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NGÀY 07 THÁNG 5

1. A.Christ

* Christ /kraɪst/ (n): chúaGiê-su
* Christen /ˈkrɪs.ən/ (v): rửa tội, làm lễ rửatội

* Christian /ˈkrɪs.ti.ən/ (adj): thuộc đạo Cơ đốc

* Christmas /ˈkrɪs.məs/ (n): lễ Giángsinh
2. C. cowshed

* naked /ˈneɪ.kɪd/ (adj) trần trụi
* sacred /ˈseɪ.krɪd/ (adj) thiêng liêng
* cowshed /ˈkaʊ.ʃed/ (n) chuồngbò
* hatred /ˈheɪ.trɪd/ (n) hậnthù
3. C.ecological

* deficiency /dɪˈfɪʃ.ən.si/ (n) sự thiếuhụt

* psychology /saɪˈkɑː.lə.dʒi/ (n) tâm lý học

* ecological /ˌiː.kəˈlɑː.dʒɪ.kəl/ (adj) thuộc về sinh thái
* competitor /kəmˈpet.ɪ.tər/ (n) đối thủ cạnh tranh
4. A.mature

* mature /məˈtʃʊər/ (adj) trưởngthành
* nature /ˈneɪ.tʃər/ (n) thiên nhiên
* culture /ˈkʌl.tʃər/ (n) vănhóa
* measure /ˈmeʒ.ər/ (v) đođạc
5. D→himself

Dịch: Trong các giai đoạn sau của chứng biếng ăn tâm ý, bệnh nhân không thể tự mình ăn uống.

* Ở đây cần sử dụng đại từ phản thân “himself” thay vì tân ngữ “him” để câu hợp lý về nghĩa hơn

6. B→Ø

* Đầu câu đã có “In my opinion”, vì vậy phía sau không cần thiết thêm “I think” Dịch: Theo ý

kiến của tôi, vấn đề nên được giải quyết càng sớm càng tốt.

7. B→ so

* Khi nối hai mệnh đề trong 1 câu bằngmột liên từ đẳng lập (conjunctive adverb) như “therefore”, ta viết: “; từ

nối,” giữa hai vế câu

Với trường hợp hai vế câu ngăn cách nhau bởi dấu “,”; ta dùng các liên từ kết hợp (coordinating conjunction), vd:

“so”

Dịch: Chúng tôi thiếu tiền, vì vậy chúng tôi quyết định không ra ngoài ăn vào cuối tuần đó.
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8. C.common

* to have something in common: có điểm gì chung

Dịch: Các nhà ngôn ngữ học đã phát hiện ra hệ ngôn ngữNostratic vàẤn-Âu có nhiều từ ngữ giống nhau.

9. D. owns upto

* to own up to N/ V_ing: thừa nhận lỗi lầm

Dịch: Nếu không ai thừa nhận đã vi phạm, tất cả học sinh sẽ bị giữ lại sau giờ học.

10. A. tasteful

* a tasteful combination of colors: sự phối hợp màu sắc có tính thẩmmĩ; các từ còn lại không phù hợp vềnghĩa

Dịch: Căn hộ của họ được trang trí với sự phối hợp màu sắc đầy tính thẩm mĩ.

11. A. low

* to be low in something: thiếu, ít…

Dịch: Sáng nay tôi có vẻ thiếu năng lượng.

12. B. on behalfof

* on behalf of : thay mặt…

Dịch: Thay mặt các đồng nghiệp của mình, tôi muốn cảm ơn các bạn vì sự tiếp đón các bạn đã dành cho chúngtôi.

13. C.what

* Câu hỏi về ngoại hình: What + auxiliary verb + S + look (chia ở thì phù hợp) + like? Dịch: Cô ấy tự

hỏi sau nhiều năm dài xa cách, cha mình hiện giờ trông thế nào.

14. B. pulledup

* pull up: dừng, đỗ lại (trong một khoảng thời gian ngắn) ≠ pull in: tấp xe vào lề đường Dịch: Chiếc xe cảnh

sát lái vào bãi đỗ và nhanh chóng dừng lại.

