên cạnh công việc tổ chức các chiến dịch, nó cũng có một sự tín nhiệm trong hoạt
động từ thiện như tài trợ cho nghiên cứu khoa học và thực hiện các dự án giáo dục
về vấn đề môi trường.
A. work: công việc
B. job: công ăn việc làm, công việc
C. occupation: nghề nghiệp (chỉ dùng cho người)
D. position: vị trí (trong công việc)
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Cả “work” và “job” đều mang nghĩa phù hợp, tuy nhiên “job” thường được dùng nhiều
cho người, “work” có thể dùng cho cả người cả vật, đáp án A.
Question 3. Greenpeace believes in non-violent direct action. Greenpeace tin vào
Depend on (v) /di'pend/: dựa
vào, phụ thuộc vào.
Ex: She depends on her
children: cô ấy sống phụ thuộc
vào con cái

hành động trực tiếp phi bạo lực.
A. accepts: chấp nhận
B. believes: tin tưởng
C. holds: giữ
D. depends: phụ thuộc
Cụm từ cố định “believe in”: tin tưởng điều gì
Chọn đáp án B.
Question 4. Activists draw public attention to serious threats to environment. Các nhà

Draw one’s attention to (v) =
take one’s notice of (v):
Thu hút, hướng sự chú ý của ai
tới vấn đề gì

hoạt động hướng sự chú ý của công chúng tới các mối đe dọa nghiêm trọng đối với
môi trường.
A. get (v): đến, lấy
B. pay (v): trả
C. draw (v): kéo
D. take (v): lấy mang đi
Cụm từ cố định “draw one’s attention to sth”: thu hút, hướng sự chú ý của ai tới vấn
đề gì, chọn đáp án C.
Question 5. Current issues on which the organization is campaigning include the
atmosphere (global warming), the destruction of the rainforests and toxic waste being
emitted from factories. Các vấn đề hiện tại mà tổ chức đang vận động chiến dịch bao

Independent (a)
/,indi'pendənt/: độc lập, không
lệ thuộc
Undertake (v) /,ʌndə’teik/:
thực hiện

gồm bầu khí quyển (sự nóng lên toàn cầu), sự phá hủy rừng nhiệt đới và chất thải
độc hại được thải ra từ các nhà máy.
A. ruin (n): sự đổ nát, hư hại
B. extinction (n): sự tuyệt chủng
C. destruction (n): sự phá hủy, tiêu diệt
D. downfall (n): sự sụp đổ, suy sụp
Loại đáp án B và D vì không hợp nghĩa với văn cảnh. “ruin” và “destruction” là 2 từ
đồng nghĩa, tuy nhiên “ruin” mang sắc thái nhẹ hơn, sự hư hại chưa đến mức bị phá
hủy hay tiêu diệt hoàn toàn. Chọn đáp án C.

BÀI DỊCH MẪU
Greenpeace là một tổ chức độc lập vận động chiến dịch để bảo vệ môi trường. Có khoảng 4,5 triệu thành viên trên toàn
thế giới tại 158 quốc gia, trong đó có 300,000 người ở Vương quốc Anh. Được thành lập ở Bắc Mỹ vào năm 1971, kể từ
đó Greenpeace đã mở văn phòng trên khắp thế giới. Bên cạnh công việc tổ chức các chiến dịch, nó cũng nhận được sự tín
nhiệm trong hoạt động từ thiện như tài trợ cho nghiên cứu khoa học và thực hiện các dự án giáo dục về vấn đề môi trường.
Greenpeace tin vào (phương châm) hành động trực tiếp phi bạo lực. Các nhà hoạt động hướng sự chú ý của công chúng
tới các mối đe dọa nghiêm trọng đối với môi trường. Các vấn đề hiện tại mà tổ chức đang vận động chiến dịch bao gồm
bầu khí quyển (sự nóng lên toàn cầu), sự phá hủy rừng nhiệt đới và chất thải độc hại được thải ra từ các nhà máy.

