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 Name :  _________________________________  Class :  ________________     Score :  __________________ 
 

ĐỀ  THI  TỔNG  HỢP 2 - 2020  – HD GIẢI CHI TIẾT 
 

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. ( phát âm :   ed ,  S/ES ,  nguyên âm ) 
 

Question 1B:  PHÁT ÂM  EA 

A. measure   /ˈmeʒə(r)/                   B. breathe /briːð/           C. breath /breθ/           D. head /hed/ 

Question 2D:  PHÁT ÂM ED 

A. missed B. stopped C. talked    D. naked 

    Phát âm  ED :  3 âm /id/ , /t/ và /d/ 

/ id / Trước  ed  là    âm    / t /  ,   / d /     hoặc  chữ     t , d     câu dễ nhớ :     tự    do   EX:  Wanted  

/ t / 

                          Câu dễ nhớ                fải              khắc             phục          thế           cho               S                     sh   

trước  ed   là    7  âm :           / f / ,         / k / ,         / p / ,       / θ / ,       / ʧ / ,          / s / ,               / ʃ /  

            hoặc các chữ :       (ph, gh)      (k, c, ch)         p             th            ch         (s, se, ce, x)           sh       

/ d / Trước  ed  là  nguyên âm   ue  oai   và  các  phụ âm  rung  ngoài  hai trường hợp trên. 

S   nằm giữa 2 nguyên  âm  →  S  đọc  âm /z/ .  Ngoại lệ :   base /beɪs/,  practise /ˈpræktɪs/ ,  promise  /ˈprɑːmɪs/ 

                       Adjective :     aged  /id/ ,   blessed  /id/ ,   crooked  /id/ ,   dogged  /id/ ,  learned  /id/ , 
naked  /id/ ,   ragged  /id/ ,     wicked  /id/ ,    wretched  /id/ , sacred  /id/  ,  hatred  /id/ 

A. missed  / t /  - trước ed  là chữ  s  (âm /s/)  trong câu  fải  khắc phục thế cho S → ed  âm  / t /          

B. stopped / t /             - trước ed  là chữ  p     →  ed  âm  /t/            

C. talked / t /  - trước ed  là chữ  k     →  ed  âm   /t /            

D. naked / id /    - trường hợp đặc biệt Adj aged  /id/ ,   blessed  /id/ ,   crooked  /id/ , naked  /id/ …           

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. ( dấu nhấn :  2 âm tiết  ,  3  âm tiết ) 

 
Question 3C:    A. ex.’plain /ɪkˈspleɪn/ B. in.’volve /ɪnˈvɒlv/ C. ‘swa.llow /ˈswɒləʊ/ D. con.’trol /kənˈtrəʊl/ 

       Loại câu :    Trọng âm từ  2 âm tiết 

- Động từ 2 âm tiết thường nhấn âm tiết 2 ;  Ngoại lệ :   Verb  tận cùng  el ,  ow , y , en , er , le ,  ish , ise  nhấn â.t  1 

- Danh từ , tính từ :  thường nhấn âm tiết 1.  Ngoại lệ :  ma.’chine ,  mis.’take , ho.’tel ,  la.‘goon ,  po.’lice ,  be.’lief 

Question 4D:   

 A. dictation /dɪkˈteɪʃn/  B. communicate /kəˈmjuːnɪkeɪt/  

 C. occasion /əˈkeɪʒn/  D. reservation /ˌrezəˈveɪʃn/ 

       Loại câu :    Trọng âm từ  3 âm tiết  

- từ có đuôi  - ion ,   nhấn âm tiết trước nó  →   in.’ven.tion 

- từ có đuôi  - y, -ude , -ate , -ble , -ist , -ise ,- ize …  thường nhấn âm tiết 3 đếm từ phải  →  ‘com.pa.ny  ,  ‘at.ti.tude 

- từ đuôi  -al , -er , -ent   nhấn âm tiết 2, nhưng khi gặp  âm yếu / ə /  / ɪ /  (chữ  u,e  o,a,i )  lui trái  và nhấn  â.t  kế tiếp. 