15. C. on

* Thông thường, người ta hay dùng giới từ “in” để đi với buổi trong ngày: “in the morning”. Tuy nhiên, khi muốn

nhấnmạnh một buổi sáng vào ngày cụ thể nào đó, ta sử dụng giới từ “on”: “on the morning ofMonday/May 1st/…”

Dịch: Chúng ta sẽ có một cuộc họp vào sáng ngày 21/12.

16. A. findPortuguesemuch easier

* to find something + adj: Thấy điều gì có tính chất thế nào (adj ở đây có thể được chia về các dạng so sánh khác

nhau)

Trong câu có “than” (dấu hiệu của so sánh hơn), đồng thời phó từ “much” cũng chỉ có thể đứng trước bổ nghĩa cho

tính từ dạng so sánh hơn. Vì thếA là đáp án đúng
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Dịch: Ví dụ, một người nói tiếng Tây Ban Nha như ngôn ngữmẹ đẻ, sẽ dễ học tiếng BồĐào Nha hơn so với người có

ngôn ngữ đầu là tiếng Trung.

17. D. included

* to be included in: được bao gồm trong…

Dịch: Tất cả chi phí đi lại, nơi ở và các bữa ăn của bạn đều được bao gồm trong giá tiền của kì nghỉ này.

18. D. as soonas

Dựa vào nghĩa của câu để chọn đáp án đúng: Chúng tôi sẽ đi đến sân bay ngay sau khi anh ấy sẵn sàng.

Các đáp án còn lại “while” (trong khi), “during” (trong suốt), “until” (cho đến khi) không hợp lý.

19. A. is it

* Sau câu có chủ ngữ là “nothing”, phần câu hỏi đuôi theo dạng khẳng định, đại từ được dùng ở câu hỏi đuôi là“it”

Dịch: Không có gì bị phá hủy sau cơn lũ nghiêm trọng ở vùng này phải không?

20. A. Could you give me a discount?

* Đây là máy CD cầm tay cuối cùng của chúng tôi. Tôi sẽ bán nó cho bạn với giá $50.

→ Có thể giảm giá cho tôi được không?

21. B. About tenminutes away.

Với câu hỏi “how far”, có thể trả lời bằng khoảng cách hoặc thời gian để đi tới địa điểm được hỏi. Tuy nhiên, nếu trả

lời bằng khoảng cách thì sau độ dài quãng đường không đi kèm với tính từ “long”/”far”→A bị loại

22. A. harm

Harm: tác hại = detriment Advantage: lợi

thế Support: ủng hộ

Benefit: lợi ích

23. D. vital Unique: độcnhất

Novel: mới lạ

Exotic: Ngoại lai, kì lạ

Vital (thiết yếu) = indispensable (không thể thiếu)

24. C. separateCooperate: hợp tác

Puttogether:gộplại

Separate (tách biệt) >< integrate (hòa nhập)
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Connect: kết nối

25. C. hostile

Amicable: thân mật Inapplicable: không thích

hợp

Hostile: thù địch >< friendly: thân thiện Futile: vô ích,

phù phiếm

26. D. AVietnamese girl is allowed to get married legally only when she gets 18 years old.

* Cho đến khi một cô gái người Việt đủ 18 tuổi, cô ta mới được cho phép kết hôn một cách hợp pháp.

→Một cô gái người Việt được cho phép kết hôn một cách hợp pháp chỉ khi cô ta đủ 18 tuổi.

27. B. Hardly had he approached the house when the policeman stoppedhim.

* Cấu trúc: Hardly…when (vừamới…. thì…)

Ngay khi anh tiếp cận ngôi nhà, cảnh sát đã ngăn anh ta lại.

