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LỜI GIẢI CHI TIẾT
Question 1: Đáp án A
Giải thích: A series of + N số nhiều + V số nhiều
Dịch: Một loạt các bài giảng được trình bày tại Hội trường Trung tuần này.
Question 2: Đáp án A
Giải thích: Bread and butter: bánh mì bơ = 1 N số ít
Dịch: Bánh mì bơ là bữa ăn sáng thường ngày của tôi
Question 3: Đáp án B
Giải thích: schools = N số nhiều + V số nhiều
Dịch: Không có trường học ở khu vực này trước ngày giải phóng
Question 4: Đáp án D
Giải thích: He = N số ít + V số ít
For 10 years - chia ở thì HTHT
Dịch: Anh ta bán xe máy được 10 năm rồi
Question 5: Đáp án A
Giải thích: have sb do st: nhờ ai làm gì
Dịch: Tôi đã nhờ trợ lý riêng đánh máy bản báo cáo
Question 6: Đáp án C
Giải thích: tobe about to + V.inf: chuẩn bị làm gì
Have lunch: ăn trưa
Dịch: Ðừng đi ra ngoài chơi. Sắp ăn trưa rồi.
Question 7: Đáp án B
Dịch: Bạn và tôi là những người vui vẻ phải không?
Question 8: Đáp án C
Giải thích: do the dishes: rửa bát
Dịch: Anh ta vừa rửa bát xong

Question 9: Đáp án C
Giải thích: Have got: có
Dịch: Bạn có tiền không?
Question 10: Đáp án D
Giải thích: do homework: làm bài tập
Dịch: Tất cả học sinh phải làm bài tập về nhà trước khi đến lớp
Question 11: Đáp án B
Giải thích: do sb a favor= help sb: giúp đỡ ai
Dịch: Bạn có thể giúp tôi và đưa lá thư này đến bưu điện được không?
Question 12: Đáp án C
Giải thích:Câu trúc câu đảo ngữ thể hiện sự cùng quan điểm
Khi vế đằng trước là câu khẳng định , ta có thể sử dụng
1.So + tobe hoặc trợ động từ + chủ ngữ
2.chủ ngữ + tobe hoặc trợ động từ , too
Khi vế đằng trước là câu phủ định , ta có thể sử dụng
1.Neither + trợ động từ + chủ ngữ
2.Chủ ngữ + tobe hoặc trợ động từ dạng phủ định , either
Theo cấu trúc này , xét câu trên.Ta dễ dàng nhận ra đáp án C là đúng Dịch: Mary không biết câu
trả lời cho câu hỏi của thầy giáo và Tôm cũng không
Question 13: Đáp án C
Giải thích: Giản lược trong cấu trúc so sánh ta dùng S+ trợ động từ
Dịch: Anh ấy chơi cầu lông giỏi hơn cô ấy.
Question 14: Đáp án A
Giải thích: have difficulty (in) doing st: gặp khó khăn làm gì
Dịch: Tôi gặp khó khăn trong việc tìm một công việc phù hợp
Question 15: Đáp án B
Giải thích: I am a student: câu khẳng định --> dùng So
Dịch: Tôi là một sinh viên e và em trai tôi cũng vậy
Question 16: Đáp án C
Dịch: Cô ta vừa mua một chiếc xe đạp mới phải không?
Question 17: Đáp án B
Giải thích: tobe + to V: diễn tả mệnh lệnh
Dịch: Thầy giáo nói rằng chúng tôi phải giữ trật tự trong lớp
Question 18: Đáp án D

Giải thích: tobe about to do: chuẩn bị làm gì Dịch: Tôi đã định đến thăm bạn
Question 19: Đáp án C
Giải thích: “have” trong cụm “have got” được dùng như một trợ động từ
Dịch: Bạn có rất nhiều bạn ở đây phải không?
Question 20: Đáp án C
Dịch: Cái bút và tờ giấy ở trên bàn
Question 21: Đáp án A
Dịch: Anh ta hoàn thành xong công việc của mình rồi phải không?
Question 22: Đáp án B
Giải thích: have sb do st: nhờ ai làm gì
Thể bị động: have st done
Dịch: Ngày mai tôi sẽ đem xe hơi đi sửa.
Question 23: Đáp án D
Giải thích: have some tea: uống trà
Dịch: Bạn có muốn uống một chút trà không?
Question 24: Đáp án C
Giải thích: Đây là cấu trúc câu bị động --> ‘s= is
Dịch: Cậu bé đó được nuôi nấng bởi bà của cậu ta phải không?
Question 25: Đáp án C
Giải thích: have a bath: tắm bồn
Dịch: Tớ thích tắm vòi hơn tắm bồn
Question 26: Đáp án A
Giải thích: have a good time= enjoy
Dịch: Tôi mong bạn sẽ có một khoảng thời gian thú vị tại Pháp
Question 27: Đáp án D
Dịch: Ông ta đã bị kết án một năm tù giam có phải không?
Question 28: Đáp án C
Giải thích: Câu trúc câu đảo ngữ thể hiện sự cùng quan điểm
Khi vế đằng trước là câu khẳng định , ta có thể sử dụng
1.So + tobe hoặc trợ động từ + chủ ngữ
2.chủ ngữ + tobe hoặc trợ động từ , too
Khi vế đằng trước là câu phủ định , ta có thể sử dụng
1.Neither + trợ động từ + chủ ngữ
2.Chủ ngữ + tobe hoặc trợ động từ dạng phủ định , either

Theo cấu trúc này , xét câu trên.Ta dễ dàng nhận ra đáp án C là đúng
Dịch: Tôi không nghĩ bạn có thể làm điều đó và mẹ tôi cũng không
Question 29: Đáp án A
Dịch: Giá thực phẩm tăng liên tục, ví dụ cam bây giờ tăng 20% so với năm ngoái
Question 30: Đáp án D
Dịch: Đây là một trong những bộ phim hay nhất tôi từng xem

