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PART ONE: PHONOLOGY
I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the
others in each group. Write your answers A, B, C or D on your answer sheet. (5 pts)
1:

A. pour

B. flour

C. scour

D. sour

2:

A. define

B. oxide

C. alibi

D. elite

3:

A. hatred

B. relieved

C. dogged

D. sacred

4:

A. teethe

B. wreath

C. southern

D. worthy

5:

A. dilemma

B. salmon

C. calve

D. halve

6:

A. audible

B. audience

C. laundry

D. draughty

7:

A. steak

B. great

C. creative

D. break

8:

A. excursion

B. further

C. surgery

D. surprise

9:

A. bomb

B. tomb

C. subscriber

D. plumber

10:

A. creates

B. motorbikes

C. theatres

D. tapes

II. Choose the word whose main stress position is placed differently from that of the
others in each group. Write your answers A, B, C or D on your answer sheet. (5 pts)
1:

A. ingenuity

B. analysis

C. refugee

D. editorial

2:

A. curiosity

B. occupation

C. Nepalese

D. committee

3:

A. lemonade

B. introduce

C. understand

D. atmosphere

4:

A. miraculous

B. category

C. zoology

D. considerate

5:

A. mysterious

B. competent

C. temperate

D. pregnancy

6:

A. religious

B. environment

C. inconvenient

D. development

7:

A. computer

B. composite

C. company

D. comfortable

8:

A. modernization

B. urbanization

C. mathematician

D. influential

9:

A. dinosaur

B. entertain

C. signature

D. crocodile

10:

A. medalist

B. tournament

C. gymnasium

D. ceremony

PART TWO: VOCABULARY AND GRAMMAR
I. Choose the correct word or phrase to complete each sentence. Write your answers A,
B, C or D on your answer sheet. (10 pts)
1. Luckily I

a new pair of sunglasses as I found mine at the bottom of a bag.
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A. didn’t need to buy

B. needed not to buy

C. needn’t have bought

D. hadn’t to buy

2. I’m sorry, but the dress you want is not
A. possible
3.

_

B. economical

in red
C. suitable

D. available

rare artifacts were they that the museum decided to insure them

A. Such

B. So

C. Too

D. Very

4. Scientists are predicting that the volcano might erupt so people have been
A. evacuated

B. emigrated

5. I always take my lucky
A. sign

C. escaped

from the area

D. exported

with me into an exam.
B. item

C. spell

D. charm

6. The hotel room was ___ furnished with only a bed, a wardrobe, and an ancient armchair.
A. thinly

B. sparsely

7. It’s very important that we
A. are notified

C. lightly

D. completely

___ as soon as there’s any change in the patient’s condition

B. being notified

C. were notified

D. be notified

8. If the service isn’t up to standard, I think you have ___ right to complain.
A. all
9.

B. each

C. every

D. much

, a bat sends out a series of signals, which bounce off any object in its path
A. When in flying

B. While it is flying

C. When they are flying

D. Once flying

10. Jack has decided to
A. run out of
11.

the time he spends watching television.
B. cut down on

C. go in for

D. come up with

, the people who come to this club are in their twenties and thirties.

A. By and large

B. Altogether

C. To a degree

D. Virtually

12. She ___ to tell them where the money was hidden
A. objected
13.

B. rejected

C. refused

D. disagreed

a scholarship, I entered the unknown territory of private education.

A. To award

B. To be awarded

C. Having awarded

D. Having been awarded

14. The old houses opposite are going to be
A. broken down

B. knocked down

__ .
C. put down

D. taken down

15. The coastguard boarded the ship and found ____ .
A. four injured alive men

B. alive four men injured

C. four injured men alive

D. injured four alive men
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16. There’s no ___

between Gary and Mark, even though they are brothers.

A. resemblance

B. appearance

C. correspondence

17. “I have passed all of my examinations!” “ ____
A. Best wishes
18. I’m

B. My dear

D. reflection

!”

C. Well done

D. That’s very well

_____ my brother is.

A. nowhere like so ambitious

B. nothing near as ambitious as

C. nothing as ambitious than

D. nowhere near as ambitious as

19. Jane changed her major from French to business

___ .

A. hoping she can easier get a job
B. with hopes to be able easier to locate employment
C. hoping to find a job more easily
D. with the hope for being able to find better a job
20. - "

______ " - “All right then, if you insist.”

A. She did it right then
B. Are you sure you won’t come for a drink with us?
C. What seems to be the trouble?
D. Everything was all right at the party, wasn’t it?
II. Give the correct form of the words in brackets to complete each sentence. Write your
answers on your answer sheet. (10 pts)
1. This city has over half a million (inhabit).
2. Many children create (imagine) friends to talk to.
3. I’d like to make a (draw) from my bank account, please.
4. I’m afraid I left the chicken in the oven a bit long so it’s a little (do).
5. If we don't (economy) on electricity, there will be power cuts.
6. People used to suffer from their life-time physical (normal).
7. A good dictionary is (dispense) for learning a foreign language.
8. His boss told him off because he had behaved (responsible).
9. You must learn to (different) between politeness and real kindness.
10. Playing a sport together will teach your children about fair play, (sport) and working
with others.
III. Fill each blank in the following sentences with a suitable preposition or adverb
particle. Write your answers on your answer sheet. (10 pts)
1.

answer to your question, no, I have never had any dealings

___Mr. Partridge.
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2. The dispute
3. I’m

territory

the two countries can lead to war.

the impression that this new CD will catch

very soon.

