
 

                                                                                                        Trang 1 

ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT 2022 

Bài thi: NGOẠI NGỮ; Môn thi: TIẾNG ANH 

THPT CHUYÊN BẮC NINH (LẦN 2) 

Thời gian làm bài: 60 phút; 50 câu trắc nghiệm 

 

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is CLOSEST in meaning to 

the sentence given in each of the following questions from 1 to 2. 

Question 1. Nylon is a man-made fibre, the use of which has helped more people to have cheaper and more 

colourful clothes to wear. 

 A. artificial B. synthetic C. plastic D. natural 

Question 2. The college produces a glossy brochure to advertise its training courses. 

 A. letter B. booklet C. reception D. perception 

 

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 3 to 7. 

The COVID-19 pandemic has triggered new ways of learning. All around the world, educational institutions 

are looking toward online learning platforms to continue with the process of educating students. 

Online learning offers teachers an efficient way to deliver lessons to students. Online learning has a number 

of tools such as videos, PDFs, podcasts, and teachers can use all these tools as part of their lesson plans. By 

extending the lesson plan beyond traditional textbooks to include online resources, teachers are able to become 

more efficient educators. 

Online education allows students to attend classes from any location of their choice. It also allows schools to 

reach out to a more extensive network of students, instead of being restricted by geographical boundaries. 

Additionally, online lectures can be recorded, archived, and shared for future reference. This allows students 

to access the learning material at a time of their comfort. 

Another advantage of online learning is reduced financial costs. Online education is far more affordable as 

compared to physical learning. This is because online learning eliminates the cost points of student 

transportation, student meals, and most importantly, real estate. Additionally, all the course or study materials 

are available online, thus creating a paperless learning environment which is more affordable, while also being 

beneficial to the environment. 

Every student has a different learning journey and a different learning style. Some students are visual learners, 

while some students prefer to learn through audio. Similarly, some students thrive in the classroom, and others 

are solo learners who get distracted by large groups. The online learning system, with its range of options and 

resources, can be personalized in many ways. It is the best way to create a perfect learning environment suited 

to the needs of each student. 

(https://fedena.com/blog/2020/10/advantages-and-disadvantages-of-online-learning.html) 
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Question 3. What is the main idea of the passage? 

 A. The best learning environment B. Different learning styles 

 C. Alternative approach to learning D. The benefits of online learning 

Question 4. It's easy for students to join online classes from any ______. 

 A. points B. textbooks C. positions D. plans 

Question 5. The word "their" in paragraph 3 refers to ______. 

 A. resources B. students C. schools D. classes 

Question 6. Online learning can help learners save money due to the following reasons EXCEPT ______. 

 A. Learners can eat at home with their families 

 B. Learners don't have to rent accommodation 

 C. Study materials are affordable 

 D. Learners needn't buy their bus fare. 

Question 7. The word "distracted" is closet in meaning to ______. 

 A. destroyed B. disturbed C. extracted D. diverted 

 

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 from 8 to 9. 

Question 8. Nam’s friends have all gone to the movie. He really needs their help now. 

 A. If Nam’s friends are here, they can help him now. 

 B. If only Nam’s friends hadn’t gone to the movie and could have helped them. 

 C. Nam wishes his friends didn’t go to the movie and could help him now. 

 D. As long as Nam’s friends are here, they will be able to help him now. 

Question 9. The new generation of computers is powerful. It can process faster than any earlier models. 

 A. Not until the new generation of computers had processed faster than any earlier models was it powerful. 

 B. So powerful is the new generation of computers that it can process faster than any earlier models. 

C. But for the new powerful generation of computers, it would have processed faster than any earlier models. 

 D. Only if the new generation of computers were powerful could it process faster than any earlier models. 

 

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 from 10 to 11. 

Question 10. Jane is talking to Billy about the meeting. 

- Jane: “Is everybody happy with the decision?”. 

- Billy: “______” 

 A. Not really.  B. That sounds like fun. 
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 C. Yes, it is certainly.  D. No, it’s awesome! 

Question 11. Sarah and Kathy are talking about bad habits of children. 

- Sarah: "Children under ten shouldn't stay up late to play computer games." 

- Kathy: "______. It can badly influence on their physical health as well as their academic result." 

 A. You are absolutely right. B. Yes, I share your opinion. 

 C. Surely, they shouldn't.  D. I don't quite agree with you 

 

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is CLOSEST in meaning to 

the sentence given in each of the following questions from 12 to 14. 

Question 12. Her son has studied abroad for 4 years. 

 A. It's 4 years since her son studied abroad. 

 B. The last time her son studied abroad was 4 years. 

 C. Her son last studied abroad was 4 years ago. 

 D. It's 4 years ago since her son studied abroad. 

Question 13. "It was you who didn't keep a secret." Jack said to Susan. 

 A. Jack accused Susan of not keeping a secret. 

 B. Jack blamed Susan not to keep a secret. 

 C. Susan apologized to Jack for not keeping a secret. 

 D. Jack admitted not keeping a secret. 

Question 14. I'm not sure that she will give us a hand. 

 A. She might not give us a hand. B. She can't give us a hand. 

 C. She should give us a hand. D. She may have given us a hand. 

 

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 15 to 19. 

Today, many governments are promoting organic or natural farming methods (15) ______ avoid the use of 

pesticides and other artificial products. The aim is to show that they care about the environment and about 

people’s health. But is this the right approach? 

Europe is now the biggest (16) ______ for organic food in the world, expanding by 25 percent a year over the 

past 10 years. So what is the attraction of organic food for some people? The really important thing is that 

organic sounds more ‘natural’. Eating organic is (17) ______ way of defining oneself as natural, good, caring, 

different from the junk-food-scoffing masses. As a journalist puts it: “It feels closer to the source, the 

beginning, the start of things.” 

Unlike conventional farming, the organic approach means farming with natural, rather than man-made. 
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Techniques such as crop rotation improve soil quality and help organic farmers (18) ______ for the absence 

of man-made chemicals. (19) ______, for its ineffective use of land and labour, there are severe limits to how 

much food can be produced. 

(Adapted from https://spiderum.com /Organic-food-why) 

Question 15. A. that B. how C. who D. why 

Question 16. A. site B. market C. place D. basis 

Question 17. A. every B. other C. one D. each 

Question 18. A. appropriateB. concentrate C. apologize D. compensate 

Question 19. A. Moreover B. However C. Although D. Because 

 

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 20 to 26. 

Plastic bags are used by everybody. From a vegetable vendor to a designer store, everyone seems to use them. 

Even though they are one of the modern conveniences that we seem to be unable to do without, they are 

responsible for causing pollution, killing wildlife, and using up the precious resources of the Earth. But, most 

of us are blissfully unaware of the repercussions that are occurring and will take place in the future because 

of the plastic bags. 

Every once in a while, the government passes out an order banning store owners from providing plastic bags 

to customers for carrying their purchases, with little lasting effect. Plastic bags are very popular with both 

retailers as well as consumers because they are cheap, strong, lightweight, functional, as well as a hygienic 

means of carrying food as well as other goods. About a hundred billion plastic bags are used every year in the 

U.S. alone. And then, when one considers the huge economies and populations of India, China, Europe, and 

other parts of the world, the numbers can be staggering. The problem is further exacerbated by the developed 

countries shipping off their plastic waste to developing countries like India. 

Once they are used, most bags go into landfills. Each year, more and more bags are ending up littering the 

environment. Once they become litter, plastic bags find their way into our waterways, parks, beaches, and 

streets. And, if they are burned, they infuse the air with toxic fumes. About 100,000 animals, such as dolphins, 

turtles, whales, penguins are killed every year due to these bags. Many animals ingest plastic bags, mistaking 

them for food, and therefore, die. And worse, the ingested plastic bag remains intact even after the death and 

decomposition of the animal. Thus, it lies around in the landscape where another victim may ingest it. One of 

the worst environmental effects is that they are non-biodegradable. The decomposition takes about 400 years. 

No one will live so long to witness the decomposition of plastic! Thus, save the environment for the future 

generations as well as animals. 

Petroleum products are diminishing and getting more expensive by the day, since we have used this non-

renewable resource increasingly. And to make plastic, about 60-100 million barrels of oil are needed every 

year around the world. Surely, this precious resource should not be wasted on producing plastic bags, should 
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it? Petroleum is vital for our modern way of life. It is necessary for our energy requirements - for our factories, 

transportation, heating, lighting, and so on. Without viable alternative sources of energy yet on the horizon, if 

the supply of petroleum were to be turned off, it would lead to practically the entire world grinding to a halt. 

So, what can be done? A tote bag can make a good substitute for carrying groceries and the shopping. You 

can keep the bag with the cashier, and then put your purchases into it instead of the usual plastic bag. Recycling 

the bags you already have is another good idea. These can come into use for various purposes, like holding 

your garbage, instead of purchasing new ones. While governments may be working out ways to lessen the 

impact of plastic bags on the environment; however, each of us should shoulder some of the responsibility for 

this problem, which ultimately harms us. Plastics are not only non-biodegradable, but are one of the major 

pollutants of the sea. For a clean and green environment, try to use alternatives to plastic whenever and 

wherever possible. Cut down your use of plastic, and do your bit to save our planet. 