Passage 4. Bette Nesmith Graham had always …
Bette Nesmith Graham had always wanted to be an artist, but in the 1940s, she was a (1) ______ mother with a child
to support. She learned typing and found work as a secretary. She was an efficient employee who was (2) ______ of her
work and tried to find a better way to correct typing. She remembered that artists painted over their mistakes, so why not
typists? With this idea in heart, Graham put paint, the same colour as the office stationery, into a bottle and took her brush
to work. She used this to correct her typing mistakes and her boss never relised. Soon everyone in the office was using it.
In 1956, Graham started the Mistake Out Company from her home. Her kitchen became a laboratory in which she mixed
up an improved product with her food mixer. Although she worked (3) ______ hours, she made little money. Then, one
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day she made a mistake at work that she couldn't correct, and her boss sacked her. She now had the time to (4) ______
to selling Liquid Paper, and the business boomed. By 1967, it was a million-dollar (5) ______.
Question 1. A. single

B. lonely

C. alone

D. solitary

Question 2. A. pleases

B. arrogant

C. boastful

D. proud

Question 3. A. large

B. long

C. great

D. slow

Question 4. A. pass

B. spend

C. invest

D. devote

Question 5. A. work

B. production

C. business

D. trade

GIẢI ĐÁP CHI TIẾT VÀ MỞ RỘNG
Question 1. Bette Nesmith Graham had always wanted to be an artist, but in the
Alone (a): một mình, chỉ có một
mình.
Ex: She have breakfast alone:
Cô ấy ăn sáng một mình.
Lonely (a): cô đơn (cảm xúc)
Ex: People often feel lonely at
night: Mọi người thường thấy
cô đơn vào ban đêm.

1940s, she was a single mother with a child to support. Bette Nesmith Graham luôn

mong muốn trở thành một nghệ sĩ, nhưng trong những năm 40, bà là một người mẹ
đơn thân với một đứa con cần nuôi dưỡng.
A. single (a): đơn thân
B. lonely (a): cô đơn
C. alone (a): một mình
D. solitary (a): cô độc
Ta có cụm từ cố định “single mother/father”: bố/mẹ đơn thân. Chọn đáp án A.
Question 2. She was an efficient employee who was proud of her work and tried to
find a better way to correct typing. Bà là một nhân viên có năng lực luôn tự hào về

công việc của mình, và luôn cố gắng tìm ra phương pháp tốt hơn để việc đánh máy
được chính xác.
A. pleased (a): hài lòng
B. arrogant (a): kiêu căng, ngạo mạn
C. boastful (a): khoe mẽ
D. proud (a): tự hào
Cụm từ cố định “(be) proud of something”: cảm thấy tự hào về điều gì. Chọn đáp án D.
Các đáp án khác không phù hợp về nghĩa.
Question 3. Although she worked long hours, she made little money. Dù bà làm việc

trong rất nhiều giờ liên tục nhưng lại kiếm được rất ít tiền.
A. large (a): lớn
B. long (a): dài
C. great (a): tuyệt, lớn
D. slow (a): chậm
Câu văn có 2 vế mang mối quan hệ tương phản đối lập: vế sau là bà kiếm được ít
tiền, nên phía trước phải chứa nội dung bà làm việc nhiều giờ liền. Từ phù hợp duy
nhất là “long”, đáp án B.
GRAMMAR REVIEW
Khi làm bài điền từ, luôn chú
ý các giới từ, cách sử dụng
động từ trước và sau vị trí từ
cần điền để phát hiện cấu trúc
đặc biệt.

Question 4. She now had the time to devote to selling Liquid Paper, and the business
boomed. Lúc ấy bà mới có thời gian để toàn tâm toàn ý cho việc bán bút xóa, và việc

kinh doanh từ đó trở nên phát đạt.
A. pass (v): trải qua
C. invest (v): đầu tư

B. spend (v): dành ra
D. devote (v): cống hiến

Cụm từ cố định “devote to + V-ing”: cống hiến để làm gì. Chọn đáp án D.
Question 5. By 1967, it was a million-dollar business. Đến năm 1967, nó là một
Secretary (n) /'sekrətri/: thư
ký
Stationery (n) /'stei∫ənri/: văn
phòng phẩm
Sack (v) /sæk/: sa thải

doanh nghiệp trị giá triệu đô.
A. work (n): công việc
C. business (n): doanh nghiệp

B. production (n): sự sản xuất
D. trade (n): thương mại

Từ “it” đề cập đến công việc kinh doanh của Graham, nên từ phù hợp nhất là doanh
nghiệp, đáp án C.

