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Hội những người quyết tâm đạt điểm 8 môn tiếng Anh thi Đại học.
Câu 1. The terrorists have attacked three big buildings since they _______ to this city.
A. move
B. had moved
C. moved
D. have moved
Câu 2. The kids _______ hard in the quarry from dawn till dusk.
A. made to be worked
B. were made to be worked
C. made to work
D. were made to work
Câu 3. By this time next year, they _______ their construction.
A. are going to complete
B. will be completing
C. will have completed
D. are completing
Câu 4. When they are out, they have their son _______ care of by a baby-siiter
A. take
B. to take
C. taking
D. taken
Câu 5. The guests were dancing happily when we _______ at the party.
A. have arrived
B. arrived
C. had arrived
D. would arrive
Câu 6. The boy _______ what to do by others as he is used to doing things on his own.
A. isn't liked to tell
B. doesn't like to tell
C. isn't liked telling
D. doesn't like being told
Câu 7. Stop making so much noise! You _______ whenever I sit here doing my homework.
A. will always be disturbing
C. always disturbed
B. are always disturbing
D. were always disturbing
Câu 8. The project _______ more money in after one year of delay.
A. continued to be invested
B. was continued to invest
C. continued to invest
D. was contined to be invested
Câu 9. By the time the police reached the scene, all the thieves _______ away with the
stolen money.
A. had run
B. were running
C. ran
D. would run
Câu 10. I _______ by a strange man sitting next to me at the bus stop.
A. offered a cigarette
B. was offering a cigarette
C. was offered to a cigarette
D. was offered a cigarette
Câu 11. We could have won the match _______ more time.
A. if we had
B. did we have
C. had we had
D. if we have more time

Câu 12. Rarely _______, but now I sometimes see them have lunch at a restaurant.
A. does John's family eats out
B. John's family does eat out
C. John's family did eat out
D. did John's family eat out
Câu 13. You won't be allowed to enter the hall if you _______ under 15.
A. are
B. will be
C. were
D. has been
Câu 14. _______ how much he had lost.
A. Only when did he caculate it carefully he found out
B. Only by calculating it carefully did he find out
C. Only after he calcutated it carefully he found out
D. Only because he calculated it carefully did he found out
Câu 15. But for the sudden rain, the prisoners _______ from the prison the other day.
A. wouldn't escape
B. wouldn't have escaped
C. won't escaped
D. hadn't escaped
Câu 16. Not only did Laura have a bad fall, _______ all of her money.
A. but she also lost
B. but also lose
C. she but also lost
D. but she also lose
Câu 17. Luckily, the explorers avoided the storm. Otherwise, they _______ in the forest.
A. had been caught
B. were caught
C. will be caught
D. would have been caught.
Câu 18. When they shouted for help, _______.
A. the thief runs away
B. away did the thief run
C. away ran the thief
D. away the thief run
Câu 19. _______ that almost no one put up with him for more than one month.
A. So strict was the boss
B. Such strict was the boss
C. So strict the boss was
D. Such the strict boss was he
Câu 20. Suddenly from a corner of the street _______.
A. come she
B. she came
C. came she

D. did she come

Câu 21. It's too late now. It's high time we _______ home.
A. go
B. will go
C. went

D. had gone

Câu 22. We demand that your manager _______ to our complaints.
A. reply
B. replies
C. replied
D. replying
Câu 23. Having worked hard on the field from early morning, _______.
1. a big tree was chosen as a place for his resting
2. so he took a rest near a big tree
3. a short rest near a big tree was ideal for him
4. he rested near a big tree
Câu 24. The girl wishes she _______ such stupid things the other day.
A. didn't say
B. doesn't say
C. hadn't said
D. won't say
Câu 25. _______ the boss for such a long time, the secretary decided to quit the job.
A. Put up with
B. Putting up with
C. Having put up with
D. Having been put up with