(Source: https://www.nbcnews.com) 

Question 20. Which of the following could be the best tittle of the passage? 

 A. Plastic pollution – Problems and solutions. 

 B. Plastic bags - Effects on the environment. 

 C. Plastic pollution – What should we do? 

 D. Plastic bags - New threat for the environment. 

Question 21. The word “repercussions” in the first paragraph is closest in meaning to ______? 

 A. interference B. contamination C. degradation D. consequence 

Question 22. According to the second paragraph, what is NOT true about the reality of plastic bags? 

 A. Plastic bags are often used because of their convenience. 

 B. The more population a country has, the more complicated the plastic pollution is. 

 C. The governments do not prohibit the use of plastic bags at the stores. 

 D. Importing plastic waste from developed countries makes the problem more sophisticated. 

Question 23. The following are the negative effects of plastic bags on the environment, EXCEPT ______ 

 A. Marine animals may die because of eating plastic bags. 

 B. People do not live long enough to check whether plastic bags are decomposed or not. 

 C. After being used, plastic bags, in the form of litter, make water, soil, and air polluted. 

 D. It takes plastic bags a very long time to be biodegraded. 

Question 24. The word “intact” in paragraph 3 is closest in meaning to ______. 

 A. harmful B. broken C. dangerous D. undamaged 

Question 25. What does the word “it” in the last paragraph refer to? 

 A. the shopping B. the cashier C. the bag D. a good substitute 

Question 26. It can be inferred from paragraph 4 that ______ 
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 A. oil is replaced by other alternatives in producing plastic bags. 

 B. petroleum products such as plastic bags cost less than ever before. 

 C. petroleum is indispensable in almost all activities of the modern world. 

 D. plastic bags are wasted on many energy demands of life. 

 

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 from 27 to 28. 

Question 27. A. occurs B. appeals C. answers D. prevents 

Question 28. A. champion B. recheck C. chapter D. scholar 

 

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 from 29 to 31. 

Question 29. My brother wants me to change the job and I am thinking he is right. 

 A. to change B. and C. am thinking D. is 

Question 30. They are having her house painted by a construction company 

 A. having B. her C. painted D. construction 

Question 31. I’m becoming increasingly forgettable. Last week I locked myself out of the house twice. 

 A. I’m becoming B. forgettable C. myself D. the 

 

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

questions from 32 to 46. 

Question 32. ______ Statue of Liberty was a gift of friendship from France to ______United States. 

 A. A/ the B. The/ the C. Ø/ Ø D. Ø/ the 

Question 33. A new hospital in my village ______ next year. 

 A. has been built B. will be built C. will build D. is built 

Question 34. The population of ASEAN accounts ______ about 8.6% of the world’s population. 

 A. from B. in C. of D. for 

Question 35. The more you practice speaking in public, ______. 

 A. the more confident you become B. the more you become confident 

 C. the more you become confidently D. the greater confidence you become 

Question 36. John bought his wife a ______ scarf when he went on holiday in Singapore last week. 

 A. yellow silk beautiful  B. beautiful silk yellow 

 C. beautiful yellow silk  D. yellow beautiful silk 

Question 37. As soon as I shut the front door, I realized that I ______ my key in the house. 
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 A. left B. had left C. have left D. was leaving 

Question 38. The house felt terribly cold ______ the central heating had been on all day. 

 A. because B. because of C. although D. in spite of 

Question 39. By the time the software goes on sale next month, the company ______ $2 million on developing 

it. 

 A. had spent B. will have spent C. will spend D. has spent 

Question 40. _______ his work, he went out for a walk. 

 A. Finished B. To finish C. Being finished D. Having finished 

Question 41. This book is not really ______. It is a waste of money buying it. 

 A. informative B. information C. informatively D. inform 

Question 42. The teacher explained so much stuff in just one lesson that most of the students could ______ 

only half of it. 

 A. break up B. get through C. let out D. take in 

Question 43. The first week of classes at university was a little ______ because so many students get lost, 

change classes or go to the wrong place. 

 A. uncontrolled B. famous C. chaotic D. disarranged 

Question 44. When preparing a CV, university ______ can consider attaching a separate report about official 

work experience during the course. 

 A. candidates B. leavers C. applicants D. graduates 

Question 45. Jose had a hard time comparing the iPhone to the Samsung phone because to him they were 

______ and oranges 

 A. apples B. lemons C. peaches D. tomatoes 

Question 46. People also need to ______ the same warnings in mind if they use mobile phones and email. 

 A. put B. bear C. have D. take 

 

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word(s) OPPOSITE in the meaning to the 

underlined word(s) in each of the following questions from 47 to 48. 

Question 47. Overpopulation in big cities has severely affected the air and water quality. 

 A. insignificantly B. largely C. commonly D. seriously 

Question 48. The writer was really hot under the collar when his novel was mistaken for another. 

 A. calm B. worried C. curious D. angry 

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 from 49 to 50. 

Question 49. A. hygiene B. cancer C. problem D. routine 



 

                                                                                                        Trang 8 

Question 50. A. frightening          B. prosperous C. confident D. essential 

-------------- HẾT -------------- 
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ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT 2022 

Bài thi: NGOẠI NGỮ; Môn thi: TIẾNG ANH 

THPT CHUYÊN BẮC NINH (LẦN 2) 

Thời gian làm bài: 60 phút; 50 câu trắc nghiệm 

 

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT 

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is CLOSEST in meaning to 

the sentence given in each of the following questions from 1 to 2. 

Question 1. Nylon is a man-made fibre, the use of which has helped more people to have cheaper and more 

colourful clothes to wear. 

 A. artificial B. synthetic C. plastic D. natural 

Giải thích: 

A. artificial (adj): nhân tạo 

B. synthetic (adj): tổng hợp, nhân tạo 

C. plastic (adj): làm bằng chất dẻo; dẻo 

D. natural (adj): tự nhiên 

man-made (adj): nhân tạo = artificial 

Tạm dịch: Nylon là một loại sợi nhân tạo, việc sử dụng nó đã giúp nhiều người có quần áo rẻ hơn và nhiều 

màu sắc hơn để mặc. 

→ Chọn đáp án A 

Question 2. The college produces a glossy brochure to advertise its training courses. 

 A. letter B. booklet C. reception D. perception 

Giải thích: 

A. letter (n): chữ cái; thư từ 

B. booklet (n): cuốn sách nhỏ 

C. reception (n): sự tiếp đãi 

D. perception (n): sự nhận thức; sự am hiểu 

brochure (n): sách mỏng, sách nhỏ thông tin hoặc quảng cáo về cái gì = booklet 

Tạm dịch: Trường đại học sản xuất một tờ rơi quảng cáo bóng bẩy để quảng cáo các khóa đào tạo của mình. 

→ Chọn đáp án B 

 

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 3 to 7. 

The COVID-19 pandemic has triggered new ways of learning. All around the world, educational institutions 

are looking toward online learning platforms to continue with the process of educating students. 
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Online learning offers teachers an efficient way to deliver lessons to students. Online learning has a number 

of tools such as videos, PDFs, podcasts, and teachers can use all these tools as part of their lesson plans. By 

extending the lesson plan beyond traditional textbooks to include online resources, teachers are able to become 

more efficient educators. 

Online education allows students to attend classes from any location of their choice. It also allows schools to 

reach out to a more extensive network of students, instead of being restricted by geographical boundaries. 

Additionally, online lectures can be recorded, archived, and shared for future reference. This allows students 

to access the learning material at a time of their comfort. 

Another advantage of online learning is reduced financial costs. Online education is far more affordable as 

compared to physical learning. This is because online learning eliminates the cost points of student 

transportation, student meals, and most importantly, real estate. Additionally, all the course or study materials 

are available online, thus creating a paperless learning environment which is more affordable, while also being 

beneficial to the environment. 

Every student has a different learning journey and a different learning style. Some students are visual learners, 

while some students prefer to learn through audio. Similarly, some students thrive in the classroom, and others 

are solo learners who get distracted by large groups. The online learning system, with its range of options and 

resources, can be personalized in many ways. It is the best way to create a perfect learning environment suited 

to the needs of each student. 

(https://fedena.com/blog/2020/10/advantages-and-disadvantages-of-online-learning.html) 

Giải thích: 

DỊCH: 

The COVID-19 pandemic has triggered new ways of 

learning. All around the world, educational 

institutions are looking toward online learning 

platforms to continue with the process of educating 

students. 

   Online learning offers teachers an efficient way to 

deliver lessons to students. Online learning has a 

number of tools such as videos, PDFs, podcasts, and 

teachers can use all these tools as part of their lesson 

plans. By extending the lesson plan beyond 

traditional textbooks to include online resources, 

teachers are able to become more efficient educators. 