BÀI DỊCH MẪU
Bette Nesmith Graham luôn mong muốn trở thành một nghệ sĩ, nhưng trong những năm 40, bà là một người mẹ đơn
thân với một đứa con cần nuôi dưỡng. Bà học đánh máy và tìm được một vị trí thư ký. Bà là một nhân viên có năng lực và
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tự hào về công việc của mình, luôn cố tìm ra phương pháp tốt hơn để việc đánh máy được chính xác. Bà nghĩ đến việc
những người nghệ sĩ dùng sơn để sửa lại lỗi trên bức tranh, vậy tại sao người đánh máy lại không thể làm điều đó? Với ý
tưởng như thế trong đầu, Graham dùng sơn có màu giống như màu của văn phòng phẩm, bỏ vào một cái chai và mang cọ
vẽ đến nơi làm việc. Bà dùng nó để sửa lỗi đánh máy và sếp của bà chưa bao giờ phát hiện ra. Không lâu sau mọi người
trong văn phòng đều dùng đến nó. Vào năm 1956, Graham thành lập công ty “The Mistake Out” tại nhà. Nhà bếp trở thành
phòng thí nghiệm nơi mà bà trộn và cải tiến sản phẩm bằng máy trộn thức ăn. Dù bà làm việc trong rất nhiều giờ liên tục
nhưng bà kiếm được rất ít tiền. Rồi một ngày, bà mắc một sai lầm khi làm việc mà không thể sửa đươc, thế nên sếp đã sa
thải bà. Lúc ấy bà mới có thời gian để toàn tâm toàn ý cho việc bán bút xóa, và việc kinh doanh từ đó mà phát đạt. Đến
năm 1967, nó là một doanh nghiệp trị giá triệu đô.

Passage 5. Now that we can all buy …
Now that we can all buy music over the internet and download tunes when we want, you have to ask yourself what is
the (1) _______ of the city music store? Why would we go shopping in a music store when we can get everything we
need at home? Music stores know this and have (2) _______ account of the need for change. City music stores are now
meeting places and somewhere where you can listen to music played at full volume in a way that would irritate your
neighbours! Also stores have managed to get solo artists and bands to come and (3) _______ appearances at the store
to sign CDs or posters and meet their fans. The stores now (4) _______ to teenagers as they are becoming cool places
to hang out and meet their friends as well as browse the music. Of course, the stores can’t charge for these activities but
they hope that by getting people into the store, they will buy their music the (5) _______ way - and it seems to be working.
Question 1. A. use

B. reason

C. point

D. aim

Question 2. A. put

B. given

C. held

D. taken

Question 3. A. put up

B. do

C. make

D. prepare

Question 4. A. attract

B. please

C. engage

D. appeal

Question 5. A. old fashioned

B. out of date

C. old time

D. out of style

GIẢI ĐÁP CHI TIẾT VÀ MỞ RỘNG
Question 1. Now that we can all buy music over the internet and download tunes
when we want, you have to ask yourself what is the use of the city music store? Bây
With a view/ an aim to + Ving: với mục đích là để làm gì.
Ex: The students tried their best
with an aim to passing the
entrance exam.

giờ chúng ta đều có thể mua nhạc qua internet và tải nhạc khi chúng ta muốn, bạn
phải tự hỏi mình cửa hàng âm nhạc thành phố để làm gì?
A. use (n): mục đích sử dụng
B. reason (n): lý do
C. point (n): vấn đề
D. aim (n): mục tiêu
Loại đáp án B và C vì không hợp nghĩa. “use” và “aim” đều được dùng để chỉ mục
đích, tuy nhiên “use” phù hợp hơn với những đồ vật phục vụ cho mục đích của con
người. Đáp án hợp lí nhất là A.
Question 2. Music stores know this and have taken account of the need for change.