4. He gave me some money

payment

all my service.

5. The intercity highway is not

use now. It’s

major repair.

6. You were a bit hard

crashing your car - give him a second chance.

him

7. I don’t think we’re ever going to see eye

eye

this issue.

8. Don’t be surprised if you get trouble for talking back
9. Damage

the building resulted

the teacher.

an unusually high wind

10. Charles has good taste music but he’s got no talent

figures.

IV. Give the correct tense or form of the verbs in brackets. Write your answers on your
answer sheet. (10 pts)
1. The little boy had a lot of trouble (convince) __ everyone that he (see)____ a mermaid
2. It (consider)

impolite in some cultures (eat)

with your left hand.

3. He saves €500 a year. By the time he (retire) _____he (save)
4. Who was that girl you (talk) ___ to when I (pass)
5. I (not get)

€20,000.

you in the street?

home until after midnight last night. Otherwise, I (return)

6. Where (you/be)

all day? I (phone)

your call.

you dozens of times.

7. (look) ___at your CV, I (gather) ____you used to live in Australia.
8. Rebecca didn’t deserve (punish)

so severely, if you (ask)

me.

9. The room (fill) __ with boxes of different sizes which (deliver)_____ the day before.
10. Once they (finish) __

the extension to the factory, there (be)

room for them to

take on a lot more workers.
V. Identify one of the underlined parts in each sentence that is not correct and then get
it right.
Write your answers A, B, C, or D and your corrections on your answer sheet. Number 0
is an example. (10 pts)
Answer: D →by

0. I often go to school on bus.
A
1.

B C

D

The harder he tried, the worst he danced before the large audience.
A

2.

B

C

D

After Allan had searched for twenty minutes, he realized that his jacket had been laying
A

B

C

on the table the entire time. (D )
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3.

Linda has such many things to do that she has no time to go out
A

4.

B

C

D

Martha being chosen as the most outstanding student on her campus made her parents
A

B

C

D

very happy.
5.

John’s wisdom teeth were troubling him, so he went to a dental surgeon to see about
A

B

having them pull.
C
6.

D

I put my new book of zoology here on the desk a few minutes ago, but I cannot seem to
A

B

C

D

find it.
7.

Those of you who signed up for Dr. Daniel’s anthropology class should get their books
A

B

C

as soon as possible
D
8.

Standing among so many strangers, the frightened child began to sob uncontrollabl
A

9.

B

C

D

The Nobel prize winning candidate, accompanied by his wife and children, are staying in
A

B

Sweden until after the presentation.
C

D

10. Sally must have called her sister last night, but she arrived home too late to call her.
A

B

C

D

PART THREE: READING
I. Read the passage below and choose the correct answer for each question. Write your
answers A, B, C or D on your answer sheet. (5 pts)
Petroleum products, such as gasoline, kerosine, home heating oil, residual fuel oil,
and lubricating oils, come from one source-crude oil found below the earth's surface, as well
as under large bodies of water, from a few hundred feet below the surface to as deep as
25,000 feet into the earth's interior. Sometimes crude oil is secured by drilling a hole through
the earth, but more dry holes are drilled than those producing oil. Pressure at the source or
pumping forces crude oil to the surface.
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Crude oil wells flow at varying rates, from ten to thousands of barrels per hour.
Petroleum products are always measured in forty-two-gallon barrels.
Petroleum products vary greatly in physical appearance: thin, thick, transparent or
opaque, but regardless, their chemical composition is made up of only two elements: carbon
and hydrogen, which form compounds called hydrocarbons. Other chemical elements found
in union with the hydrocarbons are few and are classified as impurities. Trace elements are
also found, but these are of such minute quantities that they are disregarded. The combination
of carbon and hydrogen forms many thousands of compounds which are possible because of
the various positions and joinings of these two atoms in the hydrocarbon molecule.
The various petroleum products are refined from the crude oil by heating and
condensing the vapors. These products are the so-called light oils, such as gasoline, kerosine,
and distillate oil. The residue remaining after the light oils are distilled is known as heavy or
residual fuel oil and is used mostly for burning under boilers. Additional complicated refining
processes rearrange the chemical structure of the hydrocarbons to produce other products,
some of which are used to upgrade and increase the octane rating of various types of
gasolines.
1. All of the following are true EXCEPT
A. crude oil is found below land and water
B. crude oil is always found a few hundred feet below the surface
C. pumping and pressure force crude oil to the surface
D. a variety of petroleum products is obtained from crude oil
2. The word "minute" in line 10 is closest in meaning to
A. instant

B. huge

.