 
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.                            
 (14 câu : mạo từ , cách dùng thì , liên từ , giới từ , rút gọn câu dùng participles ,  danh động từ , loại từ , từ vựng … ) 
 

Question 5C:  You’ll get                       shock if you touch  live wire with that screwdriver. 
A. an/the B. x/the C. a/a D. an/the 

         Loại câu :   Mạo từ  
   Cụm từ: get a shock = bị sốc 

     Tạm dịch:  Bạn sẽ bị sốc nếu bạn chạm vào dây điện trần với chiếc tuốc nơ vít đó. 
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Question 6C:  If life  predictable it would cease to be life, and be without flavor. 
A. is B. would be C. were D. had been 

           Loại câu :   Câu điều kiện loại 2 →    IF  +  past simple  ,   would / could  +  infinitive. 
                               Main clause  có “would cease ”→  Mệnh đề  IF chia ở Past “were” 

       Tạm dịch:   Nếu cuộc sống có thể đoán được thì nó sẽ không còn sự sống và không có hương vị. 
 

Question 7C:  Mr. Pike             for this company for more than thirty years, and he intends to stay here until he 

_________. 

A. worked / retires B. works / is retiring C. has worked / retires  D. is working / will retire 

       Loại câu :   Thì hiện tại hoàn thành & hiện tại đơn 

    Một hành động bắt đầu trong  quá  khứ  và  tiếp tục đến  hiện tại  →  thì   Present  Perfect  ( have / has + V3-ed) 

    Tạm dịch:  Ông Pike đã làm việc cho công ty này hơn 30 năm, và ông ấy định vẫn làm ở đây cho đến khi ông ấy nghỉ hưu.  

 

Question 8:  Everybody had heard  of Einstein, _______ hardly anyone could understand his theory of relativity. 
A. and B. but C. of course D. yet  

            Loại câu  :   Liên từ  _____  +  mệnh đề   ;    Giới từ _____  +  N / V-ing. 
A. and : thêm , bổ sung vào    B. but : nhưng – diễn tả sự đối lập 
C. of course : tất nhiên      D. yet : nhưng  
Có thể chọn đáp án B và D 

Tạm dịch:  Mọi người đều đã nghe nói về Einstein nhưng hầu như không ai có thể hiểu thuyết tương đối của ông. 

  Question 9A:  Basically, adolescent development is the different stages we all go                . 
A. through B. across C. along D. by 

          Loại câu :    cụm từ    
        A. go through : trải qua, được thông qua  B. go across : đi ngang qua, đi xuyên qua 
 C. go along : (with sb) : đi cùng, đồng hành D. go by : trôi qua (thời gian) 

 Tạm dịch:  Về cơ bản, quá trình phát triển thanh thiếu niên là những giai đoạn khác nhau mà tất cả chúng ta đều trải qua. 

 

Question 10D:   Flood  from the heavy rain destroyed the crops in the region. 
A. resulted B. to result C. results D. resulting 

       Loại câu :    Rút gọn hai mệnh đề cùng chủ từ , dạng chủ động 

Câu được rút gọn có nghĩa  chủ động (active) và  2 hành động xảy ra liên tục sát nhau →  Dùng   V-ing  -> resulting 
    Tạm dịch:  Lũ lụt cái mà do từ (chủ động) cơn mưa lớn đã phá hủy mùa màng trong vùng. 

 

Question 11C: As  out by I.J Good in 1965, designing smarter AI systems is itself a cognitive task. 
A. point B. pointing C. pointed D. to point 

   Loại câu :   Rút gọn hai mệnh đề cùng chủ từ,  dạng  bị động 
• V-ing  →  câu có nghĩa chủ động  và 2 hành động xảy ra song song (hoặc liên tục sát nhau). 
• V3-ed →  câu có nghĩa  bị động   và 2  hành động xảy ra song song. 
• Having + V3-ed  →  nghĩa chủ động  và hành động này xảy ra   trước   hành động kia một thời gian rõ rệt. 
• Having + been + V3-ed →  nghĩa bị động  và hành động này xảy ra  trước  hành động kia. 