Account for (v): giải thích cho.
Ex: This accounts for his
behaviour: điều đó giải thích
cho hành vi của anh ta

Cửa hàng âm nhạc biết điều này và đã tính đến sự cần thiết của việc thay đổi.
A. put

B. given

C. held

D. taken

Cấu trúc cố định “take account of”: tính đến, xem xét đến. Chọn đáp án D.
Question 3. Also stores have managed to get solo artists and bands to come and
make appearances at the store to sign CDs or posters and meet their fans. Các cửa

hàng cũng thu hút được các nghệ sỹ solo và các ban nhạc đến xuất hiện tại cửa hàng
để ký đĩa CD hoặc áp phích và gặp gỡ người hâm mộ của họ.
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A. put up (v): cho ở nhờ, dựng lên

B. do (v): làm

C. make (v): tạo ra

D. prepare (v): chuẩn bị

Cụm từ cố định “make appearance”: xuất hiện. Chọn đáp án C.
Các động từ còn lại “do”, “put up”, “prepare” không được dùng với từ “appearance”.
Question 4. The stores now appeal to teenagers as they are becoming cool places
Engage in (v) /in'geiʤ/:
involve in: liên quan đến
Get engaged to (v): hứa hôn,
đính hôn với ai

to hang out and meet their friends as well as browse the music. Các cửa hàng bây

giờ hấp dẫn các thanh thiếu niên khi chúng đang trở thành những địa điểm mát mẻ
để đi chơi và gặp gỡ bạn bè cũng như lướt tìm nhạc.
A. attract (v): thu hút
B. please (v): làm hài lòng
C. engage (v): hứa hẹn
D. appeal (v): thu hút
Loại đáp án B và C vì không hợp nghĩa. Cả “attract” và “appeal” đều mang nghĩa thu
hút và hợp với nội dung câu văn. Tuy nhiên chú ý giới từ “to” nên chọn đáp án D. Chỉ
“appeal” mới đi kèm với giới từ “to”.
Question 5. Of course, the stores can’t charge for these activities but they hope that

In fashion (a): hợp thời trang
Out of fashion (a): lỗi mốt

by getting people into the store, they will buy their music the old fashioned way - and
it seems to be working. Tất nhiên, các cửa hàng không thể tính phí cho các hoạt động

này nhưng họ hy vọng rằng bằng cách đưa thu hút mọi người vào cửa hàng, họ sẽ
mua nhạc của họ theo cách truyền thống - và nó có vẻ hiệu quả.
A. old fashioned (a): cũ
B. out of date (a): hết hạn
C. old time (a): cổ xưa
D. out of style (a): không hợp thời trang
Đáp án B và D không hợp nghĩa. Việc mua nhạc ở cửa hàng âm nhạc được coi là cũ
thay vì cổ xưa, đáp án A.

BÀI DỊCH MẪU
Bây giờ chúng ta có thể mua nhạc qua internet và tải nhạc khi chúng ta muốn, bạn phải tự hỏi mình cửa hàng âm nhạc
thành phố để làm gì? Tại sao chúng ta nên đi mua sắm trong một cửa hàng âm nhạc khi chúng ta có thể có được mọi thứ
chúng ta cần ở nhà? Cửa hàng âm nhạc biết điều này và đã tính đến sự cần thiết phải thay đổi. Các cửa hàng âm nhạc của
thành phố hiện đang là những nơi gặp mặt và ở đâu đó bạn có thể nghe nhạc được phát ở âm lượng mà có thể gây khó
chịu cho hàng xóm của bạn! Các cửa hàng cũng thu hút được các nghệ sỹ solo và các ban nhạc đến xuất hiện tại cửa
hàng để ký đĩa CD hoặc áp phích và gặp gỡ người hâm mộ của họ. Các cửa hàng bây giờ hấp dẫn các thanh thiếu niên khi
chúng trở thành những địa điểm mát mẻ để đi chơi và gặp gỡ bạn bè cũng như lướt tìm nhạc. Tất nhiên, các cửa hàng
không thể tính phí cho các hoạt động này nhưng họ hy vọng rằng bằng cách đưa thu hút mọi người vào cửa hàng, họ sẽ
mua nhạc của họ theo cách truyền thống - và nó có vẻ là hiệu quả.

