
TEST OF ENGLISH UNIT 15 SPACE CONQUEST 

ANSWER 

 

Vocabulary: 

1. lift-off 

2. orbit 

3. cosmonaut  

= astronaut = spaceman 

4. extreme 

extremely 

5. psychological 

6. spacecraft 

7. venture 

8. feat 

/ˈlɪft.ɒf/ (n): sự phóng tàu vũ trụ 

/ˈɔː.bɪt/ (n): quỹ đạo 

/ˈkɒz.mə.nɔːt/ (n): nhà du hành vũ trụ (Nga) 

/ˈæs.trə.nɔːt/, /ˈspeɪs.mæn/ (n): nhà du hành vũ trụ 

/ɪkˈstriːm/ (adj): cực độ, vô cùng 

/ɪkˈstriːm.li/ (adv): cực kỳ 

/ˌsaɪ.kəlˈɒdʒ.ɪ.kəl/ (adj): thuộc về tâm lý 

/ˈspeɪs.krɑːft/ (n): tàu vũ trụ, tàu con thoi 

/ˈven.tʃər/ (n): việc mạo hiểm 

/fiːt/ (n): chiến công, chiến tích 
 

 

Choose A, B, C or D that best completes each unfinished sentences, best substitutes the underlined part or has 

the same meaning to the sentence above: 

Question Explanations Answer 

1 - per = mỗi; dùng diễn đạt vận tốc C 

2 - ecologist (n): nhà sinh thái học 

- biologist (n): nhà sinh vật học 

- psychologist (n): nhà tâm lý học 

- cosmonaut (n): nhà du hành vũ trụ 

D 

3 - be able to + V1 = có thể làm gì B 

4 - weightlessness (n): tình trạng không trọng lực 

- gravity (n): trọng lực, trọng lượng 

C 

5 - comic (adj): hài hước, thuộc hài kịch 

- tragic (adj): bi kịch, thảm thương, thuộc bi kịch 

- funny (adj): hài hước, vui tính 

B 

6 - “Congratulations!” = Chúc mừng! 

- Welcome = chào mừng 

- You’re welcome = Có gì đâu; Không có gì (dùng đáp lời cảm 

ơn) 

B 

7 - be named after + S.O = được đặt theo tên của ai đó D 

8 - ring (n): vòng tròn, vòng nhẫn, nhẫn đeo tay 

- circle (n): đường tròn, hình tròn 

- orbit (n): quỹ đạo 

D 

9 - space conquest (np): cuộc chinh phạt / phục vũ trụ 

- conquer (v): chinh phạt, chinh phục 

- conquest (n): sự chinh phạt, sự chinh phục 

- conqueror (n): kẻ chinh phạt, kẻ chinh phục 

- request (v, n): yêu cầu, lời yêu cầu 

B 

10 - planet (n): hành tinh 

- star (n): ngôi sao, tinh tú 

- sun (n): mặt trời 

- galaxy (n): ngân hà, thiên hà, nhóm tinh hoa 

A 

11 - join (v): tham gia 

- “Two Japanese businessmen” số nhiều 

C 

12 - “speak a language” chỉ năng lực A 

13 John hỏi thông tin sau đó chúng tôi đa tìm được người đàn ông. C 

14 - “play the piano” chỉ năng lực A 

15 Tôi tìm quyển sách ở mọi chỗ nhưng tôi không thể tìm thấy nó. A 

16 Một cô giá ngã xuống sông nhưng chúng tôi đã cứu được cô ấy. B 

17 - Câu hỏi đuôi B 



- Trợ động từ “was” 

- Chủ từ “The film” 

18 - Câu hỏi đuôi 

- Trợ động từ “didn’t” 

- Chủ từ “You” 

D 

19 - Câu hỏi đuôi 

- Trợ động từ “will” 

- Chủ từ “She” 

C 

20 - Câu hỏi đuôi 

- Trợ động từ câu hỏi đuôi “does” 

D 

 

Complete the following tag questions in the correct ways. 

1. isn’t 

2. didn’t she 

3. aren’t you 

4. haven’t they 

5. does she 

6. do they 

7. won’t he 

8. aren’t i 

9. shall we 

10. was it 

11. did they 

12. didn’t they 

13. wouldn’t she 

14. will visit 

15. phoned 

16. is chatting 

 

Read the passage and choose the best answer for each of the following questions. 

Question Explanations Answer 

1 - “the first human” B 

2 - line (n): dòng 

- word (n): từ, từ ngữ 

- part (n): phần, bộ phận 

- paragraph (n): đoạn, đoạn văn 

A 

3 - conversation (n): cuộc hội thoại 

- declaration (n): sự tuyên bố 

- announcement (n): sự thông báo, sự loan báo 

- description (n): sự miêu tả 

A 

4 - “at the plenum of ...” = tại phiên họp của ... C 

5 - at the time = vào lúc đó A 

 

 


