Choose the correct prefix or suffix to form the opposite of the word in CAPITALS.
Câu 1: When he became a teenager he wanted to be more (DEPENDENT) from his parents.
A. Independent

B. Undependent

C. Imdependent

D.

Câu 2: It was really (HONEST) of you to take that money without asking.
A. Unhonest

B. Mishonest

C. Dishonest

D.

Câu 3: If you hadn't been so (CARE) with that book you'd still have it now.
A. Uncareful

B. Imcareful

C. Incareful

D.

Câu 4: My broken leg means I'll be (ABLE) to go on holiday with you.
A. Unable

B. Imable

C. Inable

D.

Câu 5: In many countries it is (LEGAL) to smoke cigarettes under the age of 16.
A. Unlegal

B. Illegal

C. Imlegal

D.

Câu 6: He waited (PATIENTLY) for the train to arrive at the station.
A. Unpatiently

B. Inpatiently

C. Impatiently

D.

Câu 7: The teacher told me it was (RESPONSIBLE) of me to set off the fire alarm.
A. Irresponsible

B. Inresponsible

C. Unresponsible

D.

Provide the correct forms of the words in brackets.
Câu 8: She’s a very (EMOTION) girl, so don’t play with her heart.
A. Emotional

B. Emotive

C. Motional

D.

Câu 9: Seeing all the crop being destroyed after the storm was very (HEART)
A. Dishearting

B. Unheart

C. Disheartening

D.

Câu 10: Anyone who is (FUN) and doesn’t take herself too (SERIOUS) is (ATTRACT) to
me.
A. Funny- serious- attractive

B. Funny-seriously-attractively

C. Funny-seriously-attractive

D.

Câu 11: The whole stereo typical manly-man thing is a bit (RIDICULE). A lot of girls, deep
down, like to see a softer side.
A. Ridiculous

B. Ridikulus

C. Riddle

D.

Câu 12: However many amazing things happen in your life, you should always be thankful
for it, remain humble,modest and (RESPECT)
A. Respected

B. Respectful

C. Respecting

D.

Câu 13: I don’t mind getting a black eye, or a (BREAK) arm for my girl, as long as she’s
there to kiss it later.
A. Breaking

B. Broken

C. Breaked

D.

Câu 14: Zayn is a very (PROTECT) guy, especially when it comes to Niall.

A. Protective

B. Protecting

C. Protected

D.

Câu 15: I’ve tried playing it cool, but when I’m looking at you, I can’t ever be (BRAVERY)
because you make my heart race.
A. Braverial

B. Bravo

C. Brave

D.

Câu 16: I hates it when girls act (STUPIDITY) because they think it’s cute. Intelligence is
sexy.
A. Stupid

B. Stupidful

C. Stupitive

D.

Câu 17: It’s odd that that girls ask if they can hug me. Don’t ask, do it. I’m justa
(REGULATION) guy.
A. Regularly

B. Regulative

C. Regular

D.

Câu 18: He hates rabbits. He thinks they are (POINT) and do nothing.
A. Pointing

B. Pointless

C. Pointed

D.

Câu 19: When I was 12, all of friends had girlfriends, I felt very (LONE) and awkward, so I
asked my mom to date me.
A. Alone

B. Lonely

C. Loneliness

D.

Câu 20: I’m not crazy. I prefer the term “mentally (HILARITY)”.
A. Hilarious

B. Hilary

C. Hilarous

D.

Đáp án
1-A

2-C

3-A

4-A

5-B

6-C

7-A

8-A

9-C

10-C

11-A

12-B

13-B

14-A

15-C

16-A

17-C

18-B

19-B

20-A

LỜI GIẢI CHI TIẾT
Câu 1: Đáp án A
Independent: độc lập (Khi mà cậu ta thành thanh niên trẻ trâu thì cậu ta muốn trở nên độc
lập không phụ thuộc vào bố mẹ nữa)
Câu 2: Đáp án C
Dishonest: không trung thực (Mày mất dạy quá, lấy tiền mà không hỏi han gì cả)
Câu 3: Đáp án A
Uncareful: không cẩn thận
Câu 4: Đáp án A
Unable: không có khả năng (Cẳng tớ gãy thế này nên không đi phởn với bạn được đâu)
Câu 5: Đáp án B

illegal: Phạm pháp
Câu 6: Đáp án C
Impatiently: không kiên nhẫn, sốt ruột
Câu 7: Đáp án A
Irresponsible: vô trách nhiệm
Câu 8: Đáp án A
Emotional: dễ xúc động, nhạy cảm
Câu 9: Đáp án C
Disheartening: làm cho nhụt chí, thất vọng (nhìn thấy toàn bộ cánh đồng bị quần nát tươm
sau cơn bão mà nản quá đi)
Câu 10: Đáp án C
Sau take là động từ thường nên serious phải chuyển thành seriously (trạng từ), sau is cần tính
từ do đó chuyển fun và attract thành funny và attractive ( tính từ)
Câu 11: Đáp án A
Ridiculous: nực cười ( nghĩa của câu: cái kiểu suy nghĩ định kiến rằng con trai cứ phải nam
tính thì hơi nực cười. Rất nhiều cô gái, tận sâu trong lòng, thích được nhìn thấy những lúc
mềm yếu của con trai hơn).
Câu 12: Đáp án B
Respectful: biết tôn trọng
Câu 13: Đáp án B
Broken: bị gãy
Câu 14: Đáp án A
Protective: luôn bảo vệ, mang tính bảo vệ
Câu 15: Đáp án C
Brave: dũng cảm
Câu 16: Đáp án A
Stupid: ngốc nghếch
Câu 17: Đáp án C
Regular guy: anh chàng bình thường
Câu 18: Đáp án B
Pointless: Vô dụng
Câu 19: Đáp án B
Lonely: cô đơn ( phân biệt với alone: một mình. “ Being alone doesn’t mean being lonely: ở
một mình không có nghĩa là cảm thấy cô đơn)

Câu 20: Đáp án A
Hilarious: hài hước