C. insignificant

3. Many thousands of hydrocarbon compounds are possible because

D. timely
.

A. the petroleum products vary greatly in physical appearance
B. complicated refining processes rearrange the chemical structure
C. the two atoms in the molecule assume many positions
D. the pressure needed to force it to the surface causes molecular transformation
4. How is crude oil brought to the surface?
A. expansion of the hydrocarbons
B. pressure and pumping
C. vacuum created in the drilling pipe
D. expansion and contraction of the earth's surface
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5. Which of the following is TRUE?
A. Heating and condensation produce the various products.
B. The various petroleum products are produced by filtration.
C. Chemical separation is used to produce the various products.
D. Mechanical means such as the centrifuge are used to produce the various products.
II. Read the following passage carefully and fill each numbered blank with ONE
suitable word. Write your answers on your answer sheet. (10 pts)
Population growth affects almost (1) aspect of everyday life. This is (2) a continual
growth in the earth’s population forces us to change the ways we use the land. For example,
an expanding population needs more land (3) housing, shops and industry. An expanding
population also means that we need to grow (4) food and build more hospitals, schools and
roads. But the area of land available for human use is fixed. In fact, only about one third of
the earth’s surface is land, and (5) one third of that is suitable to live on. For example, there
are large areas of the earth (6) as deserts and polar icecaps that cannot at present support
human life. Of course there are low population densities in some parts of the world, (7) in
most cases the land resources in such areas are already stretched (8)
immediate answer to our population growth is to (9)
habitable. But the long-term (10)

the limit. One

deserts and swamplands

is to stabilize the earth’s population

III. Read the passage below and choose the correct word to complete each numbered
blank. Write your answers A, B, C or D on your answer sheet. (5 pts)
A POWERFUL INFLUENCE
There can be no (1) at all that the Internet has made a huge difference to our lives. Parents are
worried that children spend too much time playing on the Internet, hardly (2) doing anything
else in their spare time. Naturally, parents are (3) to find out why the Internet is so attractive,
and they want to know if it can be harmful for their children. Should parents worry if their
children are spending that much time (4) their computers?
Obviously, if children are bent over their computers for hours, (5) in some game, instead of
doing their homework, then something is wrong. Parents and children could decide how
much use the child should (6) of the Internet, and the child should give his or her (7)
won’t interfere with homework. If the child is not (8)

that it

to this arrangement, the parents can

take more drastic (9) . Dealing with a child’s use of the Internet is not much different from
(10) any other sort of bargain about behavior.
1:

A. doubt

B. reason

C. purpose

D. motive
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2:

A. always

B. rarely

C. never

D. ever

3:

A. worried

B. concerned

C. curious

D. hopeful

4:

A. staring at

B. glancing at

C. looking

D. watching

5:

A. supposed

B. occupied

C. interested

D. absorbed

6:

A. do

B. have

C. make

D. create

7:

A. word

B. promise

C. vow

D. claim

8:

A. holding

B. sticking

C. following

D. accepting

9:

A. rules

B. procedures

C. regulations

D. steps

10:

A. dealing

B. negotiating

C. having

D. arranging

PART FOUR: WRITING
I. Finish the second sentence in such a way that its meaning is similar to that of the
original one. Write your answers on your answer sheet. (10 pts)
1. “Don’t worry, you’ll make a complete recovery,” the doctor told me.
→ The doctor reassured ...................................
2. It may seem strange but I like stale cake!
→ Strange.......................................................... !
3. No one except Jake has ever beaten me at a game of chess.
→ Jake is ...........................................................
4. I'd like to visit India more than any other country in the world.
→ It’s India ..........................................................
5. I am on the tenth page of this letter I am writing.
→ So far I ...........................................................
6. We suggested a lot of things, which were all rejected.
→ Everything .....................................................
7. Do you ever regret not going to university?
→ Do you ever wish ......................................... ?
8. Without this new diet, Henry would never have lost so much weight.
→ Had ................................................................
9. Prices have increased by 5% in the last year.
→ There ..............................................................
10. Someone has suggested the resignation of the minister.
→ It ....................................................................
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II. Rewrite each of the sentences below in such a way that its meaning is similar to that
of the original one, using the word given in brackets. Do not change this word in any
way. Write your answers on your answer sheet. (5 pts)
1. I was strongly impressed by the performance of that singer. (made)
→....................................................................
2. The rain was coming down in torrents. (cats)
→....................................................................
3. We get on very well with our next-door neighbors. (terms)
→....................................................................
4. Calling Jim is pointless, because his phone is out of order. (no)
→....................................................................
5. This matter is none of your business. (concern)
→....................................................................
III. Use the suggested sets of words and phrases to write complete sentences. You can
make some changes if necessary. Write your answers on your answer sheet. ( 5 pts)
1. Either / you / your brother / have / do / military service.
→....................................................................
2. We / sorry / inform / your service / no longer / need.
→....................................................................
3. She / take / payment / account / apply / job.
→....................................................................
4. you / fancy / go / somewhere else / complete change?
→....................................................................
5. He / catch / red-handed / have / no choice / confess.
→....................................................................