Tạm dịch:  Như được chỉ ra (bị động) bởi i.J Good vào năm 1965, việc thiết kế các hệ thống Al thông minh hơn là một nhiệm 
vụ thuộc về nhận định của bản thân nó. 

 

Question 12A:  She stopped      ______        on TV after the scandal became known. 
A. appearing B. to appear C. appeared D. appears 

                 Loại câu :   Dùng   V-ing  hoặc  to-verb   sau  động từ  forget , remember, stop … 

               Stop doing sth : dừng hẳn việc đang gì.     

               Stop to do sth : dừng để làm việc khác 
   Tạm dịch:  Cô ta đã không xuất hiện trên TV sau vụ bê bối bị nhiều người biết đến.  
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Question 13B:  Executives at Hirsch. Inc. eliminated unnecessary meetings,                     on memorandums  to 
communicate with employees instead. 

A. rely B. relying C. reliable D. reliance 
          Loại câu :  Từ loại và  Rút gọn hai mệnh đề cùng chủ từ , dạng chủ động  
           Câu được rút gọn có nghĩa  chủ động (active) và  2 hành động xảy ra liên tục sát nhau →  Dùng V-ing  -> relying  

       Tạm dịch:  Ban lãnh đạo tập đoàn Hirsch đã hủy các cuộc họp không cần thiết mà thay vào đó gửi (chủ động) các thư 
báo đến nhân viên. 

 

Question 14A:  Max-light hopes their new advertising campaigns  will                                   flashlight sales. 
A. boost: thúc đẩy B. link: liên kết C. fixture: vật cố định D. celebrate: ăn mừng 

            Loại câu :    Từ vựng         
         Tạm dịch:  Max-light hy vọng các chiến dịch quảng cáo mới của họ sẽ thúc đẩy doanh số bán đèn nháy. 

 
Question 15C:  I can’t see us beating them at tennis this year. We are so out of _____                                   

A. step B. fitness C. practice D. breath 
    (out of step : sai nhịp)                          (out of fitness : không cân đối)          (out of practice : không tập luyện) (out of breath : hết hơi) 

 
            Loại câu :   từ vựng :   cấu trúc “to be out of practice = không tập luyện, không rèn luyện” 
    

        Tạm dịch:  Tôi không thể chứng kiến chúng ta sẽ đánh bại họ mùa quần vợt năm nay. Chúng ta không năng tập luyện. 
 

Question  16A:  Many young people have objected to            marriage, which is decided by the parents of the bride and groom. 
A. contractual: định sẵn B. shared: chia sẻ C. agreed: đồng ý D. sacrificed: hy sinh 

           Loại câu :   Từ vựng   : contractual marriage = hôn ước (hôn nhân định sẵn) 

Tạm dịch: Nhiều người trẻ phản đối việc kết hôn theo hôn ước, kiểu hôn nhân được ước định bởi cha mẹ của cô dâu và 
chú rể.  

Question 17D:  When students finish the secondary education, they have to take a(n)                   called GCSE. 
A. check: sự kiểm tra         B. test: bài kiểm tra            C. interview: cuộc phỏng vấn  D. examination: kỳ thi 

       Loại câu :   Cụm từ : take an exam / examination: tham gia kỳ thi 

                         GCSE  (The General Certificate of Secondary Education : Chứng chỉ giáo dục trung học phổ thông) 
       Tạm dịch:  Khi học sinh kết thúc chương trình giáo dục trung học, chúng phải tham gia kỳ thi được gọi là GCSE. 
 

Question 18D:  Tom didn't do his homework, so the teacher became very angry. He      his homework. 
A. might have done B. must have done C. will have done  D. should have done  

   có thể đã 50%                                  chắc chắn đã 90%                  sẽ đã                                            nên đã, khuyên 

        Loại câu :  Dự đoán ở quá khứ → modal  (must / should / may … )  +  have  +  V3-ed        
       Tạm dịch:   Tom đã không làm bài tập về nhà nên giáo viên đã rất tức giận. Đáng lẻ nó nên đã làm bài tập về nhà. 