→ Anh ta vừa tiếp cận ngôi nhà thì cảnh sát đã ngăn anh ta lại

28. A. Are you having your essay about the environmental pollution checked?

* Áp dụng cấu trúc bị động “to have something done (by someone)”: có thứ gì đó được thực hiện cho mình bởi người

khác

29. C. Vietnam exports a lot of rice grownmainly in the south of the country.

* Mệnh đề quan hệ bị động rút gọn: Có thể lược đại từ quan hệ và tobe, thêm trực tiếp V(p2) vào sau danh từ cần bổ

nghĩa

Việt Nam xuất khẩu rất nhiều gạo. Nó (gạo) được trồng chủ yếu ở miền Nam đất nước.

→ Việt Nam xuất khẩu rất nhiều gạo trồng chủ yếu ở miền Nam đất nước.

30. B. He behaved very strangely, which surprisedme verymuch.

* Clause 1, which (đại từ quan hệ thay thế cho toàn bộ ý của mệnh đề 1) + V…

He behaved very strangely, which surprisedme very much: Anh ấy cư xử rất lạ, điều đó khiến tôi rất ngạc nhiên

31. B. speech

* Oral speech (nói thành lời)

Utterance tuy nét tương đồng với từ “speech” nhưng nó không hoàn toàn phù hợp trong hoàn cảnh này (1. A spoken

word, statement or vocal sound –Một từ/ lời tuyên bố/âm thanh được thốt ra; 2. The action of saying or expressing

something aloud - lớn tiếng phát biểu; 3. An uninterrupted chain of spoken or written language –Một chuỗi lời nói/

chữ viết không gián đoạn)

32. A.barrier

* language barrier: rào cản ngôn ngữ (cụmcố định)
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33. C. resort

* to resort to something: phải viện đến / nhờ đến cách nào

34. D. by

* thể hiện CÁCH THỨC/PHƯƠNG TIỆN→ giới từ “by”

35. A.While

* Dùng từ nối “while” để thể hiện hai vấn đề trái ngược nhau

36. B. onemethod of dating old objects

Bài đọc chủ yếunói về .

A. sự khác biệt giữa cacbon-14 và nitơ-14

B. một phương pháp để tính tuổi của vật thể

C. khảo cổ học và sự nghiên cứu các di vật cổ đại

D. các công dụng khác nhau của cacbon

* Bài viết giải thích cách áp dụng “cacbon dating” (xác định niên đại bằng đồng vị cacbon) trong tính tuổi của các

vật thể hữu cơ

37. A. carbondating

* Đoạn 1: Carbon dating can be used to estimate the age of any organic natural material; it has been used

successfully in archeology (phương pháp xác định niên đại bằng cacbon có thể được dùng để đánh giá tuổi của bất

cứ vật thể hữu cơ tự nhiên nào, NÓ đã được sử dụng thành công trong khảo cổ học)→ it = carbon dating

38. D. It and nitrogen always exist in equal amounts in any substance.

Điều nào sau đây về cacbon-14 là không đúng?

A. Nó có tính phóng xạ

B. Chu kì bán rã của nó dài hơn 5000 năm

C. Nó có thể phân rã thành nitơ-14

D. Nó và nitơ luôn tồn tại với lượng bằng nhau trongmọi chất

* Đoạn 2: Hạt nhân cacbon-14 phân rã thành nitơ-14 theo thời gian, tỉ lệ cacbon-14 trong một mẫu chất cho biết

tuổi của chất đó→ không phải lúc nào lượng cacbon-14 cũng bằng nitơ-14

39. D. serving as a basis for (làm nền tảng cho)

* The principle underlying the use of carbon dating is that carbon is a part of all living things on Earth. (Định luật

làm nền tảng cho việc sử dụng phương pháp xác định niên đại bằng cacbon: cacbon là một phần của mọi sinh vật sống

trên TráiĐất)

40. B. not as much as 5,570 years old

Có thể suy ra từ bài đọc rằng nếu một vật thể gồm nhiều cacbon-14 hơn nitơ-14, thì vật đó .