THE END
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ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI
PART ONE: PHONOLOGY
I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the
others in each group. Write your answers A, B, C or D on your answer sheet. (5 pts)
1: Đáp án A
“our” trong “pour” phát âm là / ͻ:/, trong các từ còn lại phát âm là /aʊə(r)/
2: Đáp án D
“I” trong “elite” phát âm là /i:/, trong các từ còn lại phát âm là /ai/
3: Đáp án B
“ed” sau đuôi /v/ phát âm là /d/, trong các từ còn lại đều là trường hợp đặc biệt phát âm là /id/
4: Đáp án B
“th” trong “wreath” phát âm là / θ/, trong các từ còn lại phát âm là / ð/
5: Đáp án A
“l” trong “dilemma” phát âm là /l/, trong các từ còn lại đều là âm câm, không phát âm
6: Đáp án D
“au” trong “draughty” phát âm là /a:/, trong các từ còn lại phát âm là / ͻ:/
7: Đáp án C
“ea” trong “create” phát âm là /i’ei/, trong các từ còn lại phát âm là /ei/
8: Đáp án D
“ur” trong “surprise” phát âm là /ə/, trong các từ còn lại phát âm là /ɜː/
9: Đáp án C
“b” trong “subscribe” phát âm là /b/, trong các từ khác là âm câm, không được phát âm
10: Đáp án C
“s” (số nhiều) sau âm /t/, /p/, /k/ phát âm là /s/, sau âm /ə(r)/ phát âm là /z/
II. Choose the word whose main stress position is placed differently from that of the
others in each group. Write your answers A, B, C or D on your answer sheet. (5 pts)
1: Đáp án B
Trọng âm của từ này rơi vào âm tiết thứ 1, các từ còn lại rơi vào âm tiết thứ 3
2: Đáp án D
Trọng âm của từ này rơi vào âm tiết thứ 2, các từ còn lại rơi vào âm tiết thứ 3
3: Đáp án D
Trọng âm của từ này rơi vào âm tiết thứ 1, các từ còn lại rơi vào âm tiết thứ 3
4: Đáp án B
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Trọng âm của từ này rơi vào âm tiết thứ 1, các từ còn lại rơi vào âm tiết thứ 2
5: Đáp án A
Trọng âm của từ này rơi vào âm tiết thứ 2, các từ còn lại rơi vào âm tiết thứ 1
6: Đáp án C
Trọng âm của từ này rơi vào âm tiết thứ 3, các từ còn lại rơi vào âm tiết thứ 2
7: Đáp án A
Trọng âm của từ này rơi vào âm tiết thứ 2, các từ còn lại rơi vào âm tiết thứ 1
8: Đáp án D
Trọng âm của từ này rơi vào âm tiết thứ 3, các từ còn lại rơi vào âm tiết thứ 4
9: Đáp án B
Trọng âm của từ này rơi vào âm tiết thứ 3, các từ còn lại rơi vào âm tiết thứ 1
10: Đáp án C
Trọng âm của từ này rơi vào âm tiết thứ 2, các từ còn lại rơi vào âm tiết thứ 1
PART TWO: VOCABULARY AND GRAMMAR
I. Choose the correct word or phrase to complete each sentence. Write your answers A,
B, C or D on your answer sheet. (10 pts)
1: Đáp án A
Didn’t need + to V = đã không cần làm gì trong quá khứ ( need ở đây là động từ thường).
Needn’t have + past participle = đã không cần làm gì trong quá khứ nhưng đã chót làm (need
ở đây là động từ khuyết thiếu)
2: Đáp án D
Available = sẵn có. Possible = có thể, có lẽ. Economical = tiết kiệm. Suitable = phù hợp
3: Đáp án A
Such + (a/an) + adj + N(s) + that … = So + adj + (a/an) + N(s) + that … = quá… đến mức mà
4: Đáp án A
Evacuate somebody from something / somewhere = sơ tán ai ra khỏi đâu. Dịch: các nhà khoa
học dự đoán rằng núi lửa sẽ phun trào, vì thế người dân được sơ tán ra khỏi khu vực
5: Đáp án D
a lucky charm = bùa may mắn
6: Đáp án B
Sparsely (Adv) = một cách thưa thớt, rải rác. Thinly (adv) = mỏng, thưa. Lightly (adv) = nhẹ
nhàng, sáng sủa. completely (Adv) = hoàn toàn
7: Đáp án D
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Cấu trúc giả định: It is + tính từ thể hiện sự cần thiết, cấp bách (important, necessary,
essential,…) + (that) + S + (should) + V(không chia)
8: Đáp án C
Have every right to V = có toàn quyền làm việc gì
9: Đáp án B
While it is flying = trong khi nó đang bay. Có thể dùng When + Ving khi chủ ngữ của câu là
đối tượng thực hiện hành động Ving, không dùng when in Ving. Chủ ngữ ở đây là a bat -> số
ít, không thể dùng they -> loại C. Once Ving = mỗi lần làm gì đó -> không hợp nghĩa
10: Đáp án B