 

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. ( tìm từ đồng nghĩa ) 

Question 19 D :  The student was so tenacious that he finally made it to college. 
A. bright sáng dạ, thông minh          B. lucky may mắn        C. industrious cần cù, siêng năng    D. persistent kiên trì 

      Loại câu:  từ đồng nghĩa   →   tenacious  =  persistent =  kiên trì 

      Tạm dịch:  Học sinh đó đã kiên trì đến nỗi cuối cùng cậu ấy đã đậu vào trường đại học. 

 

Question 20 B :   In America, when a woman and a man are introduced, shaking hands is up to woman. 
A. replies on tin cậy vào   B. depends on tùy thuộc vào     C. waits  on đến thăm    D. congratulates on chúc mừng 

      Loại câu:  từ đồng nghĩa   →   is up to  =  depends on =  tùy thuộc vào    
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      Tạm dịch:  Ở nước Mỹ, khi phụ nữ và đàn ông được giới thiệu với nhau, việc bắt tay tùy thuộc vào phụ nữ. 

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. ( tìm  từ  trái  nghĩa ) 

Question 21 D:  Americans have been criticized for placing too much emphasis on being on time. 
A. activity  B. bother    C. assistance D. unimportance  

             sự hoạt động                                 điều bực mình                        sự giúp đỡ                           không quan trọng  
          Loại câu:   từ trái nghĩa.   emphasis  =  tầm quan trọng   ≠ unimportance        
          Tạm dịch:  Người Mỹ đã bị chỉ trích vì đặt quá nhiều tầm quan trọng cho việc đúng giờ.                                                                                   
 
   Question 22 A :  The president is hoping to silence critics once and for all with this latest law.                        

A. temporarily           B. for good           C. forever            D. in the end                    
       tạm thời                                        vĩnh cửu                                 mãi mãi                                cuối cùng 

           Loại câu:   từ trái nghĩa.   once and for all  =  mãi mãi, vĩnh cửu    ≠    temporarily     
           Tạm dịch:  Tổng thống đang hy vọng bắt những người chỉ trích phải im lặng mãi mãi cho luật mới nhất này.                                                                                                

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the option that best completes each of                                    

the following  exchanges.        ( 2 câu giao tiếp ) 

Question 23 C :  Lisa and Susan are talking about Lisa’s new shirt. Lisa và Susan đang nói chuyện về áo sơ mi mới của Lisa. 

- Susan: That's a nice shirt you are wearing, Lisa!   Susan:  Bạn mặc áo sơ mi thật đẹp, Lisa! 

- Lisa: ''__________________________.''   

A. Oh, I disagree with you  Ồ, Tôi không đồng ý với bạn                                B. Of course Tất nhiên rồi                    

C. Well, I just got it. It was pretty cheap Ồ, Tôi vừa mua nó. Nó rất rẻ      D. Yes, I think so Vâng, Tôi nghĩ vậy 

                                        

Question 24 A :  Jenny and Victor are colleagues but rarely meet each other and today, she would like to chat with him  

after work.    

Jenny và Victor  là đồng nghiệp nhưng hiếm khi gặp nhau và hôm nay cô ấy muốn nói chuyện phiếm với 

anh ấy sau giờ làm. 

- Ann: Hi, Victor, do you think it’s possible for us to have a talk sometime today?  

                 Ann: Chào Victor,  bạn có nghĩ chúng ta có thể tán gẫu lúc nào đó hôm nay được không? 

- Peter: I’d love to, but                                            .   

 Peter: Tôi thích lắm, nhưng hôm nay lịch làm việc của tôi bận kín hết. 

A. I’ve got a pretty tight schedule today.  B. I’m free now.   

     Hôm nay lịch làm việc của tôi bận kín hết.    Bây giờ Tôi rảnh. 