A. quá lâu đời để xác định niên đại bằng cacbon-14

B. chưa được 5570 tuổi
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C. có độ phóng xạ quá cao để các nhà khảo cổ sử dụng

D. hơn 5570tuổi

* Đoạn 2: Carbon-14 has a half-life of 5,570 years, which means that after that number of years, half of the carbon-

14 atoms have decayed into nitrogen-14 (Chu kì bán rã của cacbon-14 là 5570 năm, nghĩa là cứ sau bấy nhiêu năm,

một nửa lượng cacbon hiện có lại bị phân rã thành nitơ-14)→ Khi lượng cacbon-14 còn nhiều hơn nitơ-14, vật đó

vẫn chưa trải qua hết chu kì bán rã đầu tiên→ chưa được 5570tuổi

41. C. carbon-14 does not have the longest known half-life

Có thể suy ra từ bài đọc rằng .

A. phương pháp xác định niên đại bằng cacbon không thể sử dụng trên 1 vật chứa nitơ

B. hóa thạch không thể xác định niên đại bằng cacbon-14

C. cacbon-14 không có chu kì bán rã dài nhất

D. phương xác định niên đại bằng cacbon không được sử dụng ngoài khảo cổ học

* Câu cuối đoạn 3: In the case of older objects, other age-dating methods are available, methods which use

radioactive atoms with longer half-lives than carbon has. (Với các vật thể lâu đời hơn, có những phương pháp xác

định niên đại khác để sử dụng, các phương pháp này dùng những nguyên tử phóng xạ có chu kì bán rã dài hơn cacbon)

→ cacbon-14 không có chu kì bán rã dài nhất

42. B. variousotherage-datingmethods

Đoạn văn sau bài viết này có khả năng cao nói về .

A. cacbon-14 phân rã thành nitơ-14 ra sao

B. những phương pháp xác định niên đại khác

C. tại sao cacbon-14 có chu kì bán rã dài như vậy

D. những chất nào là thành phần của mọi sự sống

* Đoạn cuối nói về việc phương pháp xác định niên đại bằng carbon không hiệu quả với những vật thể quá lâu đời

(trên 80000t), trong trường hợp đó cần sử dụng các đồng vị phóng xạ khác có chu kì bán rã dài hơn.Để bài viết có

tính liên kết, đoạn tiếp theo đề cập đến các phương pháp xác định niên đại khác là hợp lí nhất.

43. D. as awriter

Bài đọc chủ yếu bàn về sự nghiệp của Rachel Carson .

A. với tư cách một nhà nghiên cứu

B. ở trườngđại học

C. ởCục Cá vàĐộng vật Hoang dã Hoa Kỳ

D. với tư cách một tác giả

* Phần lớn nội dung bài đọc giới thiệu các cuốn sách viết bởi Rachel Carson→Bà được đề cập đến nhưmột tác giả

viết sách
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44. D. soldmany copies

Có thể suy ra từ bài viết rằng vào năm 1952, cuốn “Under the SeaWind” của Carson .

A. đã lỗi thời

B. nổi tiếng hơn các cuốn sách khác của bà

C. được khen ngợi bởi các nhà phê bình

D. bán được nhiều bản

* Đoạn 2: It received excellent reviews, but sales were poor until it was reissued in 1952 (Nó- “Under the Sea

Wind” nhận được nhiều phản hồi tốt, nhưng doanh số bán ra thấp cho tới khi nó được tái phát hành năm 1952)

→Doanh số năm 1952 không còn thấp nữa, cuốn sách đã bán được nhiềubản

45. C.Aresearch expedition

Thứ nào dưới đây không được đề cập trong bài với tư cách là nguồn thông tin của “The Sea around Us”?

A. Tài liệu được in ấn

B. Các cuộc nói chuyện với các chuyên gia

C. Một cuộc thám hiểmnghiên cứu

D. Thư từ các nhà khoa học

* Đoạn 2: Her imagery and language had a poetic quality. Carson consulted no less than 1,000 printed sources

(=printedmatter). She had voluminous correspondence (=letters) and frequent discussions (=talks) with

experts in the field.→C không được đề cập

46. A.Highly technical

Từ nào miêu tả kém chính xác nhất về cuốn “The Sea around Us”?