Câu 26. You are only one of my friends, so don't talk as though you _______ my father like
this.
A. are
B. were
C. had been
D. will be
Câu 27. The villagers are asking that the factory _______ waste into the river.
A. hasn't discharged
B. not discharge
C. didn't discharge
D. not discharging
Câu 28. His house was broken into last night. If only he _______ the door.
A. locked
B. had locked
C. would locked
D. has locked
Câu 29. It is important that we _______ join hands to solve the problems.
A. must
B. would
C. may
D. should
Câu 30. _______ one of the most powerful politicians, he contributed a lot to the new
policies.
A. Considered
B. Considering
C. Having considered
D. Being considering
Câu 31. The new strategy is _______ better than the old one.
A. many
B. great
C. less

D. much

Câu 32. The policy, _______ effectivenesses haven’t been proved, may be given up in the near
future.
A. which
B. whose
C. that
D. who
Câu 33. Neither the farmer nor his cows _______ in the sudden storm the other day.
A. is injured
B. was injured
C. are injured
D. were injured
Câu 34. There was no restriction on how much a child could eat there, _______?
A. wasn’t it
B. was there
C. was it
D. wasn’t there
Câu 35. He left none of his property to his children, _______ was an unusual thing.
A. which
B. that
C. who
D. whom
Câu 36. I think my sister will keep the document, _______?
A. won’t she
B. don’t I
C. doesn’t she

D. won’t I

Câu 37. This is _______ the most attractive girl in our school.
A. by far
B. by long
C. by wide

D. by high

Câu 38. Look! The girl with the rings _______ off her fingers.
A. are showing
B. were showing
C. is showing

D. was showing

Câu 39. She can’t decide _______ to marry him or not.
A. what
B. how
C. whether

D. if

Câu 40. The captain as well as his sailors _______ lucky enough to survive such a big storm on their
last voyage.
A. is
B. was
C. are
D. were
Câu 41. The skyscpaers in this city are higher than _______.
A. my city
B. in my city
C. those in my city
D. that in my city

Câu 42. Please don’t tell anyone _______ I told you.
A. what
B. if
C. that

D. whether

Câu 43. Everyone knows the truth, _______?
A. doesn’t he B. don’t they C. doesn’t they D. don’t he
Câu 44. Carlos is the only one of those students who _______ a lot of good results recently. A. have
achieved
B. achieves
C. has achieved
D. achieve
Câu 45. I think the new actor is not _______ good as the old one.
A. more
B. too
C. such
D. so
Câu 46. He rarely cut grass around the fence, _______?
A. doesn’t he
B. does he
C. did he

D. didn’t he

Câu 47. _______ you have proposed will be taken into consideration.
A. What
B. If
C. That
D. When
Câu 48. _______ he tried, _______ he felt.
A. The most – the weakest
B. The more – the more weak
C. The much – the weak
D. The more – the weaker
Câu 49. _______ some new species have been extinct is sad news to everyone.
A. What
B. when
C. if
D. That
Câu 50. The book on the Development of Architecture _______ by an unknown writer during the
Revolution.
A. which was written
B. was written
C. written
D. which written
Câu 51. This is a _______ programme and it will soon become popular.
A. well-designing
B. good-designed
C. well-designed
D. good-designing
Câu 52. The woman leads a better life now as she _______ much housework anymore.
A. needn't do
B. doesn't need do
C. needn't doing
D. doesn't need doing
Câu 53. _______ no discrimination against schoolgirls in this national school.
A. It should be
B. There should be
C. It should not have
D. There should have
Câu 54. Is this _______ only road to the city? Or Is there any other road around?
A. a
B. an
C. the
D. (X)
Câu 55. _______ in modern life are not so strict as those in the past.
A. Mother-in-laws
B. Mothers-in-laws
C. Mothers-in-law
D. Mother-in-law
Câu 56. That her son died in the accident is really _______ news to her now.
A. shock
B. shocked
C. shocking
D. shock