Cut down on something = cắt giảm lượng gì. Run out of something = hết, cạn. Go in for =
đăng kí tham gia. Come up with = tìm ra, nghĩ ra cái gì
11: Đáp án A
By and large = nhìn chung. Altogether = hoàn toàn, đầy đủ. To a degree = ở một mức độ nào
đó. Virtually = hầu như
12: Đáp án C
Refuse to V = từ chối làm gì. Reject something/somebody = bác bỏ, từ chối. Object to Ving =
phản đối việc gì. Disagree to V = không đồng ý làm gì
13: Đáp án D
Having + past participle có thể đứng đầu câu với nghĩa: đã từng làm gì trước đó. Khi đã được
trao học bổng rồi, tôi bước vào lãnh địa ít được biết tới của giáo dục tư -> việc trao học bổng
là bị động => having been + past participle
14: Đáp án B
Knock something down = kéo đổ, hạ gục cái gì. Break down = hỏng hóc. Put down
something = đặt xuống. Take something down = lấy xuống
15: Đáp án C
Find something + adj = thấy ai/cái gì thế nào. Found four injured men alive = đã tìm thấy bốn
người đàn ông bị thương còn sống
16: Đáp án A
Resemblance = sự giống nhau. Appearance = ngoại hình. Correspondence = sự tương ứng.
Reflection = sự phản ánh
17: Đáp án C
Người nói khoe mình đã đỗ tất cả các kì thi. Người đáp khen: Well done = làm tốt lắm
18: Đáp án D
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Be nothing near as + adj + as …= không… như ai đó/gì đó
19: Đáp án C
With the hope of Ving = với hi vọng làm gì. Hope to V = hi vọng làm được gì. Có thể dùng
Ving như một hình thức rút gọn mệnh đề quan hệ mang nghĩa chủ động
20: Đáp án B
Người nói hỏi: bạn có chắc rằng bạn sẽ không đến uống với bọn mình chứ? -> ngụ ý tiếp tục
rủ rê, thuyết phục khi người kia tỏ ra không đồng ý trước – người đáp trả lời: vậy thôi được
rồi, nếu bạn khăng khăng muốn thế -> người đáp đã đồng ý
II. Give the correct form of the words in brackets to complete each sentence. Write your
answers on your answer sheet. (10 pts)
1: Đáp án : inhabitants
Inhabit = sinh sống, ngụ cư. Inhabitant = cư dân
2: Đáp án : imaginary
Imagine = tưởng tượng. imaginary = hư cấu, chỉ trong tưởng tượng
3: Đáp án : withdrawal
Make a withdrawal from my bank account = rút tiền ngân hàng
4: Đáp án : overdone
Overdo something = làm cái gì quá mức
5: Đáp án : economize
Economize on something = tiết kiệm cái gì
6: Đáp án : abnormalities
Abnormality = sự bất thường. Dịch: người ta từng phải chịu những bất thường về thể chất
trong cuộc sống
7: Đáp án : indispensable
Indispensable = không thể bỏ qua được, rất quan trọng
8: Đáp án : irresponsibly
Irresponsibly (adv) = một cách thiếu trách nhiệm. behave = cư xử
9: Đáp án : differentiate
Learn + to V = học cách làm gì. Differentiate = phân biệt
10: Đáp án : sportsmanship
Sportsmanship (N) = tinh thần thể thao, thượng võ. Trước và sau dấu phẩy (liệt kê) phải cùng
một loại từ
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III. Fill each blank in the following sentences with a suitable preposition or adverb
particle. Write your answers on your answer sheet. (10 pts)
1: Đáp án : In - with
In answer to something = để trả lời cho cái gì. Deal with somebody = giao thiệp với ai
2: Đáp án : about / over - between
Dispute about/over something = tranh luận về vấn đề gì. Between = giữa (2 đối tượng)
3: Đáp án : under - on
Under the impression that … = bị ấn tượng rằng … Catch on = trở nên thịnh hành, nổi tiếng
4: Đáp án : in - for
In payment = để trả lại (tiền). payment for something = trả tiền cho cái gì
5: Đáp án : in – under
Be in use = đang được sử dụng. Under repair = đang được sửa chữa
6: Đáp án : on - for
Be hard on somebody = khó tính, đối xử khó khăn với ai. For (Ving/N) = vì lí do gì đó
7: Đáp án : to - on
See eye to eye = đồng ý. On one issue = về vấn đề gì
8: Đáp án : into - to
Get into trouble = gặp phải vấn đề gì. Talk back to somebody = nói lại, cãi lại ai
9: Đáp án : to - from
Damage to something (N) = thiệt hại cho cái gì. Result from N/Ving = gây ra do đâu
10: Đáp án : in - for