C. Is tomorrow ok?  D. I’m pretty scheduled today. 

    Ngày mai được không?                                                                   Tôi rất là bận hôm nay. 

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 25 to 29. ( điền từ thích hợp : liên từ, đại từ quan hệ  , từ vựng …  ) 

 
HOW TO WRITE A BLOCKBUSTER 

 If you have ever finished reading the latest blockbuster and thought that you could have done better, consider (25) 
            the following techniques. 
 Before you settle upon your subject matter, be canny and examine the current market. If period dramas are making 
a comeback, for example, consider that genre but with a unique twist. Start by looking around   you - in newspapers, on TV - 
for stories and characters. Choose a genre and topic you feel comfortable with. (26)                  research will add to the 
strength and depth of your writing and help you (27)           more confidence. Read relevant history books, biographies and 
travelogues to immerse yourself in your chosen period and setting. 

Once you have formulated your characters, possible storylines and locations, start to sketch out rough dialogues and 
scenes. Only then should you set about writing the novel. 

Once the novel is completed, you must find an agent. Many (28)        publishers will only consider 
submissions via a(n) established agent and will largely ignore unsolicited books. Again, research is the key. Look for an agent 
t h a t  (29)       your genre and style. Finally, do not forget that the book has to be marketed once it is published, so you, 
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the author, will become one of the novel's Unique Selling Points. It helps if you and the book have a good behind you too. 
 

Question 25: A. adopting B. making C. accepting D. doing 

Question 26: A. Full B. Complete C. Thorough D. Entire 

Question 27: A. grow B. win C. become D. gain 

Question 28: A. central B. winning C. leading D. valued 

Question 29: A. serves B. acts C. shows D. represents 

 

Question 25 A :   Từ vựng 

     A. adopting : làm theo         B. making : làm, chế tạo C. accepting : chấp nhận  D. doing : làm, thực hiện 

adopt a technique / method : làm theo kỹ thuật / phương pháp 

If you have ever finished reading the latest blockbuster and thought that you could have done better, consider (25)                                 
the following techniques. 

Tạm dịch: Nếu bạn đã từng đọc xong cuốn sách bom tấn mới nhất và nghĩ rằng bạn đã có thể làm tốt hơn, hãy làm theo 
những kỹ thuật sau đây. 

 

Question 26 C :   Từ vựng 

Giải thích: 

A. Full : đầy, đầy đủ  B. Complete : hoàn thành, hoàn toàn 
C. Thorough : kỹ lưỡng  D. Entire : toàn bộ, toàn thể 

   Thorough research: cuộc nghiên cứu kỹ lưỡng 
Choose a genre and topic you feel comfortable with. (26)                  research will add to the strength and depth 
of your writing. 
Tạm dịch: Hãy chọn một thể loại và chủ đề mà bạn cảm thấy dễ chịu. Nghiên cứu kỹ lưỡng sẽ làm tăng thêm điểm mạnh 
và chiều sâu về bài viết của bạn. 

 

Question 27 D :  Từ vựng 

A. grow : mọc lên, phát triển B. win : thắng, thắng cuộc 
C. become : trở nên, trở thành D. gain : lấy được, có được 
 
Thorough research will add to the strength and depth of your writing and help you (27)           more confidence. 
Tạm dịch: Nghiên cứu kỹ lưỡng sẽ làm tăng thêm điểm mạnh và chiều sâu về bài viết của bạn và giúp bạn có được sự tự 
tin hơn. 

 
Question 28 C :    Từ vựng 

A. central :  ở trung tâm B. winning : thắng cuộc 
C. leading :  hàng đầu, dẫn đầu D. valued : quý giá, quý trọng 
Many (28) ________publishers will only consider submissions via a(n) established agent and will largely ignore 
unsolicited books. 
Tạm dịch: Nhiều nhà xuất bản hàng đầu sẽ chỉ xem xét những đệ trình thông qua chi nhánh đã xác minh và hầu như sẽ 
lờ đi những cuốn sách tự gửi đến. 