Passage 6. Charlotte Church looks like a normal teenager…
Charlotte Church looks like a normal teenager, but she is far from average. She has an amazing voice. Her fan stands
in (1) ______ for hours to get tickets for her concerts, and she is often on television. Charlotte's singing (2) ______ began
when she performed on a TV show at the age of 11. The head of a record company was so impressed by her voice that
he signed her up on the spot. Her first album rose to number one in the charts. Charlotte still attends school in her hometown
when she can. (3) ______, she is often away on tour for weeks at a time. She doesn't miss out on lessons, though,
because she takes her own tutor with her! She spends three hours every morning with him. Her exam results in all the
subjects she studies are impressive. But how does she cope with this unusual way of life? She (4) ______ that she has
the same friends as before. That may be true, but she can no longer go into town with them because everybody stops her
in the street to ask for her autograph. It seems that, like most stars, she must learn to (5) ______ these restrictions and
the lack of privacy. It's the price of fame.
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Question 1. A. rows

B. files

C. ranks

D. queues

Question 2. A. profession

B. job

C. career

D. labour

Question 3. A. However

B. While

C. For

D. Although

Question 4. A. denies

B. refuses

C. insists

D. complains

Question 5. A. look down on

B. make do with

C. run out of

D. put up with

GIẢI ĐÁP CHI TIẾT VÀ MỞ RỘNG
Question 1. Her fan stands in queues for hours to get tickets for her concerts, and
she is often on television. Người hâm mộ xếp hàng hàng giờ để mua vé cho các buổi
(be) on (the) television: xuất
hiện trên TV, đang được phát
thanh trên truyền hình
Depend on (v) /di'pend/: dựa
vào, phụ thuộc vào.
Ex: She depends on her
children: cô ấy sống phụ thuộc
vào con cái

hòa nhạc của cô, và cô thường xuyên xuất hiện trên truyền hình.
A. rows (n): dãy (thường dùng với dãy nhà, hàng cây). Ex: row of trees
B. files (n): hàng (thường dùng trong quân đội). Ex: To march in file
C. ranks (n): thứ hạng, cấp bậc
D. queues (n): hàng (người)
Cụm từ cố định “stand in queues”: đứng thành hàng dài (để chờ đợi). Đáp án D.
Question 2. Charlotte's singing career began when she performed on a TV show at
the age of 11. Sự nghiệp ca hát của Charlotte bắt đầu khi cô biểu diễn trên một chương

At a time: tại một thời điểm
At one time: cùng một lúc
Ex: At one time very few
houses in town were on the
market: Rất ít những ngôi nhà ở
thị trấn được giao bán cùng một
lúc.

trình truyền hình khi mới 11 tuổi.
A. profession (n): nghề nghiệp
C. career (n): sự nghiệp

B. job (n): công việc
D. labour (n): lao động

Khi nói về sự phát triển công việc của một người nào đó, ta thường dùng từ “career”.
Từ “career” cũng là từ mang nghĩa phù hợp nhất với câu văn. Đáp án C.
Question 3. Charlotte still attends school in her hometown when she can. However,
she is often away on tour for weeks at a time. Charlotte vẫn đi học ở quê nhà những

khi cô có thể. Tuy nhiên, cô thường xuyên đi lưu diễn trong nhiều tuần liền.
A. However: Tuy nhiên
B. While: trong khi đó
C. For: bởi vì
D. Although: mặc dù
Mối quan hệ giữa 2 câu là mối quan hệ tương phản đối lập, nên nghĩa của các từ
trong đáp án A, B, D đều phù hợp. Tuy nhiên, chỉ có từ “however” mới có thể đứng
đầu câu trước dấu phẩy nên đáp án chọn là đáp án A.
Question 4. She insists that she has the same friends as before. Cô ấy một mực cho

rằng rằng cô ấy vẫn có những người bạn như trước đây.
A. denies (v): phủ nhận
B. refuses (v): từ chối
C. insists (v): một mực cho rằng
D. complains (v): phàn nàn
Về ngữ pháp cả 4 đáp án đều phù hợp. Về nghĩa với câu văn thì chỉ đáp án C hợp lí.
Đọc tiếp ở những câu tiếp theo “That may be true, but she can no longer go into town
with them because everybody stops her in the street to ask for her autograph” Điều

đó có thể đúng, nhưng cô ấy không còn có thể đi vào thị trấn cùng với họ vì mọi
người đều chặn cô trên đường phố để xin chữ kí. Nên từ cần điền phải mang nghĩa
khẳng định thay vì phủ định.
Question 5. It seems that, like most stars, she must learn to put up with these
restrictions and the lack of privacy. Có vẻ như, giống như hầu hết các ngôi sao, cô

ấy phải học cách chịu đựng những sự hạn chế và thiếu riêng tư này.
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Phần 2: Hệ thống bài tập rèn luyện

Nhà sách Lovebook

A. look down on (v): coi thường

B. make do with (v): dùng tạm

C. run out of (v): bỏ trốn, hết

D. put up with (v): chịu đựng

Thay các đáp án vào câu văn, chỉ có đáp án D là mang nghĩa phù hợp.
Chọn đáp án D.