 

    Online education allows students to attend classes 

from any location of their choice. It also allows 

  

Đại dịch COVID-19 đã kích hoạt những cách học 

mới. Trên khắp thế giới, các tổ chức giáo dục đang 

hướng tới các nền tảng học tập trực tuyến để tiếp tục 

quá trình dạy học sinh. 

 

   Học trực tuyến cung cấp cho giáo viên một phương 

pháp hiệu quả để truyền tải bài học cho học sinh. 

Học trực tuyến có một số công cụ như video, PDF, 

podcast và giáo viên có thể sử dụng tất cả các công 

cụ này như một phần trong giáo án của họ. Bằng 

cách mở rộng bài học ngoài sách giáo khoa truyền 

thống để bao gồm các tài nguyên trực tuyến, giáo 

viên có thể trở thành những nhà giáo dục hiệu quả 

hơn. 

   Giáo dục trực tuyến cho phép sinh viên tham dự 
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schools to reach out to a more extensive network of 

students, instead of being restricted by geographical 

boundaries.  Additionally, online lectures can be 

recorded, archived, and shared for future reference. 

This allows students to access the learning material 

at a time of their comfort. 

    Another advantage of online learning is reduced 

financial costs. Online education is far more 

affordable as compared to physical learning. This is 

because online learning eliminates the cost points of 

student transportation, student meals, and most 

importantly, real estate. Additionally, all the course 

or study materials are available online, thus creating 

a paperless learning environment which is more 

affordable, while also being beneficial to the 

environment. 

    Every student has a different learning journey and 

a different learning style. Some students are visual 

learners, while some students prefer to learn through 

audio. Similarly, some students thrive in the 

classroom, and others are solo learners who get 

distracted by large groups. The online learning 

system, with its range of options and resources, can 

be personalized in many ways. It is the best way to 

create a perfect learning environment suited to the 

needs of each student. 

các lớp học từ bất kỳ địa điểm nào họ chọn. Nó cũng 

cho phép các trường tiếp cận với mạng lưới sinh viên 

rộng rãi hơn, thay vì bị giới hạn bởi ranh giới địa lý. 

Ngoài ra, các bài giảng trực tuyến có thể được ghi 

lại, lưu trữ và chia sẻ để tham khảo trong tương lai. 

Điều này cho phép sinh viên truy cập tài liệu học tập 

vào thời điểm họ cảm thấy thoải mái. 

    Một ưu điểm khác của học trực tuyến là giảm chi 

phí tài chính. Giáo dục trực tuyến có chi phí hợp lý 

hơn nhiều so với bình thường. Điều này là do học 

trực tuyến loại bỏ các chi phí cho việc đưa đón học 

sinh, bữa ăn cho học sinh và quan trọng nhất là nhà 

sửa. Ngoài ra, tất cả các khóa học hoặc tài liệu học 

tập đều có sẵn trực tuyến, do đó tạo ra một môi 

trường học tập không cần giấy tờ với chi phí hợp lý 

hơn, đồng thời có lợi cho môi trường. 

 

    Mỗi học sinh có một hành trình học tập khác nhau 

và một phong cách học tập khác nhau. Một số học 

sinh học bằng hình ảnh, trong khi một số học sinh 

thích học qua âm thanh. Tương tự như vậy, một số 

học sinh phát triển tốt trong lớp học, và những học 

sinh khác là những người học một mình, bị phân tâm 

bởi các nhóm lớn. Hệ thống học tập trực tuyến, với 

nhiều tùy chọn và tài nguyên, có thể được cá nhân 

hóa theo nhiều cách. Đó là cách tốt nhất để tạo ra 

một môi trường học tập hoàn hảo phù hợp với nhu 

cầu của từng học viên. 

Question 3. What is the main idea of the passage? 

 A. The best learning environment B. Different learning styles 

 C. Alternative approach to learning D. The benefits of online learning 

Giải thích: 

Ý chính của đoạn văn là gì? 

A. Môi trường học tập tốt nhất 

B. Các phong cách học tập khác nhau 

C. Cách tiếp cận học tập thay thế 
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D. Lợi ích của việc học trực tuyến 

Thông tin: Đoạn văn nói về các lợi ích của việc học trực tuyến: tạo ra một phương thức dạy học hiệu quả cho 

giảng viên; tạo sự linh hoạt cho sinh viên; giảm bớt chi phí tài chính; cá nhân hóa quá trình học. 

→ Chọn đáp án D 

Question 4. It's easy for students to join online classes from any ______. 

 A. points B. textbooks C. positions D. plans 

Giải thích: 

Sinh viên có thể dễ dàng tham gia các lớp học trực tuyến từ bất kỳ ____ nào. 

A. điểm 

B. sách giáo khoa 

C. vị trí 

D. kế hoạch 

Thông tin: Online education allows students to attend classes from any location of their choice. 

(Giáo dục trực tuyến cho phép sinh vi tham dự các lớp học từ bất kỳ địa điểm nào họ chọn.) 

→ Chọn đáp án C 

Question 5. The word "their" in paragraph 3 refers to ______. 

 A. resources B. students C. schools D. classes 

Giải thích: 

Từ “their” trong đoạn 3 đề cập đến ____ 

A. tài nguyên 

B. sinh viên 

C. trường học 

D. lớp học 

Thông tin: Online education allows students to attend classes from any location of their choice. (Giáo dục 

trực tuyến cho phép sinh vi tham dự các lớp học từ bất kỳ địa điểm nào họ chọn.) 

→ their = students 

→ Chọn đáp án B 

Question 6. Online learning can help learners save money due to the following reasons EXCEPT ______. 

 A. Learners can eat at home with their families 

 B. Learners don't have to rent accommodation 

 C. Study materials are affordable 

 D. Learners needn't buy their bus fare. 

Giải thích: 

Học trực tuyến có thể giúp người học tiết kiệm tiền do những lý do sau NGOẠI TRỪ ______. 
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A. Người học có thể ăn ở nhà với gia đình của họ 

B. Người học không phải thuê chỗ ở 

C. Tài liệu học tập có giá cả phải chăng 

D. Người học không cần mua vé xe buýt. 

Thông tin: Online education is far more affordable as compared to physical learning. This is because online 

learning eliminates the cost points of student transportation, student meals, and most importantly, real 

estate. Additionally, all the course or study materials are available online, thus creating a paperless learning 

environment which is more affordable (Giáo dục trực tuyến có chi phí hợp lý hơn nhiều so với bình thường. 

Điều này là do học trực tuyến loại bỏ các chi phí cho việc đưa đón học sinh, bữa ăn cho học sinh và quan 

trọng nhất là nhà cửa. Ngoài ra, tất cả các khóa học hoặc tài liệu học tập đều có sẵn trực tuyến, do đó tạo ra 

một môi trường học tập không cần giấy tờ với chi phí hợp lý hơn) 

→ Chọn đáp án C 

Question 7. The word "distracted" is closet in meaning to ______. 

 A. destroyed B. disturbed C. extracted D. diverted 

Giải thích: 

Từ “distracted” đồng nghĩa với từ ________. 

A. phá hủy 

B. làm phiền 

C. rút ra 

D. làm chệch đi, làm lãng trí 

Thông tin: distract (v): làm xao lãng, làm đãng trí = divert 

→ Chọn đáp án D 

 

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 from 8 to 9. 

Question 8. Nam’s friends have all gone to the movie. He really needs their help now. 

 A. If Nam’s friends are here, they can help him now. 

 B. If only Nam’s friends hadn’t gone to the movie and could have helped them. 

 C. Nam wishes his friends didn’t go to the movie and could help him now. 

 D. As long as Nam’s friends are here, they will be able to help him now. 

Giải thích: 

Bạn bè của Nam đều đã đi xem phim. Anh ấy thực sự cần sự giúp đỡ của họ lúc này. 

A. Sai vì phải dùng câu điều kiện loại 2 

B. Sai vì phải dùng câu điều kiện loại 2 
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C. Nam ước bạn của mình khôn gddi xem phim và có thể giúp anh ấy ngay lúc này. 

D. Miễn là bạn bè của Nam ở đây, họ sẽ có thể giúp anh ấy bây giờ. → sai nghĩa 

→ Chọn đáp án C 

Question 9. The new generation of computers is powerful. It can process faster than any earlier models. 

 A. Not until the new generation of computers had processed faster than any earlier models was it powerful. 

 B. So powerful is the new generation of computers that it can process faster than any earlier models. 

C. But for the new powerful generation of computers, it would have processed faster than any earlier models. 

 D. Only if the new generation of computers were powerful could it process faster than any earlier models. 

Giải thích: 

Dòng máy tính mới mạnh mẽ. Nó có thể xử lý nhanh hơn bất kỳ mẫu nào trước đó. 