 

Question 29 D :    Từ vựng 

A. serves : phục vụ B. acts  : hành động 
C. shows:  cho xem, cho thấy D. represents: trình bày 
Look for an agent that (29) __________your genre and style.  
Tạm dịch: Hãy tìm một chi nhánh mà trình bày thể loại và phong cách của bạn. 
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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.  ( tìm lỗi sai tại  →   vị trí liên từ ,  từ vựng , … ) 
 

Question 30B:   The problem of inadequate salaries for teachers not only exists in smaller communities   
                                                                         A                                                   B                                         C     

but also in large cities                                                                                                                             
               D 

       Loại câu :   Lỗi sai vị trí liên từ    →  not only exists =>   exists not only  

- Liên từ tương quan, giữa cái này với cái kia:  

-            not only       + cụm trạng từ +               but also      + cụm trạng từ              không chỉ cái này ---- mà cả cái kia 
   exists not only   in smaller communities       but also         in large cities 
 

          Tạm dịch:  Vấn đề về mức lương không thỏa đáng cho giáo viên tồn tại không chỉ ở những cộng động nhỏ mà cả ở 
những thành phố lớn.  

 
Question 31A:   Sweetly smelling    perfumes are added to soap to make it appealing. 
                                       A                           B                    C                             D 

          Loại câu :   Lỗi sai từ vựng→  Sweetly smelling =>   Sweet-smelling (adj) : thơm ngọt dịu 
Tạm dịch:  Nước hoa thơm ngọt dịu được cho vào xà phòng để khiến chúng hấp dẫn hơn. 

 
Question 32C:     Such was the response to our appeal which we had to take on more staff. 
                                       A    B                  C                          D                                              
                

         Loại câu :   Lỗi sai  liên từ   →   Such …. which    =>  Such  …. that …       quá … đến nỗi mà 
         “Such” đứng đầu câu đảo ngữ: Such + be + N + that + clause 

     Tạm dịch:  Sự hưởng ứng với lời kêu gọi của chúng tôi quá lớn đến nỗi mà chúng tôi phải thuê thêm nhân công. 
 

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.  ( 3 câu đồng nghĩa  →  câu  so sánh ,  câu tường thuật ,  dự đoán quá khứ ) 

 
Question 33D:   If you practise harder, you will have better results.   
                           Nếu bạn luyện tập chăm chỉ hơn, bạn sẽ có kết quả tốt hơn. 

A. The harder you practise, the best results you will have.           → Sai  vì so sánh bậc nhất 

B. The more hardly you practise, the better results you will have→ Sai vì hardly = not.  Đúng phải là hard (adv): chăm chỉ 

C. The hardest you practise, the most results you will have.           → Sai  vì so sánh bậc nhất 

D. The harder you practise, the better results you will have.        → Đúng vì so sánh bậc hơn 

       Càng luyện tập chăm chỉ hơn, kết quả đạt được càng tốt hơn. 

         Loại câu:  so sánh “càng … càng….”   

- The + comparative + clause , the + comparative + clause 
   (comparative bậc hơn = adj / adv + er = more + adj / adv nếu 2 âm tiết trở lên)  

- The more / the less / the fewer + noun + cluse , the + comparative + clause 

-  The more / the less + clause ,   the more / the less + clause 

       
Question 34A: Tom told his girlfriend, "Let me tell him if you can't". 
                         Tom đã nói với bạn gái của anh ấy “Hãy để anh nói với ông ta nếu em không thể.” 

A. Tom volunteered to tell him if his girlfriend couldn't. 

B. Tom advised his girlfriend to tell him if you couldn't. 

C. Tom suggested that I should tell him if his girlfriend couldn't.   

D. Tom asked his girlfriend to tell him if you couldn't.   



7 

 

 

Loại câu:  câu tường thuật 

- “Let me + Verb”  hãy để tôi làm   -→  volunteer  + to Verb    có ý tình nguyện   

-  advise   + somebody +  to Verb : khuyên ai làm gì 

- suggest that + clause   /  suggest + V-ing : đề nghị làm gì 

- ask  + to Verb : yêu cầu làm gì 

   
Question 35C:  I'm sure it wasn't Mr. Phong you saw because he's in Hanoi. 
                         Tôi chắc chắn người bạn thấy không phải là ông Phong vì ông ấy đang ở Hà Nội. 