A. Tính chuyênmôn cao

B. Giàu chất thơ

C. Lôi cuốn

D. Được nghiên cứu kĩ lưỡng

* Đoạn 2: she always realized the limitations of her nontechnical readers (bà luôn nhận biết được hạn chế về chuyên

môn của độc giả của mình) → cuốn sách không có tính chuyên môn cao để độc giả thông thường cũng có thể hiểu

được

47. B. irresponsible (vô trách nhiệm) = reckless (thiếu thận trọng)

48. C. awarning about the dangers ofmisusing insecticides

Theo bài đọc, “Silent Spring” chủ yếu là .

A. một sự công kích việc sử dụng chất hóa học trong bảo quản thức ăn

B. sự bàn luận về những nguy hiểm côn trùng gây ra cho nguồn cung thực phẩm

C. một lời cảnh báo về nguy hại do việc sử dụng thuốc diệt côn trùng sai cách mang lại
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D. một ảo tưởng về lợi ích của ngành công nghiệp hóa chất

* Đoạn 3: It proved howmuch harmwas done by the uncontrolled, reckless use of insecticides. She detailed how

they poison the food supply of animals, kill birds and fish, and contaminate human food.→Carson trình bày các

tác hại mà việc sử dụng sai cách thuốc diệt côn trùng gây ra

49. A. faulty (sai, không chính xác) = flawed (có lỗi, không đúng)

50. B. To support Carson’s idea

Tại sao tác giả bài viết đề cập đến báo cáo của Hội đồng Cố vấn Khoa học cho Tổng thống?

A. để nêu ví dụ về sự tuyên truyền của chính phủ

B. để ủng hộ ý kiến của Carson

C. để cho thấymối quan tâm lớn dần của chính phủ đối với môi trường

D. để phê chuẩn các tuyên bố của ngành công nghiệp hóa chất

* her work was proved by a 1963 report of the President’s Science Advisory Committee (nghiên cứu của bà được

chứng minh là đúng bởi báo cáo của hội đồng) → đưa ra một nguồn có uy tín để chứng minh Carson đúng→ thể

hiện sự ủng hộ.

Translation: 31-35

Kể từ khi sinh sống trên TráiĐất, con người đã tận dụng nhiều cách thức giao tiếp khác nhau. Nhìn chung, sự

thể hiện suy nghĩ và cảmxúc này được thể hiện qua lời nói. Khi có một rào cản ngôn ngữ, việc giao tiếp đạt được nhờ

ngôn ngữ kí hiệu thể hiện chữ cái, từ ngừ và ý tưởng muốn diễn dạt. Các du khách, người khiếm thính và người câm

đã phải sử dụng đến cách thức giao tiếp này. Phần lớn các biểu tượng nguyên từ rất giàu hình ảnh, chính xác và có

thể sử dụng trên toàn thế giới, tuy nhiên đối với đánh vần thì không như vậy.

Ngôn ngữ cơ thể truyền tải ý tưởng và suy nghĩ qua những hành động nhất định, có thể cố ý hoặc vô tình. Một

cái nháy mắt có thể là một cử chỉ tán tỉnh hoặc là dấu hiệu cho thấy bên đối diện đang đùa cợt. Một cái gật đầu cho

thấy sự tán thành, trong khi lắc đầu thể hiện một phản ứng phủ định.

Các hình thức phi ngôn ngữ khác có thể được thấy ở chữBraille (một hệ thống các chấm nổi được đọc bởi đầu

ngón tay), cờ tín hiệu, mãMorse, và khói báo hiệu. Bản đồ đường sá và tranhminh họa cũng dẫn đường, cảnh báo và

hướng dẫnmọi người.