A. Cho đến khi dòng máy tính mới xử lý nhanh hơn bất kỳ mẫu máy nào trước đó thì nó mới mạnh mẽ. 

B. Dòng máy tính mới mạnh đến mức nó có thể xử lý nhanh hơn bất kỳ mẫu máy nào trước đó. 

C. Nếu không có dòng máy tính mạnh mẽ mới, nó sẽ xử lý nhanh hơn bất kỳ mẫu máy nào trước đó. 

D. Chỉ khi dòng máy tính mới mạnh mẽ thì nó mới có thể xử lý nhanh hơn bất kỳ mẫu máy nào trước đó. 

→ Chọn đáp án B 

 

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 from 10 to 11. 

Question 10. Jane is talking to Billy about the meeting. 

- Jane: “Is everybody happy with the decision?”. 

- Billy: “______” 

 A. Not really.  B. That sounds like fun. 

 C. Yes, it is certainly.  D. No, it’s awesome! 

Giải thích: 

A. Không hẳn 

B. Nghe có vẻ vui. 

C. Sai ngữ pháp (certain) 

D. Không, thật tuyệt vời! 

Tạm dịch: Jane đang nói chuyện với Billy về cuộc họp. 

- Jane: "Mọi người có hài lòng với quyết định không?". 

- Billy: “Không hẳn.” 

→ Chọn đáp án A 

Question 11. Sarah and Kathy are talking about bad habits of children. 

- Sarah: "Children under ten shouldn't stay up late to play computer games." 
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- Kathy: "______. It can badly influence on their physical health as well as their academic result." 

 A. You are absolutely right. B. Yes, I share your opinion. 

 C. Surely, they shouldn't.  D. I don't quite agree with you 

Giải thích: 

A. Bạn hoàn toàn đúng. 

B. Vâng, tôi chia sẻ ý kiến của bạn. 

C. Chắc chắn, họ không nên. 

D. Tôi không đồng ý với bạn 

Tạm dịch: Sarah và Kathy đang nói về những thói quen xấu của trẻ em. 

- Sarah: "Trẻ em dưới mười tuổi không nên thức khuya để chơi điện tử." 

- Kathy: "Bạn nói đúng. Nó có thể ảnh hưởng xấu đến sức khỏe thể chất cũng như kết quả học tập của trẻ." 

→ Chọn đáp án A 

 

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is CLOSEST in meaning to 

the sentence given in each of the following questions from 12 to 14. 

Question 12. Her son has studied abroad for 4 years. 

 A. It's 4 years since her son studied abroad. 

 B. The last time her son studied abroad was 4 years. 

 C. Her son last studied abroad was 4 years ago. 

 D. It's 4 years ago since her son studied abroad. 

Giải thích: 

Con trai cô ấy đã du học được 4 năm rồi. 

A. Đã 4 năm kể từ khi con trai cô ấy đi du học. 

B. Lần cuối cùng con trai cô ấy du học là 4 năm. 

C. Con trai cô ấy du học lần cuối là 4 năm trước. 

D. Sai ngữ pháp 

→ Chọn đáp án A 

Question 13. "It was you who didn't keep a secret." Jack said to Susan. 

 A. Jack accused Susan of not keeping a secret. 

 B. Jack blamed Susan not to keep a secret. 

 C. Susan apologized to Jack for not keeping a secret. 

 D. Jack admitted not keeping a secret. 

Giải thích: 

"Bạn là người không giữ bí mật." Jack nói với Susan. 
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A. Jack buộc tội Susan không giữ bí mật. 

B. Sai ngữ pháp (blame somebody for V-ing) 

C. Susan xin lỗi Jack vì đã không giữ bí mật. 

D. Jack thừa nhận không giữ bí mật. 

→ Chọn đáp án A 

Question 14. I'm not sure that she will give us a hand. 

 A. She might not give us a hand. B. She can't give us a hand. 

 C. She should give us a hand. D. She may have given us a hand. 

Giải thích: 

Tôi không chắc cô ấy sẽ giúp chúng ta. 

A. Cô ấy có thể không giúp chúng ta. 

B. Cô ấy không thể giúp chúng ta. 

C. Cô ấy nên giúp chúng ta. 

D. Cô ấy có thể đã giúp chúng ta. 

→ Chọn đáp án A 

 

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 15 to 19. 

Today, many governments are promoting organic or natural farming methods (15) ______ avoid the use of 

pesticides and other artificial products. The aim is to show that they care about the environment and about 

people’s health. But is this the right approach? 

Europe is now the biggest (16) ______ for organic food in the world, expanding by 25 percent a year over the 

past 10 years. So what is the attraction of organic food for some people? The really important thing is that 

organic sounds more ‘natural’. Eating organic is (17) ______ way of defining oneself as natural, good, caring, 

different from the junk-food-scoffing masses. As a journalist puts it: “It feels closer to the source, the 

beginning, the start of things.” 

Unlike conventional farming, the organic approach means farming with natural, rather than man-made. 

Techniques such as crop rotation improve soil quality and help organic farmers (18) ______ for the absence 

of man-made chemicals. (19) ______, for its ineffective use of land and labour, there are severe limits to how 

much food can be produced. 

(Adapted from https://spiderum.com /Organic-food-why) 

Giải thích: 

DỊCH: 

Today, many governments are promoting organic or 

natural farming methods that avoid the use of 

  

Ngày nay, nhiều chính phủ đang thúc đẩy các 

phương pháp canh tác hữu cơ hoặc tự nhiên tránh 
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pesticides and other artificial products. The aim is to 

show that they care about the environment and about 

people’s health. But is this the right approach?  

 

   Europe is now the biggest market for organic food 

in the world, expanding by 25 percent a year over the 

past 10 years. So what is the attraction of organic 

food for some people? The really important thing is 

that organic sounds more ‘natural’. Eating organic 

is one way of defining oneself as natural, good, 

caring, different from the junk-food-scoffing masses. 

As a journalist puts it: “It feels closer to the source, 

the beginning, the start of things.” 

 

    Unlike conventional farming, the organic 

approach means farming with natural, rather than 

man-made.  Techniques such as crop rotation 

improve soil quality and help organic farmers 

compensate for the absence of man-made chemicals. 

However, for its ineffective use of land and labour, 

there are severe limits to how much food can be 

produced. 

sử dụng thuốc trừ sâu và các sản phẩm nhân tạo 

khác. Mục đích là để cho thấy rằng họ quan tâm đến 

môi trường và sức khỏe của mọi người. Nhưng liệu 

đây có phải là phương pháp đúng đắn? 

 Châu Âu hiện là thị trường lớn nhất cho thực phẩm 

hữu cơ trên thế giới, mở rộng 25% mỗi năm trong 10 

năm qua. Như vậy, sự hấp dẫn của thực phẩm hữu 

cơ đối với một số người là gì? Điều quan trọng nhất 

là "hữu cơ" nghe có vẻ "tự nhiên" hơn. Ăn các thực 

phẩm hữu cơ được xem như cách ăn tự nhiên, tốt, 

quan tâm nhiều tới sức khỏe hơn, khác biệt bộ phận 

người dùng thực phẩm ăn vặt. Như một nhà báo đã 

nói: “Đó là cảm giác gần gũi hơn với nguồn, sự khởi 

đầu, sự bắt đầu mọi thứ.” 

 Không giống như canh tác thông thường, phương 

pháp hữu cơ có nghĩa là canh tác với tự nhiên, thay 

vì nhân tạo. Các kỹ thuật như luân canh cây trồng 

cải thiện chất lượng đất và giúp nông dân hữu cơ bù 

đắp cho việc không có hóa chất nhân tạo. Tuy nhiên, 

vì không hiệu quả trong sử dụng lao động và đất đai, 

có những giới hạn nghiêm trọng đối với số lượng 

thực phẩm có thể được sản xuất. 

Question 15. A. that B. how C. who D. why 

Giải thích: 

Ta dùng đại từ quan hệ “that” để thay cho danh từ chỉ vật ‘organic or natural farming methods’ 

Tạm dịch: Today, many governments are promoting organic or natural farming methods that avoid the use of 

pesticides and other artificial products. 

(Hiện nay, nhiều chính phủ đang khuyến khích các phương pháp canh tác hữu cơ hoặc tự nhiên, tránh sử dụng 

thuốc trừ sâu và các sản phẩm nhân tạo khác.) 

→ Chọn đáp án A 

Question 16. A. site B. market C. place D. basis 

Giải thích: 

A. site (n): nơi, chỗ, vị trí dựng 

B. market (n): chợ; thị trường, nơi tiêu thụ 

C. place (n): nơi, chỗ, địa điểm 
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D. basis (n): nền tảng, cơ sở; căn cứ 

Tạm dịch: Europe is now the biggest market for organic food in the world, expanding by 25 percent a year 

over the past 10 years. 

(Châu Âu hiện là thị trường tiêu thụ thực phẩm hữu cơ lớn nhất trên thế giới, tăng 25% mỗi năm trong vòng 

10 năm qua.) 

→ Chọn đáp án B 

Question 17. A. every B. other C. one D. each 

Giải thích: 

A. every + N (số ít): mỗi 

B. other + N đếm được số nhiều: khác 

C. one + N (số ít): một 

D. each + N (số ít): mỗi 

Tạm dịch: Eating organic is one way of defining oneself as natural, good, caring, different from the junk-

food-scoffing masses. 