A. Mr. Phong mightn't see you because he's in Hanoi.   →  Sai vì mightn't + Verb = không thể 50%, ở hiện tại 

B. You mustn't have seen Mr. Phong because he's in Hanoi.  → Sai vì mustn’t have + V3-ed =  chắn hẳn đã không 

C. It can't have been Mr. Phong you saw because he's in Hanoi.  → Đúng nghĩa, đúng cấu trúc  dự đoán ở quá khứ 

      Đó chắc chắn không thể là ông Phong vì ông ấy đang ở Hà Nội. 

D. It couldn't be Mr. Phong you saw because he's in Hanoi.  → Sai vì couldn't + Verb = không thể 50%, ở hiện tại 

 
 Loại câu:   câu dự đoán ở quá khứ   ( wasn’t ở thì past  →   modal  (must / should / may … )  +  have  +  V3-ed  

-  “I'm sure it wasn't … he is ” chắc chắn không thể xảy ra  90%   (dùng    can’t  +  have + V3-ed ) 

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. ( Ghép  2 câu  thành  1 câu tương đương  →  câu  wish ,  đảo ngữ ) 

 
Question 36D:  Housewives do not have to spend a lot of time doing housework any more.  
                           Các bà nội trợ không còn phải dành nhiều thời gian làm việc nhà nữa. 

A. Housework will never be done by housewives any more. →  Sai nghĩa 
      Việc nhà sẽ không còn được làm bởi các bà nội trợ nữa. 

B. Housewives have to spend more and more time to do housework. →  Sai nghĩa 
       Các bà nội trợ ngày càng dành nhiều thời gian cho làm việc nhà. 

C. Never have housewives spent as much time doing housework as they do now. → Sai nghĩa  
     Chưa bao giờ các bà nội trợ dành nhiều thời gian cho làm việc nhà như hiện nay. 

D. No longer do housewives have to spend a lot of time doing housework.  
     Các bà nội trợ không còn phải dành nhiều thời gian làm việc nhà nữa. → Đúng nghĩa ,  đúng  cấu trúc  đảo ngữ  

-  Loại câu:  Đảo ngữ 

- Cấu trúc:      No longer  +  đảo chủ từ ……………. = không …còn nữa 
                          not……..any more = No longer    

 
 
Question 37B:  Overeating is a cause of several deadly diseases. Physical inactivity is another cause of several deadly diseases.   

                  Ăn uống quá độ là nguyên nhân của nhiều căn bệnh chết người. Cơ thể thiếu hoạt động là nguyên nhân khác 
của nhiều căn bệnh chết người. 

A. Overeating and physical inactivity are caused by several deadly diseases. → Sai nghĩa 
      Ăn uống quá độ và cơ thể thiếu hoạt động được gây ra bởi nhiều căn bệnh chết người. 

B. Not only overeating but also physical inactivity may lead to several deadly diseases. → Đúng nghĩa 
     Không những ăn uống quá độ mà còn cơ thể thiếu hoạt động có thể dẫn đến nhiều căn bệnh chết người. 

C. Both overeating and physical inactivity result from several deadly diseases. → Sai nghĩa 
      Cả ăn uống quá độ lẫn cơ thể thiếu hoạt động do bởi  nhiều căn bệnh chết người. 

D. Apart from physical activities, eating too much also contributes to several deadly diseases. → Sai nghĩa 
      Ngoài cơ thể hoạt động ra, ăn uống quá độ cũng góp phần cho nhiều căn bệnh chết người. 

Loại câu:  Liên từ 

- Liên từ tương quan, giữa cái này với cái kia:     Not only  +  N   +   but also +  N     =  không những … mà còn  
 