BÀI DỊCH MẪU
Charlotte Church trông giống như một thiếu niên bình thường, nhưng cô ấy thực ra lại khác xa điều đó. Cô có một chất
giọng tuyệt vời. Người hâm mộ xếp hàng hàng giờ để mua vé cho các buổi hòa nhạc của cô, và cô thường xuyên xuất hiện
trên truyền hình. Sự nghiệp ca hát của Charlotte bắt đầu từ khi cô biểu diễn trên một chương trình truyền hình khi mới 11
tuổi. Người đứng đầu một công ty thu âm đã ấn tượng với chất giọng của cô đến nỗi anh đã ký hợp đồng với cô ngay tại
chỗ. Album đầu tiên của cô đã chiếm vị trí số một trong nhiều bảng xếp hạng. Charlotte vẫn đi học ở quê nhà những khi
cô có thể. Tuy nhiên cô thường xuyên đi lưu diễn trong nhiều tuần liền. Mặc dù vậy cô không bỏ lỡ các bài học, bởi vì cô
ấy có gia sư riêng! Cô ấy dành ba tiếng mỗi buổi sáng với gia sư. Kết quả của kỳ thi trong tất cả các môn học mà cô tham
gia đều rất ấn tượng. Nhưng làm sao cô ấy có thể đương đầu với một cuộc sống rất đặc biệt này? Cô ấy một mực cho
rằng cô ấy vẫn có những người bạn như trước đây. Điều đó có thể đúng, nhưng cô đã không còn có thể đi vào thị trấn
cùng với họ vì mọi người chặn cô trên đường phố để xin chữ kí. Có vẻ như, giống như hầu hết các ngôi sao, cô ấy phải
học cách chịu đựng những sự hạn chế và thiếu riêng tư này. Đó là cái giá của sự nổi tiếng.

Passage 7. Most of us are always forgetting important dates…
Most of us are always forgetting important dates, (1) ______ from the lucky few who are blessed with a good memory
or the (2) ______ to organize themselves so they don't forget important obligations. How many times have we all said, “I
wish I had remembered!” How often have we offended people by failing to remember their birthdays or name days?
Although they say it doesn't matter, we know, deep down, that we have hurt their (3) ______. We can always try to make
it (4) ______ to them next time but unfortunately the damage has been done and our relationship with that person can
never quite be the same again. On the other (5) ______, we sometimes do too much for someone else because we want
to please them and then feel we have damaged our own interests in such doing. When friends are involved we may find it
difficult to say ‘no’ when they ask us to do them a favour, but true friendship should mean that we can say ‘no’ without
risk to the relationship.
Question 1. A. off

B. except

C. away

D. apart

Question 2. A. capacity

B. ability

C. proficiency

D. aptitude

Question 3. A. souls

B. sentiments

C. feelings

D. emotions

Question 4. A. back

B. up

C. for

D. again

Question 5. A. approach

B. way

C. methods

D. hand

GIẢI ĐÁP CHI TIẾT VÀ MỞ RỘNG
Question 1. Most of us are always forgetting important dates, apart from the lucky
few who are blessed with a good memory. Hầu hết chúng ta đều quên những ngày
(be) blessed with: được ban
phước lành cho
Ex: She was blessed with luck.

quan trọng, ngoại trừ những người may mắn có được một trí nhớ tốt.
A. off
B. except: ngoại trừ
C. away

D. apart

Đáp án A và C không phù hợp về nghĩa. Cả “except” và “apart from” đều mang nghĩa
là ngoại trừ. Chú ý đến giới từ ‘from’ sau vị trí từ cần điền, loại đáp án B vì “except”
đi cùng giới từ “for”, chọn đáp án D.
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Chinh phục bài tập điền từ tiếng Anh

More than a book

Question 2. … or the ability to organize themselves so they don't forget important
obligations. hay khả năng sắp xếp bản thân để họ không quên những nhiệm vụ quan
An aptitude for (n)
/’æpti,tju:d/: khuynh hướng
Proficiency in (n): khả năng,
sự thành thạo
Ex: a test of proficiency (in
English).