Have good taste in something /Ving = có gu, biết thưởng thức cái gì. Talent for something
(N) = tài năng về cái gì
IV. Give the correct tense or form of the verbs in brackets. Write your answers on your
answer sheet. (10 pts)
1: Đáp án : convincing / had seen
Have trouble (in) N/Ving = gặp rắc rối khi làm gì. Việc thuyết phục mọi người (convince) đã
xảy ra trong quá khứ, và việc đã nhìn thấy người cá (mermaid) xảy ra từ trước đó -> dùng quá
khứ hoàn thành
2: Đáp án : is considered / to eat
It + be + considered + adj + to V = việc làm gì được đánh giá là thế nào
3: Đáp án : retires / will have saved
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Mệnh đề sau By the time chỉ một việc xảy ra trong tương lai chia ở hiện tại đơn. Dịch: tính
cho tới khi ông ấy nghỉ hưu, ông ấy đã tiết kiệm được 20000 Euro -> việc tiết kiệm sẽ được
hoàn thành trước một hành động trong tương lai -> thì tương lai hoàn thành
4: Đáp án : were talking / passed
Dịch: cô gái mà bạn đang nói chuyện khi tôi đi ngang qua trên đường là ai vậy? -> việc nói
chuyện và đi ngang qua đều đã xảy ra; trong đó việc đi ngang qua là việc ngắn hơn, xen vào
khi việc nói chuyện đang diễn ra -> việc nói chuyện chia ở quá khứ tiếp diễn, việc đi ngang
qua chia ở quá khứ đơn
5: Đáp án : did not get / would have returned
Việc không về nhà đã xảy ra hoàn toàn trong quá khứ (last night) -> quá khứ đơn. Otherwise
= nếu không thì ai đó đã làm gì -> một cách giả định trong câu điều kiện loại 3: S + would
have + past participle
6: Đáp án : have you been / have phoned
Dịch: bạn đã ở đâu cả ngày vậy? tôi đã gọi điện cho bạn hàng chục lần. Việc ở đâu và gọi
điện nhiều đã bắt đầu trong quá khứ và vừa mới kết thúc ở hiện tại -> thì hiện tại hoàn thành
7: Đáp án : Looking / gather
Look at something = nhìn vào cái gì. Gather (that) + mệnh đề: tin rằng, đoán rằng…
8: Đáp án : to be punished / ask
Deserve to V = xứng đáng làm gì (chủ động). Deserve Ving = deserve to be + past participle
= đáng được làm gì (bị động). If you ask me -> giả định có thể xảy ra ở hiện tại, tương lai
(loại 1): If + S + V(s/es)
9: Đáp án : was filled / had been delivered
Fill something with something = lấp đầy cái gì bằng cái gì. Deliver = phân phát, chuyển. Căn
phòng được xếp đầy những chiếc thùng nhiều kích cỡ mà được chuyển đến hôm trước.
10: Đáp án : have finished / will be
Once + mệnh đề = một khi ≈ when. Việc hoàn thành cuộc mở rộng nhà máy kết thúc (-> hiện
tại hoàn thành) thì nhiều chỗ trống mới có trong tương lai (-> tương lai đơn)
V. Identify one of the underlined parts in each sentence that is not correct and then get
it right.
1: Đáp án B → worse
So sánh tăng tiến: the + so sánh hơn + …, the + so sánh hơn +… = càng … thì càng…
2: Đáp án C → lying
Lie = nằm -> lying
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3: Đáp án A → so
So many + Ns = such a lot of + Ns = rất nhiều…
4: Đáp án A → Martha’s
Tính từ sở hữu/ sở hữu cách + Ving = việc ai đó làm gì => đây là một danh động từ, sở hữu
cách hay tính từ sở hữu có ý nghĩa chỉ rõ chủ thể thực hiện hành động
5: Đáp án D → pulled
See about N/Ving = lo liệu việc gì. Have something done = sắp xếp cho cái gì của mình được
ai đó làm
6: Đáp án A → zoology book
Zoology book = sách động vật học
7: Đáp án C → your
Đối tượng đang được nói đến là “those of you” : những người trong số các bạn (đăng kí học
thì nên đến lấy sách sớm nhất có thể) -> sách là của những người này – những người trong số
các bạn -> your
8: Đáp án D → uncontrollably
Trạng từ đứng sau động từ để bổ nghĩa cho động từ đó, không phải tính từ. Sob
uncontrollably = say xỉn một cách không kiểm soát được
9: Đáp án B → is
Chủ ngữ ở đây là The Nobel prize winning candidate (ứng viên giành giải Nobel) -> số ít ->
động từ phải chia số ít -> is
10: Đáp án A → should have called
Must have +past participle = chắc chắn đã xảy ra trong quá khứ (dự đoán chắc chắn, có cơ sở