Câu 57. He has just bought _______ shoes.
A. new blue Japanese sport
B. sport new Japanese blue
C. blue Japanese new sport
D. Japanese new sport blue
Câu 58. I had _______ much homework to do that I could not go out last night.
A. such
B. too
C. enough
D. so
Câu 59. He _______ the plane crash. I don’t believe that he is dead.
A. must escape
B. might have escaped
C. can escape
D. should have escaped
Câu 60. Passing through the forest, they encountered a strange _______ quarry near the mountain.
A. useless
B. disused
C. useful
D. usage
Câu 61. The woman is thought _______ on the same day she was kidnapped.
A. to kill
B. to be killed
C. to have been killed
D. to be killing
Câu 62. You must study much harder if you want to _______ your classmates.
A. look out for
B. keep pace with
C. catch sight of
D. get in touch with
Câu 63. X: “What is his girlfriend like?
Y: “_______.”
A. She is fat and beautiful
B. She likes shopping and skiing
C. She is arrogant and stupid
D. She feels like going out a lot
Câu 64. The guests _______ his wife a lot of compliments on her cooking.
A. took
B. paid
C. made
D. did
Câu 65. We are _______ with our achievements.
A. satisfying
B. satisfatory
C. satisfaction

D. satisfied

Câu 66. _______ the Board of Directors, I decide we will open a new branch in the city.
A. On behalf of
B. Instead of
C. On account of
D. In spite of
Câu 67. They took _______ of the thick fog and escaped from the fortress.
A. occasion
B. chance
C. advantage
D. effect
Câu 68. We will take down your name and address in case you _______ as a witness.
A. need
B. will be needed
C. are needed
D. will need
Câu 69. The widow near my house lives with her _______ in a small flat.
A. daughter with seven-years-old
B. seven-years-old daughter
C. daughter of seven year old
D. seven-year-old daughter
Câu 70. I have two brothers, and both of _______ live in the countryside.
A. whom
B. them
C. who
D. that

ĐÁP ÁN
1. C. - Hiện tại hoàn thành + Since + Qúa khứ đơn.
2. D - Bị động với MAKE có dạng: BE(chia) + MADE + TO + V-nguyên thể.
3. C - có BY + Thời gian trong Tương lai dùng Tương Lai Hoàn Thành.
4. D. - dù là Người nhưng vẫn có Bị Động với cấu trúc Truyền Khiến: Have Sth/Sb Done. (nhớ là cả
Người cũng dùng được Bị Động với cấu trúc này)
5. B - 1 việc đang diễ ra thì 1 việc khác chen vào => Qúa khứ Đơn + Qúa khứ Tiếp Diễn.
6. D - bị động với các từ LIKE, HATE …. + V-ing có dạng:
LIKE/ HATE + BEING + V-p2.
7. B - dùng ALWAYS với Hiện Tại Tiếp Diễn để diễn tả ý khó chịu với 1 việc diễn ra liên tục.
8. A - bị động với cấu trúc CONTINUE TO DO sẽ là: CONTINUE TO BE DONE.
9. A - có BY THE TIME + thời điểm/ sự việc trong Qúa khứ => dùng Qúa Khứ Hoàn Thành.
10. D - Bị Động với các Động từ 2 tân ngữ như OFFER khi chủ ngữ là Người sẽ là:
BE + OFFERED + STH.
11. C. - Đảo Ngữ với câu điều kiện Loại 3
12. D - Đảo ngữ với các Trạng từ Phủ Định (Rarely, Never, Hardly)
13. A - Câu Điều Kiện Loại 1
14. B - Đảo ngữ với ONLY BY +V-ing (chỉ bằng việc)
(3 ý khác sai cấu trúc - xem lại lý thuyết)
15. B - Câu điều kiện Loại 3 - dạng Khuyết vế IF với BUT FOR.
16. A - Đảo ngữ với Not only ….. but also" có dạng:
Not only + Đảo ngữ + , + but + S + V-chia theo Thì
17. D - Câu Điều Kiện Loại 3 - khuyết vế IF với OTHERWISE.