36-42

Phương pháp xác định niên đại bằng đồng vị cacbon có thể được dùng để tính tuổi của bất cứ

vật thể tự nhiên hữu cơ nào; nó đã được sử dụng thành công trong khảo cổ học để xác định tuổi của các di vật và hóa

thạch cổ đại cũng như trong các lĩnh vực khác.Định luật làm nền tảng cho việc sử
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dụng phương pháp này chính là: mọi vật thể sống trên TráiĐất đều chứa cacbon. Vì một chất đồng vị phóng xạ như

cacbon-14 có độ dài chu kì bán rã đã biết, lượng cacbon-14 còn trong một vật thể có thể được dùng để tính tuổi vật thể

đó.

Chu kì bán rã của cacbon-14 là 5570 năm, có nghĩa cứ sau bấy nhiêu năm, một nửa cacbon- 14 sẽ bị phân rã

thành nitơ-14. Tỉ lệ cacbon-14 trong một chất cho biết tuổi của mẫu chất đó. Ví dụ, nếu trong một mẫu vật cụ thể

lượng cacbon-14 đúng bằng lượng nitơ-14, điều này cho thấy khoảng một nửa cacbon-14 đã phân rã thành nitơ-14,

và mẫu vật xấp xỉ 5570 tuổi.

Phương pháp xác định niên đại bằng cacbon không thể được sử dụng hiệu quả với vật thể hơn 80000 tuổi. Khi

vật thể lâu đời đến vậy, hầu hết cacbon-14 đã phân rã thành nitơ-14, và lượng ít ỏi còn lại không đủ để đo đạc chính

xác độ tuổi. Với các vật thể lâu đời hơn, có những phương pháp tính tuổi khác có thể sử dụng, các phương pháp này

dùng những nguyên tử phóng xạ có chu kì bán rã dài hơncacbon.

43-50

Rachel Carson sinh năm1907 tại Springdale, Pennsylvania. Bà theo học ngành sinh vật ở đại

học và động vật học tại ViệnĐại học Johns Hopkins, nơi bà nhận bằng thạc sĩ năm 1933. Năm 1936, bà được tuyển

vào Hiệp hội Cá và Động vật Hoang dã Hoa Kỳ, nơi bà làm việc phần lớn cuộc đời mình.

Cuốn sách đầu tiên của Carson,Under the SeaWind, được xuất bản năm1941. Nó nhận được nhiều đánh giá

tốt, nhưng doanh số bán ra thấp cho tới khi nó được tái bản năm 1952. Cùng năm đó bà cho ra mắt cuốn The Sea

around Us, cuốn sách mang lại một cái nhìn lôi cuốn về những điều nằm dưới mặt biển, làm nổi bật lịch sử loài người

cũng như địa chất học và sinh vật biển. Trí tưởng tượng và ngôn ngữ của bà rất giàu chất thơ. Carson đã tham khảo

không dưới 1000 nguồn tài liệu được in ấn. Bà có một khối lượng lớn thư từ và các cuộc thảo luận thường xuyên với

những chuyên gia trong lĩnh vực. Tuy nhiên, bà luôn nhận biết được những hạn chế về chuyênmôn của độc giả của

mình.

Năm 1962, Carson xuất bản Silent Spring, một cuốn sách làm dấy lên những tranh cãi đáng lưu ý. Nó chứng

minh việc sử dụng không kiểm soát và thiếu cẩn trọng các chất diệt côn trùng gây tác hại nhiều đến thế nào. Bà đưa

ra chi tiết về cách thức chúng đầu độc nguồn cung thức ăn cho động vật, giết cá và chim chóc, gây nhiễm độc thức ăn

cho con người.Đương thời, những người phát ngôn của ngành công nghiệp hóa chất đã công kích Carson và tuyên

truyền rằngmọi kết quả nghiên cứu của bà là sai lệch. Tuy nhiên, nghiên cứu của bà đã được chứng minh bởi một báo

cáo năm 1963 của Hội đồng Cố vấnKhoa Học cho Tổng thống.
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