rõ ràng). Could have +past participle = có khả năng đã làm gì trong quá khứ mà đã không làm
PART THREE: READING
I. Read the passage below and choose the correct answer for each question. Write your
answers A, B, C or D on your answer sheet. (5 pts)
1: Đáp án B
Từ dòng 3 đoạn đầu: Sometimes crude oil is secured by drilling a hole through the earth, but
more dry holes are drilled than those producing oil -> nhiều hố được đào hơn hố có thể tạo ra
dầu -> không phải hố nào đào lên cũng có dầu
2: Đáp án C
Minute khi đứng trước danh từ với vai trò bổ nghĩa cho danh từ đó thì có nghĩa là: nhỏ bé, ít
ỏi. Insignificant = không đáng kể, không quan trọng
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3: Đáp án C
Dòng 4 đoạn 3: The combination of carbon and hydrogen forms many thousands of
compounds which are possible because of the various positions and joinings of these two
atoms in the hydrocarbon molecule.
4: Đáp án B
Câu cuối đoạn 1: Pressure at the source or pumping forces crude oil to the surface
5: Đáp án A
Đầu đoan cuối: The various petroleum products are refined from the crude oil by heating and
condensing the vapors
II. Read the following passage carefully and fill each numbered blank with ONE
suitable word. Write your answers on your answer sheet. (10 pts)
1: Đáp án every
Almost + all/every + N (số ít) = hầu như tất cả
2: Đáp án because
Dịch: Đó là …. sự tăng trưởng liên tục của dân số thế giới buộc chúng ta thay đổi cách sử
dụng đất -> 2 vế của câu này có quan hệ nguyên nhân kết quả, nên ta dùng từ nối “because”
3: Đáp án for
For + N = dành cho ai/cái gì/ làm gì
4: Đáp án more
Mệnh đề sau chỗ trống là “và xây thêm nhiều bệnh viện, trường học, đường xá hơn” -> cần
trồng nhiều thực phẩm hơn -> lượng nhiều hơn
5: Đáp án only
Dịch: một phần ba bề mặt trái đất là đất liền và … một phần ba trong số đó là thích hợp để
sống -> lượng ít -> dùng từ chỉ: only
6: Đáp án such
Such as … = như là … -> để liệt kê, đưa ví dụ minh họa
7: Đáp án but
Dĩ nhiên là có những vùng mật độ dân số thấp ở một vài nơi trên thế giới,….hầu hết nguồn
tài nguyên đất ở những vùng đó đã đạt tới mức giới hạn -> 2 vế có ý mâu thuẫn -> dùng liên
từ “but” = nhưng
8: Đáp án to
Stretch to something = kéo dài tới mức nào
9: Đáp án make
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Make + N + adj = khiến ai/cái gì trở nên thế nào
10: Đáp án answer
Vế câu trước đó có đề cập tới: immediate answer = câu trả lời tức thời, tạm thời -> Vế này:
long –term answer = câu trả lời về lâu về dài
III. Read the passage below and choose the correct word to complete each numbered
blank. Write your answers A, B, C or D on your answer sheet. (5 pts)
1: Đáp án A
There can be no doubt that…= it is no doubt that… = không còn nghi ngờ gì về ….. -> chắc
chắn điều gì
2: Đáp án D
Hardly ever = gần như chẳng bao giờ. Always = luôn luôn. Rarely = hiếm khi. Never =
không bao giờ
3: Đáp án C
Curious = tò mò. Worried = lo lắng. Concern = bận tâm, lo lắng. hopeful = đầy hi vọng
4: Đáp án A
Stare at something = nhìn chằm chằm vào cái gì. Glance at = nhìn thoáng qua. Look at = nhìn
vào. Watch = xem
5: Đáp án D
Be absorbed in something/Ving = bị cuốn hút vào cái gì
6: Đáp án C
Make use of something/Ving = tận dụng được cái gì/việc gì. Ở đây, “use” được tách ra đảo
lên trên
7: Đáp án A
Give one’s word that + clause = (ai đó) hứa rằng….
8: Đáp án A
Hold somebody to something = bắt ai giữ lời hữa
9: Đáp án D
Take a step = đi một bước, tiến hành thêm một bước nữa
10: Đáp án B
Negotiate = đàm phán, thương lượng. Deal = giải quyết, mua bán, chia bài. Bargain = mặc cả
PART FOUR: WRITING
I. Finish the second sentence in such a way that its meaning is similar to that of the
original one. Write your answers on your answer sheet. (10 pts)
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1: Đáp án The doctor reassured me that I would make a complete recovery.