18. C - Đảo ngữ với Trạng Từ chỉ Chuyển Động:
(1) Trạng Từ + V- chia theo Thì + S (nếu là Danh từ)
(2) Trạng từ + S (nếu là 7 Đại từ nhân xưng) + V- chia theo thì.
(câu này là trường hợp (1))
19. A - Đảo ngữ với SO = SO + BE (chia) + S + THAT ……
20. B - Đảo Ngữ với các Giới từ chỉ Vị Trí:
(1) Giới từ + địa điểm + V-chia theo Thì + S (nếu là Danh từ)
(2) Giới từ + Địa Điểm + S (nếu là 7 Đại từ nhân xưng) + V-chia theo Thì
(câu này là trường hợp (2))
21. C. - Cấu trúc: It's (high/about) time + S + V-quá khứ đơn: đã đến lúc ai làm gì.
22. A. - Bàng Thái Cách với DEMAND - V ở vế sau ở dạng NGUYÊN THỂ với mọi ngôi.
23. D - với dạng Tách V Chung Chủ Ngữ - Đối tượng thực hiện hành động vế bị tách chính là chủ
ngữ vế sau.
(ở đây Người làm việc = Người nghỉ ngơi = He)
24. C. - dùng Qúa khứ Hoàn Thành với WISH để mong 1 điều không xảy ra hay không có thật trong
QUÁ KHỨ. Nhận diện: THE OTHER DAY = ngày hôm kia, hôm kìa.
25. C - dùng dạng HAVING DONE với dạng Tách V Chung Chủ Ngữ nếu việc này xảy ra TRƯỚC
việc ở vế sau. PUT UP WITH ở đây là Chủ Động nên không có BEEN.
26. B - dùng HIỆN TẠI + AS THOUGH/ AS IF + QÚA KHỨ ĐƠN với những việc không có thật.
Vế trước đã làm rõ việc này không có thật.
27. B - với Bàng Thái Cách thì khi cần PHỦ ĐỊNH dùng dạng NOT + V-nguyên thể cho mọi ngôi.
28. B - dùng IF ONLY + QUÁ KHỨ HOÀN THÀNH với những việc không xảy ra hay không có
thật trong Quá Khứ. ( ~ WISH)
29. D - với dạng Bàng Thái Cách nếu cần 1 V- Khiếm Khuyết thì dùng SHOULD.

30. A - Tách V Chung Chủ Ngữ ở đây cần dạng Bị Động cho cấu trúc CONSIDER SB SB: coi ai là
ai.
31. D – dùng MUCH + SO SÁNH HƠN = nhấn mạnh cái đấy
(dịch là: …….hơn nhiều)
32. B – WHOSE dùng thay cho Sở Hữu Cách và dùng cho cả Người và cả VẬT.
33. D. – Neither + S1 + Nor + S2 + V-chia theo S2.
(và THE OTHER DAY = hôm kia, hôm kìa)
34. B. – Chủ ngữ câu dẫn là THERE thì Chủ ngữ của Đuôi cũng là THERE ; có NO = Phủ Định.
35. A – WHICH ở đây thay cho cả câu đứng trước nó.
36. A – Câu có I THINK + Mệnh Đề = tính câu hỏi Đuôi cho phần Mệnh Đề.
37. A – BY FAR + So Sánh HƠN NHẤT – để NHẤN MẠNH.
38. C – Dạng S1 + WITH/ ALONG WITH/ AS WELL AS + S2 + V-chia theo S1.
(Có LOOK! Để xác định đây là Hiện Tại Tiếp Diễn)
39. C – dạng WHETHER TO DO STH OR NOT: có làm gì hay không. (Không dùng IF)
40. B – như Câu 8 và Câu 9 – và ở đây là Qúa Khứ.
41. C - ở đây so sánh SKYSCRAPERS của 2 thành phố - THOSE thay cho SKYSCRAPERS.
(Dùng THAT khi nó là số ÍT)
42. A. – “Đừng kể với ai ĐIỀU MÀ tao đã nói với mày.
43. B – EVERYONE => THEY.
44. A – chú ý 2 cái sau:
* One of + N-số nhiều + V-chia số ÍT.
* One of + N-số nhiều + ĐẠI TỪ QUAN HỆ + V-chia theo số NHIỀU.
Ví dụ:
One of the students IS tired .
Nhưng
She is one of the students WHO ARE tired.
45. D. – với dạng SO SÁNH HƠN - trong câu Phủ Định có thể dùng SO thay cho AS Đầu.
46. C – có RARELY sẽ tính là Phủ Định – và theo Dạng của CUT thì đây là Qúa Khứ.
47. A – WHAT ở đây là TÂN NGỮ cho PROPOSED. Dịch: “Điều mà mày đã đề xuất sẽ được xem
xét”.
48. D – So Sánh: Càng …… Càng ……..
49. D. – THAT = cái việc mà. Dịch câu:
“Cái việc mà vài loài động thực vật đã bị tuyệt chủng là tin buồn với tất cả mọi người.”