(Ăn các thực phẩm hữu cơ được xem như cách ăn tự nhiên, tốt, quan tâm nhiều tới sức khỏe hơn, khác biệt bộ 

phận người dùng thực phẩm ăn vặt.) 

→ Chọn đáp án C 

Question 18. A. appropriate   B. concentrate C. apologize D. compensate 

Giải thích: 

Kiến thức từ vựng: 

- appropriate (v): chiếm đoạt làm của riêng 

- concentrate (v): tập trung 

- apologize (v): xin lỗi 

- compensate (v): đền bù, bồi thường, bù đắp 

Tạm dịch: Techniques such as crop rotation improve soil quality and help organic farmers compensate for 

the absence of man-made chemicals. 

(Các kỹ thuật như luân canh cải thiện chất lượng đất và giúp nông dân hữu cơ bù đắp sự thiếu vắng các chất 

hóa học nhân tạo.) 

→ Chọn đáp án D 

Question 19. A. Moreover B. However C. Although D. Because 

Giải thích: 

A. Moreover: hơn nữa 

B. However: tuy nhiên 

C. Although: mặc dù 
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D. Because: bởi vì 

Tạm dịch: Techniques such as crop rotation improve soil quality and help organic farmers compensate for 

the absence of man-made chemicals. However, for its ineffective use of land and labour, there are severe limits 

to how much food can be produced. 

(Các kỹ thuật như luân canh cây trồng cải thiện chất lượng đất và giúp nông dân hữu cơ bù đắp cho việc 

không có hóa chất nhân tạo. Tuy nhiên, vì không hiệu quả trong sử dụng lao động và đất đai, có những giới 

hạn nghiêm trọng đối với số lượng thực phẩm có thể được sản xuất.) 

→ Chọn đáp án B 

 

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 20 to 26. 

Plastic bags are used by everybody. From a vegetable vendor to a designer store, everyone seems to use them. 

Even though they are one of the modern conveniences that we seem to be unable to do without, they are 

responsible for causing pollution, killing wildlife, and using up the precious resources of the Earth. But, most 

of us are blissfully unaware of the repercussions that are occurring and will take place in the future because 

of the plastic bags. 

Every once in a while, the government passes out an order banning store owners from providing plastic bags 

to customers for carrying their purchases, with little lasting effect. Plastic bags are very popular with both 

retailers as well as consumers because they are cheap, strong, lightweight, functional, as well as a hygienic 

means of carrying food as well as other goods. About a hundred billion plastic bags are used every year in the 

U.S. alone. And then, when one considers the huge economies and populations of India, China, Europe, and 

other parts of the world, the numbers can be staggering. The problem is further exacerbated by the developed 

countries shipping off their plastic waste to developing countries like India. 

Once they are used, most bags go into landfills. Each year, more and more bags are ending up littering the 

environment. Once they become litter, plastic bags find their way into our waterways, parks, beaches, and 

streets. And, if they are burned, they infuse the air with toxic fumes. About 100,000 animals, such as dolphins, 

turtles, whales, penguins are killed every year due to these bags. Many animals ingest plastic bags, mistaking 

them for food, and therefore, die. And worse, the ingested plastic bag remains intact even after the death and 

decomposition of the animal. Thus, it lies around in the landscape where another victim may ingest it. One of 

the worst environmental effects is that they are non-biodegradable. The decomposition takes about 400 years. 

No one will live so long to witness the decomposition of plastic! Thus, save the environment for the future 

generations as well as animals. 

Petroleum products are diminishing and getting more expensive by the day, since we have used this non-

renewable resource increasingly. And to make plastic, about 60-100 million barrels of oil are needed every 

year around the world. Surely, this precious resource should not be wasted on producing plastic bags, should 

it? Petroleum is vital for our modern way of life. It is necessary for our energy requirements - for our factories, 

transportation, heating, lighting, and so on. Without viable alternative sources of energy yet on the horizon, if 
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the supply of petroleum were to be turned off, it would lead to practically the entire world grinding to a halt. 

So, what can be done? A tote bag can make a good substitute for carrying groceries and the shopping. You 

can keep the bag with the cashier, and then put your purchases into it instead of the usual plastic bag. Recycling 

the bags you already have is another good idea. These can come into use for various purposes, like holding 

your garbage, instead of purchasing new ones. While governments may be working out ways to lessen the 

impact of plastic bags on the environment; however, each of us should shoulder some of the responsibility for 

this problem, which ultimately harms us. Plastics are not only non-biodegradable, but are one of the major 

pollutants of the sea. For a clean and green environment, try to use alternatives to plastic whenever and 

wherever possible. Cut down your use of plastic, and do your bit to save our planet. 

(Source: https://www.nbcnews.com) 

Giải thích: 

DỊCH: 

Plastic bags are used by everybody. From a 

vegetable vendor to a designer store, everyone seems 

to use them. Even though they are one of the modern 

conveniences that we seem to be unable to do 

without, they are responsible for causing pollution, 

killing wildlife, and using up the precious resources 

of the Earth. But, most of us are blissfully unaware 

of the repercussions that are occurring and will take 

place in the future because of the plastic bags. 

 

Every once in a while, the government passes out an 

order banning store owners from providing plastic 

bags to customers for carrying their purchases, with 

little lasting effect. Plastic bags are very popular 

with both retailers as well as consumers because 

they are cheap, strong, lightweight, functional, as 

well as a hygienic means of carrying food as well as 

other goods. About a hundred billion plastic bags are 

used every year in the U.S. alone. And then, when 

one considers the huge economies and populations 

of India, China, Europe, and other parts of the world, 

the numbers can be staggering. The problem is 

further exacerbated by the developed countries 

shipping off their plastic waste to developing 

  

Tất cả mọi người đều sử dụng túi ni lông. Từ một 

gánh rau cho đến một cửa hàng thiết kế, dường như 

tất cả mọi người đều sử dụng chúng. Mặc dù chúng 

là một trong những tiện ích hiện đại mà chúng ta 

dường như không thể thiếu, nhưng chúng lại là 

nguyên nhân gây ra ô nhiễm, giết chết động vật 

hoang dã và sử dụng hết tài nguyên quý giá của Trái 

đất. Tuy nhiên, hầu hết chúng ta đều không nhận 

thức được những hậu quả đang xảy ra và sẽ xảy ra 

trong tương lai do túi ni lông gây ra. 

Thi thoảng, chính phủ lại ban hành lệnh cấm các chủ 

cửa hàng cung cấp túi nhựa cho khách hàng để mua 

hàng của họ, nhưng rất ít tác dụng lâu dài. Túi ni 

lông rất phổ biến với cả người bán lẻ cũng như người 

tiêu dùng vì chúng rẻ, chắc, nhẹ, tiện và là một 

phương tiện vệ sinh để đựng thực phẩm cũng như các 

hàng hóa khác. Khoảng một trăm tỷ túi nhựa được 

sử dụng mỗi năm chỉ tính riêng ở Hoa Kỳ. Và, khi 

người ta xem xét các nền kinh tế và dân số khổng lồ 

của Ấn Độ, Trung Quốc, Châu Âu và các khu vực 

khác trên thế giới, những con số có thể đáng kinh 

ngạc. Vấn đề càng trở nên trầm trọng hơn khi các 

nước phát triển vận chuyển rác thải nhựa của họ 

sang các nước đang phát triển như Ấn Độ. 
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countries like India. 

Once they are used, most bags go into landfills. Each 

year, more and more bags are ending up littering the 

environment. Once they become litter, plastic bags 

find their way into our waterways, parks, beaches, 

and streets. And, if they are burned, they infuse the 

air with toxic fumes. About 100,000 animals, such as 

dolphins, turtles, whales, penguins are killed every 

year due to these bags. Many animals ingest plastic 

bags, mistaking them for food, and therefore, die. 

And worse, the ingested plastic bag remains intact 

even after the death and decomposition of the 

animal. Thus, it lies around in the landscape where 

another victim may ingest it. One of the worst 

environmental effects is that they are non-

biodegradable. The decomposition takes about 400 

years.  No one will live so long to witness the 

decomposition of plastic! Thus, save the environment 

for the future generations as well as animals. 

Petroleum products are diminishing and getting 

more expensive by the day, since we have used this 

non-renewable resource increasingly. And to make 

plastic, about 60-100 million barrels of oil are 

needed every year around the world. Surely, this 

precious resource should not be wasted on 

producing plastic bags, should it?  Petroleum is vital 

for our modern way of life. It is necessary for our 

energy requirements - for our factories, 

transportation, heating, lighting, and so on. Without 

viable alternative sources of energy yet on the 

horizon, if the supply of petroleum were to be turned 

off, it would lead to practically the entire world 

grinding to a halt. 