Tường thuật lại câu bằng động từ: Reassure that +…. = tái khẳng định rằng …. Khi đó động
từ phải lùi thời, will -> would, chủ ngữ phải thay đổi: I -> you
2: Đáp án Strange as/though it may seem, I like stale cake!
Adj + as/though + S + be = Although + S + be + very + adj
3: Đáp án Jake is the only person/one ever to beat me at a game of chess.
No one except N = không ai trừ … ra. Viết lại bằng : be the only + N + to V = là đối tượng
duy nhất làm điều gì đó
4: Đáp án It’s India that I’d like to visit most / more than any other country in the world.
Tôi thích đến thăm Ấn Độ hơn bất cứ quốc gia nào trên thế giới -> Đó là Ấn Độ - nơi mà tôi
thích đi nhất/hơn bất cứ quốc gia nào trên thế giới
5: Đáp án So far I have written ten pages of this letter.
Tôi đang ở trang thứ 10 của lá thư mà tôi đang viết -> tôi đã viết được 10 trang của lá thư này
6: Đáp án Everything (that) we suggested was all rejected.
Chúng tôi gợi ý rất nhiều thứ mà tất cả đều bị bác bỏ -> Mọi thứ mà chúng tôi gợi ý đều bị
bác bỏ
7: Đáp án Do you ever wish you had gone to university?
Regret not Ving = hối hận vì đã không làm gì.-> viết là bằng câu điều ước một việc không có
thật trong quá khứ: wish + S + had + past participle
8: Đáp án Had it not been for this new diet, Henry would never have lost so much
weight.
Đảo ngữ của câu điều kiện loại 3: Had it not been for N/Ving = Without N = nếu không có
ai/cái gì trong quá khứ, (thì..đã…)
9: Đáp án There has been an increase of 5% in prices in the last year.
There + be + an increase (of + lượng) + in N = có một sự tăng (bao nhiêu) trong lượng gì đó
10: Đáp án It has been suggested that the minister (should) resign.
It + be + suggested that…. = Ý kiến gì đó đã được đưa ra gợi ý
II. Rewrite each of the sentences below in such a way that its meaning is similar to that
of the original one, using the word given in brackets. Do not change this word in any
way. Write your answers on your answer sheet. (5 pts)
1: Đáp án The performance of that singer made a strong impression on me.
Make an impression on somebody = gây ấn tượng với ai
2: Đáp án It was raining cats and dogs.
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Rain cats and dogs = rain heavily = mưa to. (Rain) come down in torrent = (mưa) trút xuống
xối xả
3: Đáp án We are on (very) good terms with our next-door neighbors.
Be on good terms with somebody = get on well with somebody = hòa hợp với ai
4: Đáp án It’s no use calling Jim because his phone is out of order.
There’s no point (in) calling Jim because his phone is out of order .
It’s no use + Ving = There is no point in Ving = Vô ích khi làm gì. Pointless = vô nghĩa
5: Đáp án This matter is of no concern to / does not concern you.
None of your business = không phải chuyện của bạn. Be of no concern to you = (do) not
concern you = không liên quan tới bạn
III. Use the suggested sets of words and phrases to write complete sentences. You can
make some changes if necessary. Write your answers on your answer sheet. ( 5 pts)
1: Đáp án Either you or your brother has to do military service.
Either A or B = hoặc là A hoặc là B -> động từ chia theo B
2: Đáp án We are sorry to inform you that your service is no longer needed.
Be sorry to inform that … = rất tiếc khi phải thông báo rằng. No longer = không còn ….nữa
3: Đáp án She (always) takes payment into account when applying for a job / when she
applies for a job.
Take something into account = xem xét, cân nhắc cái gì khi đưa ra quyết định
4: Đáp án Do you fancy going somewhere else for a complete change?
Fancy Ving = thích cái gì. For a complete change = để thay đổi hoàn toàn
5: Đáp án He was caught red-handed so he had no choice but to confess.
Catch somebody/something red-handed = bắt tận tay, day tận trán -> bắt ngay tại trận (vì thế
anh ta phải thú nhận). Have no choice but to V = không có lựa chọn nào khác ngoài việc gì
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