50. B – Câu không dùng Đại từ Quan Hệ được vì nếu dùng thì Câu chưa có Động Từ Chính – Đại từ
quan hệ chỉ là thành phần PHỤ của câu.
51. C - Tính Từ Ghép dạng TRẠNG TỪ + VP2 - dùng khi V mang nghĩa BỊ ĐỘNG và Trạng Từ bổ
nghĩa cho V đấy. (WELL-DESIGNED: được thiết kế tốt).
52. A. - dùng NEEDN'T DO = NOT NEED TO DO = không cần. (3 ý còn lại sai ngữ pháp)
53. B. - cấu trúc THERE + BE(chia tùy loại) + N: có cái gì.
(Ở đây BE chia thành SHOULD BE do SHOULD + V-nguyên thể).
54. C. - THE ONLY + N: duy nhất, và ngữ cảnh cũng cho thấy nên dùng THE.
(Lưu ý 1 từ đó là: ONLY CHILD sẽ có AN ONLY CHILD: 1 đứa con một - tức là người không có
anh chị em. >< Tuy có ONLY nhưng đây là Danh từ Ghép)
55. C - Danh từ ghép dạng DANH TỪ 1 + GIỚI TỪ + DANH TỪ 2 => Chia Số Nhiều theo DANH
TỪ 1. (Mother-in-law: mẹ vợ/ mẹ chồng)
56. C - dùng V-ing với các V tác động lên tâm trạng con người cho sự vật, sự việc khi nó gây cho
mình tâm trạng đấy
57. A - Age => Colour => Origin => Purpose
58. D - có THAT ở sau thì nghĩ đến SO/ SUCH …. THAT …. và ở đây dùng SO vì:
SO + MUCH/ MANY/ LITTLE/ FEW + N
59. B. - MIGHT HAVE DONE = có thể đã (dự đoán 1 việc có thể xảy ra trong quá khứ).
60. B. - DISUSED: không sử dụng đến nữa, bỏ hoang. (QUARRY = bãi khai thác đá)
* các từ khác không hợp nghĩa của câu:
- USELESS: vô dụng, vô tích sự.
- USEFUL: hữu dụng
- USAGE: sự sử dụng, cách sử dụng
61. C - bị động với cấu trúc: "Người ta nói rằng/ nghĩ rằng …." và ở đây là BỊ ĐỘNG trong QUÁ
KHỨ.
62. B. - KEEP PACE WITH: bắt kịp (trình độ, vị trí)
63. C - câu hỏi WHAT + IS/ARE + S + LIKE? = Ai đó như thế nào về TÍNH CÁCH.
64. B. - PAY/ GIVE SB + COMPLIMENT (ON STH): khen ngợi ai về điều gì)
65. D. - SATISFIED: mãn nguyện, hài lòng (dùng cho người)
- SATISFYING: làm hài lòng (dùng cho vật)
- SATISFACTORY: làm hài lòng, thỏa đáng, thích đáng (dùng cho vật)
- SATISFACTION: sự hài lòng, sự thỏa mãn.

66. A. - ON BEHALF OF: thay mặt
67. C - TAKE ADVANTAGE OF STH: tận dụng, lợi dụng cái gì.
68. C - sau IN CASE chỉ dùng Hiện tại Đơn. và ở đây cần BỊ ĐỘNG.
Dịch câu: Bọn tao sẽ lấy tên và địa chỉ của mày phòng khi mày ĐƯỢC CẦN ĐẾN làm nhân chứng.
69. D - với Tính Từ Ghép dạng có SỐ + DANH TỪ (nhất là ghép số tuổi) thì Danh từ sau Số không
có dạng Số Nhiều (thêm S) nữa.
(A và C sai cấu trúc)
70. B. - nhớ các dạng sau để phân biệt WHICH/ WHOM và THEM:
(1) KHÔNG có Liên từ dùng WHOM/ WHICH
(1) Có LIÊN TỪ sẽ dùng THEM.
ví dụ:
- I have two dogs, both of _______ are black. => WHICH
- I have two dog, BUT neither of _______ is black. => THEM