trọng.
A. capacity (n): khả năng
B. ability (n): khả năng
C. proficiency (n): sự thành thạo, tài giỏi
D. aptitude (n): năng khiếu

Loại đáp án C, D vì không hợp nghĩa. Loại đáp án A vì “capacity” đi với giới từ “of”,
chọn đáp án B. Cụm từ “the ability to do something”: khả năng làm gì.
Question 3. Although they say it doesn't matter, we know, deep down, that we have
Các cụm từ với “feelings”:
Have a feeling for (v): có sự
nhạy cảm với cái gì
Relieve one’s feeling (v): bày
tỏ cảm xúc bằng cách khóc lóc,
hò hét
Sparse one’s feelings (v):
tránh xúc phạm đến ai

hurt their emotions. Mặc dù họ nói nó không thành vấn đề, nhưng chúng ta biết từ

sâu thẳm rằng chúng ta đã làm tổn thương cảm xúc của họ.
A. souls (n): linh hồn
B. sentiments (n): tình cảm
C. feelings (n): cảm xúc
D. emotions (n): sự xúc cảm
Cụm từ “hurt one’s feelings”: làm tổn thương cảm xúc của ai, đáp án C. Các từ còn
lại đều là từ đồng nghĩa nhưng không phù hợp với câu văn.
Question 4. We can always try to make it up to them next time but unfortunately the
damage has been done and our relationship with that person can never quite be the
same again. Chúng ta luôn cố gắng đền bù cho họ vào lần sau nhưng tiếc là tổn

thương đã gây ra và mối quan hệ với người đó không bao giờ có thể như ban đầu.
A. back

B. up

C. for

D. again

Phrasal verb “make up to somebody”: đền bù, làm lại cho ai. Chọn đáp án B.
Question 5. On the other hand, we sometimes do too much for someone else
INTERESTED – INTERESTING
Interested in (a): hứng thú, yêu
thích (được hiểu theo nghĩa bị
động, thường dùng cho người)
Interesting (a): thú vị, hay ho
(được hiểu theo nghĩa chủ
động, thường dùng với vật)

because we want to please them and then feel we have damaged our own interests
in such doing. Mặt khác, chúng ta đôi khi làm quá nhiều cho người khác vì chúng ta

muốn làm hài lòng họ và sau đó cảm thấy chúng ta đã làm tổn thương lợi ích riêng
của mình trong việc làm như vậy.
A. approach (n): cách tiếp cận
B. way (n): cách
C. methods (n): phương pháp
D. hand (n): phía, bên, hướng
Cụm từ cố định, từ nối thường được dùng để diễn tả một ý kiến khác với ý kiến đã
nêu “on the other hand”: mặt khác. Chọn đáp án D.

BÀI DỊCH MẪU
Hầu hết chúng ta đều quên những ngày quan trọng, ngoại trừ những người may mắn có được một trí nhớ tốt hay khả
năng sắp xếp bản thân để họ không quên những nhiệm vụ quan trọng. Đã bao nhiêu lần chúng ta nói "Tôi ước mình đã nhớ
ra”. Đã bao lần chúng ta làm tổn thương người khác bằng việc không ghi nhớ ngày sinh nhật của họ hay ngày kỉ niệm?
Mặc dù họ nói nó không thành vấn đề, nhưng chúng ta biết từ sâu thẳm rằng chúng ta đã làm tổn thương cảm xúc của họ.
Chúng ta luôn cố gắng đền bù cho họ vào lần sau nhưng tiếc là tổn thương đã gây ra và mối quan hệ với người đó không
bao giờ có thể như ban đầu. Mặt khác, chúng ta đôi khi làm quá nhiều cho người khác vì chúng ta muốn làm hài lòng họ
và sau đó cảm thấy chúng ta đã làm tổn thương chính những mối quan tâm của bản thân trong việc làm như vậy. Khi có
bạn bè, chúng ta có thể cảm thấy khó khăn khi nói "không" khi họ yêu cầu chúng ta làm điều đó, nhưng tình bạn thật sự
có nghĩa là chúng ta có thể nói “không” mà không ảnh hưởng xấu đến mối quan hệ.
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