    So, what can be done? A tote bag can make a good 

substitute for carrying groceries and the 

shopping.  You can keep the bag with the cashier, 

and then put your purchases into it instead of the 

 

Sau khi chúng được sử dụng, hầu hết các túi sẽ được 

đưa vào bãi chôn lấp. Mỗi năm, ngày càng có nhiều 

túi thải ra môi trường. Một khi chúng trở thành rác, 

túi nhựa sẽ tìm đường vào các đường nước, công 

viên, bãi biển và đường phố của chúng ta. Và, nếu 

chúng bị đốt cháy, chúng sẽ truyền vào không khí 

những làn khói độc hại. Khoảng 100.000 động vật, 

chẳng hạn như cá heo, rùa, cá voi, chim cánh cụt bị 

giết mỗi năm do những chiếc túi này. Nhiều loài 

động vật ăn phải túi nhựa, nhầm tưởng chúng là thức 

ăn, và do đó, chết. Và tệ hơn, chiếc túi ni lông ăn vào 

vẫn còn nguyên vẹn ngay cả sau khi con vật chết và 

phân hủy. Do đó, nó nằm quanh khu vực mà nạn 

nhân khác có thể ăn nó. Một trong những tác động 

xấu nhất đến môi trường là chúng không thể phân 

hủy. Quá trình phân hủy diễn ra trong khoảng 400 

năm. Sẽ không ai sống lâu đến thế để chứng kiến sự 

phân hủy của nhựa! Vì vậy, hãy cứu lấy môi trường 

cho các thế hệ tương lai cũng như các loài động vật. 

Các sản phẩm dầu mỏ đang giảm dần và ngày càng 

đắt đỏ hơn, vì chúng ta ngày càng sử dụng nhiều hơn 

nguồn tài nguyên không thể tái tạo này. Và để sản 

xuất nhựa, hàng năm trên thế giới cần khoảng 60-

100 triệu thùng dầu. Chắc chắn không nên lãng phí 

nguồn tài nguyên quý giá này vào việc sản xuất túi 

ni lông, phải không? Dầu mỏ rất quan trọng đối với 

lối sống hiện đại của chúng ta. Nó cần thiết cho các 

yêu cầu năng lượng của chúng ta - cho các nhà máy, 

giao thông, sưởi ấm, chiếu sáng, v.v. Nếu chưa có 

các nguồn năng lượng thay thế khả thi, nếu nguồn 

cung cấp dầu mỏ bị tắt, thì trên thực tế, toàn bộ thế 

giới sẽ ngừng hoạt động. 

  

Vậy thì có thể làm gì? Một cái túi đi chợ có thể là 

một thay thể tốt để mang hàng hóa và đồ mua sắm. 

Bạn có thể để cái túi chỗ người tính tiền, và sau đó 
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usual plastic bag.  Recycling the bags you already 

have is another good idea. These can come into use 

for various purposes, like holding your garbage, 

instead of purchasing new ones. While governments 

may be working out ways to lessen the impact of 

plastic bags on the environment; however, each of us 

should shoulder some of the responsibility for this 

problem, which ultimately harms us. Plastics are not 

only non-biodegradable, but are one of the major 

pollutants of the sea. For a clean and green 

environment, try to use alternatives to plastic 

whenever and wherever possible. Cut down your use 

of plastic, and do your bit to save our planet. 

đặt hàng hoá của bạn vào nó thay vì túi nhựa thông 

thường. Tái chế những chiếc túi bạn đã có cũng là 

một ý tưởng hay. Những thứ này có thể được sử dụng 

cho nhiều mục đích khác nhau, chẳng hạn như giữ 

rác của bạn, thay vì mua những cái mới. Trong khi 

các chính phủ có thể đang tìm ra những cách để giảm 

bớt tác động của túi ni lông đối với môi trường, mỗi 

chúng ta nên gánh vác một phần trách nhiệm của vấn 

đề mà cuối cùng sẽ gây hại cho chúng ta. Nhựa 

không chỉ không thể phân hủy mà còn là một trong 

những chất gây ô nhiễm chính cho biển. Vì một môi 

trường xanh và sạch, hãy cố gắng sử dụng các chất 

thay thế cho nhựa bất cứ khi nào và ở đâu có thể. 

Hãy cắt giảm việc sử dụng đồ nhựa và hãy cố gắng 

hết sức để cứu hành tinh của chúng ta. 

Question 20. Which of the following could be the best tittle of the passage? 

 A. Plastic pollution – Problems and solutions. 

 B. Plastic bags - Effects on the environment. 

 C. Plastic pollution – What should we do? 

 D. Plastic bags - New threat for the environment. 

Giải thích: 

Câu nào trong các câu sau có thể là tiêu đề phù hợp nhất cho đoạn văn? 

A. Ô nhiễm nhựa – Vấn đề và giải pháp. 

B. Những tác hại của túi nhựa lên môi trường. 

C. Ô nhiễm nhựa – Chúng ta nên làm gì? 

D. Túi nhựa – mối đe doạ mới cho môi trường. 

Thông tin: Tác giả cung cấp cho chúng ta thực trạng về vấn đề ô nhiễm nhựa, hậu quả và các giải pháp để 

làm giảm mức độ ô nhiễm. 

→ Chọn đáp án A 

Question 21. The word “repercussions” in the first paragraph is closest in meaning to ______? 

 A. interference B. contamination C. degradation D. consequence 

Giải thích: 

Từ “repercussions” trong đoạn 1 đồng nghĩa với từ ________. 

A. sự can thiệp 

B. sự ô nhiễm 
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C. sự làm giảm giá trị, sự giảm sút 

D. hậu quả 

Thông tin: repercussion (n): hậu quả = consequence 

→ Chọn đáp án D 

Question 22. According to the second paragraph, what is NOT true about the reality of plastic bags? 

 A. Plastic bags are often used because of their convenience. 

 B. The more population a country has, the more complicated the plastic pollution is. 

 C. The governments do not prohibit the use of plastic bags at the stores. 

 D. Importing plastic waste from developed countries makes the problem more sophisticated. 

Giải thích: 

Theo đoạn 2, câu nào là không đúng về thực trạng của túi nhựa? 

A. Túi nhựa thường được dùng vì sự tiện lợi của chúng. 

B. Đất nước càng đông dân thì ô nhiễm nhựa càng nghiêm trọng. 

C. Chính phủ không nghiêm cấm sử dụng túi nhựa ở các cửa hàng. 

D. Việc nhập khẩu rác thải nhựa từ các nước phát triển làm cho vấn đề nghiêm trọng hơn. 

Thông tin: 

+ Plastic bags are very popular with both retailers as well as consumers because they are cheap, strong, 

lightweight, functional, as well as a hygienic means of carrying food as well as other goods. (Túi nhựa rất phổ 

biến với cả các nhà bán lẻ cũng như với người tiêu dùng bởi vì chúng rẻ, chắc, nhẹ, hữu I hs, đồng thời là một 

phương tiện vệ sinh để mang thực phẩm cũng như các hàng hóa khác.) 

→ A đúng 

+ About a hundred billion plastic bags are used every year in the U.S. alone. And then, when one considers 

the huge economies and populations of India, China, Europe, and other parts of the world, the numbers can 

be staggering. (Khoảng một trăm tỷ túi ni-lông được sử dụng hàng năm chỉ riêng tại Hoa Kỳ. Và rồi, khi ta 

xem xét các nền kinh tế và dân số khổng lồ của Ấn Độ, Trung Quốc, châu Âu và các nước khác trên thế giới, 

những con số có thể đáng kinh ngạc.) 

→ B đúng 

+ Every once in a while, the government passes out an order banning store owners from providing plastic 

bags to customers for carrying their purchases, with little lasting effect. (Đôi khi, Chính phủ ra lệnh cấm các 

chủ cửa hàng cung cấp túi nhựa cho khách hàng để thực hiện việc chứa đựng hàng hoá của họ, với ít hiệu quả 

lâu dài.) 

→ C sai 

+ The problem is further exacerbated by the developed countries shipping off their plastic waste to developing 

countries like India. (Vấn đề càng trở nên trầm trọng hơn bởi các nước phát triển vận chuyển chất thải nhựa 

của họ đến các nước đang phát triển như Ấn Độ.) 
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→ D đúng 

→ Chọn đáp án C 

Question 23. The following are the negative effects of plastic bags on the environment, EXCEPT ______ 

 A. Marine animals may die because of eating plastic bags. 

 B. People do not live long enough to check whether plastic bags are decomposed or not. 

 C. After being used, plastic bags, in the form of litter, make water, soil, and air polluted. 

 D. It takes plastic bags a very long time to be biodegraded. 

Giải thích: 

Những câu sau đây là tác hại của túi nhựa lên môi trường, NGOẠI TRỪ ______ . 

A. Các động vật dưới nước có thể chết vì ăn nhầm túi nhựa. 

B. Con người không sống đủ lâu để kiểm tra liệu túi nhựa có bị phân huỷ hay không. 

C. Sau khi được sử dụng, túi nhựa làm cho đất, nước và không khí bị ô nhiễm. 

D. Phải mất rất nhiều thời gian thì các túi nhựa mới bị phân huỷ. 

Thông tin: 

+ About 100,000 animals, such as dolphins, turtles, whales, penguins are killed every year due to these bags. 

Many animals ingest plastic bags, mistaking them for food, and therefore, die. (Khoảng 100.000 động vật, 

chẳng hạn như cá heo, rùa, cá voi, chim cánh cut bị giết mỗi năm do các túi này. Nhiều loài động vật ăn phải 

túi nhựa, nhầm chúng với thức ăn, và do đó, bị chết.) 

→ A đúng 

+ Once they are used, most bags go into landfills. Each year, more and more bags are ending up littering the 

environment. Once they become litter, plastic bags find their way into our waterways, parks, beaches, and 

streets. And, if they are burned, they infuse the air with toxic fumes. (Một khi chúng được sử dụng, hầu hết các 

túi sẽ đi vào bãi rác. Mỗi năm, ngày càng có nhiều túi bị xả rác môi trường. Một khi chúng trở thành rác rưởi, 

túi ny-lon tìm đường vào các tuyến đường thủy, công viên, bãi biển và đường phố của chúng ta. Và, nếu chúng 

bị đốt cháy, chúng sẽ thải khói độc vào không khí.) 

→ C đúng 

+ One of the worst environmental effects is that they are non-biodegradable. The decomposition takes about 

400 years. (Một trong những tác động môi trường tồi tệ nhất là chúng không thể phân hủy sinh học. Quá trình 

phân hủy mất khoảng 400 năm.) 

→ D đúng 

+ Việc con người không sống đủ lâu để chứng kiến túi nhựa bị phân huỷ không phải là tác hại của chúng lên 

môi trường. 

→ B sai 

→ Chọn đáp án B 

Question 24. The word “intact” in paragraph 3 is closest in meaning to ______. 
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 A. harmful B. broken C. dangerous D. undamaged 

Giải thích: 

Từ “intact” trong đoạn 3 đồng nghĩa với từ ________. 

A. có hại 

B. bị gãy, bị vỡ 

C. nguy hiểm 

D. không bị tổn hại, còn nguyên 

Thông tin: intact (adj): còn nguyên vẹn = undamaged 

→ Chọn đáp án D 

Question 25. What does the word “it” in the last paragraph refer to? 

 A. the shopping B. the cashier C. the bag D. a good substitute 

Giải thích: 

Từ “it” trong đoạn cuối đề cập đến gì? 

A. việc mua sắm 

B. thu ngân 

C. cái túi 

D. một vật thay thế tốt 

Thông tin: A tote bag can make a good substitute for carrying groceries and the shopping. You can keep the 

bag with the cashier, and then put your purchases into it instead of the usual plastic bag. (Một cái túi đi chợ 

có thể là một thay thể tốt để mang hàng hóa và đồ mua sắm. Bạn có thể để cái túi chỗ người tính tiền, và sau 

đó đặt hàng hoá của bạn vào nó thay vì túi nhựa thông thường) 

→ Chọn đáp án C 

Question 26. It can be inferred from paragraph 4 that ______ 

 A. oil is replaced by other alternatives in producing plastic bags. 

 B. petroleum products such as plastic bags cost less than ever before. 

 C. petroleum is indispensable in almost all activities of the modern world. 

 D. plastic bags are wasted on many energy demands of life. 

Giải thích: 

Có thể suy ra từ đoạn 4 rằng _________ 

A. dầu được thay thế bởi các nguồn năng lượng thay thế khác trong sản xuất túi nhựa. 

B. các sản phẩm dầu mỏ như túi nhựa có giá thấp hơn bao giờ hết. 

C. dầu mỏ không thể thiếu trong hầu hết các hoạt động của thế giới hiện đại. 

D. túi ni lông bị lãng phí vào nhiều nhu cầu năng lượng của cuộc sống. 

Thông tin: 
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+ And to make plastic, about 60-100 million barrels of oil are needed every year around the world. Surely, 

this precious resource should not be wasted on producing plastic bags. should it? (Và để sản xuất nhựa, cần 

khoảng 60 -100 triệu thùng dầu mỗi năm trên khắp thế giới. Chắc chắn, nguồn tài nguyên quý giá này không 

nên lãng phí vào sản xuất túi nhựa, phải không?) 

→ A sai 

+ Petroleum products are diminishing and getting more expensive by the day, since we have used this non-

renewable resource increasingly. (Các sản phẩm dầu mỏ đang giảm dần và ngày càng đẳt đỏ hơn vì chúng ta 

đã sử dụng nguồn tài nguyên không tái tạo này ngày càng nhiều.) 

→ B sai 

+ Petroleum is vital for our modern way of life. It is necessary for our energy requirements – for our factories, 

transportation, heating, lighting, and so on. Without viable alternative sources of energy yet on the horizon, 

if the supply of petroleum were to be turned off, it would lead to practically the entire world grinding to a halt. 

(Dầu khí rất quan trọng cho lối sống hiện đại của chúng ta. Nó là cần thiết cho các yêu cầu năng lượng – cho 

các nhà máy, giao thông vận tải, sưởi ấm, ánh sáng, và những thứ như thế. Nếu không có nguồn năng lượng 

thay thế khả thi nào trên thế giới, nếu việc cung cấp xăng dầu bị cạn kiệt, nó sẽ dẫn đến thực tế toàn bộ thế 

giới sẽ dừng lại.) 

→ C đúng 

→ Chọn đáp án C 

 

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 from 27 to 28. 

Question 27. A. occurs B. appeals C. answers D. prevents 

Giải thích: 

A. occurs /əˈkɝːz/: xảy ra, xuất hiện 

B. appeals /əˈpiːlz/: kêu gọi; hấp dẫn; kháng cáo 

C. answers /ˈɑːn.sərz/: trả lời 

D. prevents /prɪˈvents/: ngăn cản 

Đáp án D có âm “s” phát âm là /s/, các đáp án còn lại phát âm là /z/. 

→ Chọn đáp án D 

Question 28. A. champion B. recheck C. chapter D. scholar 

Giải thích: 

A. champion /ˈtʃæm.pi.ən/ (n): người vô địch, quán quân 

B. recheck /ˌriːˈtʃek/ (v): kiểm tra lại 

C. chapter /ˈtʃæp.tɚ/ (n): chương 

D. scholar /ˈskɒl.ər/ (n): học giả, người có học 
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Đáp án D có âm “ch” phát âm là /k/, các đáp án còn lại phát âm là /tʃ/. 

→ Chọn đáp án D 

 

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 from 29 to 31. 

Question 29. My brother wants me to change the job and I am thinking he is right. 

 A. to change B. and C. am thinking D. is 

Giải thích: 

Khi được dùng để thể hiện quan điểm, “think” không được sử dụng dưới dạng tiếp diễn. 

Sửa: am thinking → think 

Tạm dịch: Anh trai tôi đang muốn tôi đổi nghề và tôi nghĩ là anh ấy đúng. 

→ Chọn đáp án C 

Question 30. They are having her house painted by a construction company 

 A. having B. her C. painted D. construction 

Giải thích: 

Chủ ngữ “they” → dùng tính từ sở hữu “their” 

Sửa: her → their 

Tạm dịch: Họ đang cho một công ty xây dựng sơn lại nhà của mình. 

→ Chọn đáp án B 

Question 31. I’m becoming increasingly forgettable. Last week I locked myself out of the house twice. 

 A. I’m becoming B. forgettable C. myself D. the 

Giải thích: 

Kiến thức từ vựng: 

- forgettable (adj): có thể quên được 

- forgetful (adj): đãng trí 

Sửa: forgettable → forgetful 

Tạm dịch: Tôi ngày càng đãng trí. Tuần trước tôi đã nhốt mình ở ngoài nhà hai lần. 

→ Chọn đáp án B 

 

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

questions from 32 to 46. 

Question 32. ______ Statue of Liberty was a gift of friendship from France to ______United States. 

 A. A/ the B. The/ the C. Ø/ Ø D. Ø/ the 

Giải thích: 
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Kiến thức mạo từ: 

Dùng “the” trước “Statue of Liberty” (sự vật duy nhất, đã xác định) và “United States”. 

Tạm dịch: Tượng Nữ thần Tự do là một món quà của tình hữu nghị của Pháp dành cho Hoa Kỳ. 

→ Chọn đáp án B 

Question 33. A new hospital in my village ______ next year. 

 A. has been built B. will be built C. will build D. is built 

Giải thích: 

Kiến thức câu bị động: 

“next year” → câu ở thì tương lai đơn 

Cấu trúc bị động tương lai đơn: S + will be + V3 

Tạm dịch: Một bệnh viện mới ở làng tôi sẽ được xây vào năm sau. 

→ Chọn đáp án B 

Question 34. The population of ASEAN accounts ______ about 8.6% of the world’s population. 

 A. from B. in C. of D. for 

Giải thích: 

Cụm từ (Collocations): 

account for: chiếm (bao nhiêu phần trăm), giải thích 

Tạm dịch: Dân số trong ASEAN chiếm 8.6% dân số thế giới. 

→ Chọn đáp án D 

Question 35. The more you practice speaking in public, ______. 

 A. the more confident you become B. the more you become confident 

 C. the more you become confidently D. the greater confidence you become 

Giải thích: 

Cấu trúc so sánh kép: The + so sánh hơn + S + V, the + so sánh hơn + S + V: càng…càng 

Tạm dịch: Bạn càng luyện nói chuyện trước đám đông nhiều, bạn càng trở nên tự tin. 

→ Chọn đáp án A 

Question 36. John bought his wife a ______ scarf when he went on holiday in Singapore last week. 

 A. yellow silk beautiful  B. beautiful silk yellow 

 C. beautiful yellow silk  D. yellow beautiful silk 

Giải thích: 

Trật tự tính từ: 

OSASCOMP: Opinion – Size – Age – Shape – Colour – Origin – Material – Purpose 

- beautiful: đẹp → opinion 
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- yellow: màu vàng → color 

- silk: lụa → material 

Tạm dịch: John đã mua cho vợ một chiếc khăn lụa màu vàng tuyệt đẹp khi anh đi nghỉ ở Singapore vào tuần 

trước. 

→ Chọn đáp án C 

Question 37. As soon as I shut the front door, I realized that I ______ my key in the house. 

 A. left B. had left C. have left D. was leaving 

Giải thích: 

Hòa hợp thì: Dùng thì quá khứ hoàn thành để diễn tả hành động xảy ra trước hành động khác trong quá khứ. 

Tạm dịch: Khi tôi vừa đóng cửa thì tôi nhận ra tôi đã để chìa khóa ở trong nhà. 

→ Chọn đáp án B 

Question 38. The house felt terribly cold ______ the central heating had been on all day. 

 A. because B. because of C. although D. in spite of 

Giải thích: 

Liên từ: 

- because + clause: vì 

- because of + Noun /V-ing: vì 

- although + clause: mặc dù 

- in spite of + Noun /V-ing: mặc dù, mặc cho 

Vì phía sau chỗ cần điền là 1 mệnh đề, nên ta chỉ dùng A hoặc C. Hợp nghĩa chọn C. 

Tạm dịch: Căn nhà lạnh khủng khiếp mặc dù hệ thống sưởi trung tâm đã được bật cả ngày. 

→ Chọn đáp án C 

Question 39. By the time the software goes on sale next month, the company ______ $2 million on developing 

it. 

 A. had spent B. will have spent C. will spend D. has spent 

Giải thích: 

Hòa hợp thì: By the time + S+V (hiện tại đơn), S+V (tương lai hoàn thành) 

Tạm dịch: Trước thời điểm phần mềm được bán vào tháng tới, công ty đã chi 2 triệu đô la để phát triển nó. 

→ Chọn đáp án B 

Question 40. _______ his work, he went out for a walk. 

 A. Finished B. To finish C. Being finished D. Having finished 

Giải thích: 

Cấu trúc rút gọn mệnh đề trạng ngữ: 

Viết đầy đủ: After he had finished his work, he went out for a walk. 
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Rút gọn: Having finished his work, he went out for a walk. 

Tạm dịch: Sau khi hoàn thành công việc, anh ấy ra ngoài đi bộ. 

→ Chọn đáp án D 

Question 41. This book is not really ______. It is a waste of money buying it. 

 A. informative B. information C. informatively D. inform 

Giải thích: 

Kiến thức từ loại: 

- informative (adj): cung cấp nhiều thông tin 

- information (n): thông tin 

- informatively (adv): cung cấp nhiều thông tin 

- inform (v): thông báo 

Chỗ trống cần điền tính từ vì phía trước có to be ‘is’. 

Tạm dịch: Quyển sách này không cung cấp nhiều thông tin lắm. Thật phí tiền mua. 

→ Chọn đáp án A 

Question 42. The teacher explained so much stuff in just one lesson that most of the students could ______ 

only half of it. 

 A. break up B. get through C. let out D. take in 

Giải thích: 

Kiến thức phrasal verb: 

- break up: chia nhỏ, chia tay (kết thúc mối quan hệ) 

- get through: cố gắng, xoay sở 

- let out: kết thúc 

- take in: tiếp thu, lừa 

Tạm dịch: Giáo viên đã giải thích quá nhiều thứ chỉ trong một bài học đến nỗi hầu hết học sinh chỉ có thể tiếp 

thu được một nửa. 

→ Chọn đáp án D 

Question 43. The first week of classes at university was a little ______ because so many students get lost, 

change classes or go to the wrong place. 

 A. uncontrolled B. famous C. chaotic D. disarranged 

Giải thích: 

Kiến thức từ vựng: 

- uncontrolled (adj): không kiểm soát được (cơn giận dữ, hành vi) 

- famous (adj): nổi tiếng 

- chaotic (adj): hỗn loạn (gây ra sự lúng túng, bối rối) 
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- disarranged (adj): không ngăn nắp, sạch sẽ 

Tạm dịch: Tuần đầu tiên khi chúng ta đi học ở trường đại học thường rất hỗn loạn vì quá nhiều sinh viên bị 

lạc, đổi lớp hoặc đi nhầm chỗ. 

→ Chọn đáp án C 

Question 44. When preparing a CV, university ______ can consider attaching a separate report about official 

work experience during the course. 

 A. candidates B. leavers C. applicants D. graduates 

Giải thích: 

Kiến thức cụm từ cố định: 

university graduate: sinh viên tốt nghiệp đại học 

Tạm dịch: Khi chuẩn bị cho bản lý lịch cá nhân, các sinh viên tốt nghiệp đại học có thể xem xét đính kèm 

thêm một bài tường thuật riêng về kinh nghiệm làm việc chính thức trong suốt quá trình học tập. 

→ Chọn đáp án D 

Question 45. Jose had a hard time comparing the iPhone to the Samsung phone because to him they were 

______ and oranges 

 A. apples B. lemons C. peaches D. tomatoes 

Giải thích: 

Thành ngữ: apples and oranges: hoàn toàn khác nhau 

Tạm dịch: Jose đã có một thời gian khó khăn so sánh iPhone với Samsung vì đối với anh ấy chúng rất khác 

nhau. 

→ Chọn đáp án A 

Question 46. People also need to ______ the same warnings in mind if they use mobile phones and email. 

 A. put B. bear C. have D. take 

Giải thích: 

Kiến thức cụm từ cố định: 

bear/keep sth in mind: ghi nhớ điều gì 

have sth in mind: có ý tưởng gì trong đầu 

Tạm dịch: Mọi người cũng phải ghi nhớ những lời cảnh báo tương tự khi họ sử dụng điện thoại di động và 

thư điện tử. 

→ Chọn đáp án B 

 

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word(s) OPPOSITE in the meaning to the 

underlined word(s) in each of the following questions from 47 to 48. 

Question 47. Overpopulation in big cities has severely affected the air and water quality. 
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 A. insignificantly B. largely C. commonly D. seriously 

Giải thích: 

A. insignificantly (adv): tầm thường; không đáng kể, không quan trọng 

B. largely (adv): trên quy mô lớn, rộng rãi 

C. commonly (adv): thông thường 

D. seriously (adv): nghiêm trọng 

severely (adv): khốc liệt, dữ dội >< insignificantly 

Tạm dịch: Dân số quá đông ở các thành phố lớn đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng không khí và 

nước.→ Chọn đáp án A 

Question 48. The writer was really hot under the collar when his novel was mistaken for another. 

 A. calm B. worried C. curious D. angry 

Giải thích: 

A. calm (adj): bình tĩnh 

B. worried (adj): lo lắng 

C. curious (adj): tò mò 

D. angry (adj): tức giận 

hot under the collar: tức giận >< calm 

Tạm dịch: Nhà văn đã thực sự nóng mặt khi cuốn tiểu thuyết của mình bị nhầm thành cuốn khác. 

→ Chọn đáp án A 

 

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 from 49 to 50. 

Question 49. A. hygiene B. cancer C. problem D. routine 

Giải thích: 

A. hygiene /ˈhaɪ.dʒiːn/ (n): vệ sinh 

B. cancer /ˈkæn.sɚ/ (n): bệnh ung thư 

C. problem /ˈprɒb.ləm/ (n): vấn đề 

D. routine /ruːˈtiːn/ (n): lề thói thường ngày 

Đáp án D có trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, các đáp án còn lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. 

→ Chọn đáp án D 

Question 50. A. frightening          B. prosperous C. confident D. essential 

Giải thích: 

A. frightening /ˈfraɪ.tən.ɪŋ/ (adj): đầy đáng sợ 

B. prosperous /ˈprɒs.pər.əs/ (adj): thịnh vượng, phồn vinh 
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C. confident /ˈkɒn.fɪ.dənt/ (adj): tự tin 

D. essential /ɪˈsen.ʃəl/ (adj): cần thiết, cốt yếu 

Đáp án D có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai, các đáp án còn lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. 

→ Chọn đáp án D 

 

 


