
TEST OF ENGLISH UNIT 13 

ANSWER 

 

Vocabulary: 

1. guitar (n) 

guitarist (n) 

2. accomplished (at) (adj):  

3. accompany (v) 

4. fish tank (n) 

5. collect (v):  

 collection (n) 

 collector (n) 

6. indulge in (v):  

7. discard  

= throw ST away 

8. keep SO occupied 

=  make SO busy 

(n): đàn ghi-ta 

(n): người chơi đàn ghi-ta 

(adj): điêu luyện, tài giỏi (trong) 

(v): đệm đàn (cho ai hát) 

(np): bể cá 

(v): thu thập, gom nhặt, sưu tập 

(n): việc sưu tập; bộ sưu tập 

(n): người sưu tập 

(v): đắm chìm vào..., say mê ... 

(v): vứt bỏ 

 

(vp): giữ ai bận rộn 

 

 

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 - accompany (v): đệm đàn, đi cùng 

- accomplished (adj): điêu luyện 

- avid (adj): say mê, đam mê 

- modest (adj): khiêm tốn, vừa phải 

B 

2 - discard (v): vứt bỏ 

- fascinate (v): lôi cuốn, thu hút 

- prohibit (v): cấm 

- accompany (v): đệm đàn, đi cùng 

D 

3 - gigantic (adj): khổng lổ, lớn 

- scenic (adj): cảnh 

- tiny (adj): bé xíu; rất nhỏ 

C 

4 - indulge in (v): đắm chìm vào. ... A 

5 - hobby (n): sở thích 

- recreation (n): giải trí 

- talent (n): tài năng 

- wonder (n): kỳ quan; ngạc nhiên 

D 

6 - throw ... away (v): vứt ... đi C 

7 - good at (adj): giỏi về ... B 

8 - like + V-ing B 

9 - câu chẻ 

- “John” chỉ người, chủ từ 

B 

10 - Câu chẻ 

- Thì hiện tại “is” 

- “chicken” (những con gà con) chỉ vật, số nhiều 

C 

11 - Câu chẻ 

- Thì quá khứ “used” 

- “in the countryside” là trạng ngữ nơi chốn 

B 

12 - Câu chẻ 

- Thì quá khứ “was” 

B 

13 - Câu chẻ 

- Thì quá khứ “was” 

- “the students who” chỉ người số nhiều 

B 

14 - Câu chẻ B 



- Thì hiện tại “is” 

- “the dolphin” chỉ vật số ít 

15 - Câu chẻ 

- Thì hiện tại “is” 

- “gravity” (trọng lực) chỉ vật 

C 

16 - Câu chẻ 

- Thì quá khứ “was” 

- “human beings” (con người) chỉ người, chủ từ 

D 

17 - Câu chẻ 

- Thì quá khứ “was” 

- “the manager” (giám đốc) chỉ người 

B 

18 - Câu chẻ 

- Thì hiện tại “is” 

- “in this room” là trạng từ nơi chốn 

D 

19 - Câu chẻ 

- Thì quá khứ “was” 

- “in th evening” là trạng từ thời gian 

D 

20 - Câu chẻ 

- Thì hiện tại “is” 

- “the chicken” (những con gà con) chỉ vật số nhiều 

B 

 

Rewrite the following sentences, using cleft sentences structure. 

1. It is human beings that / who are changing the environment in all respects. 

2. It is the weather conditions at people are changing by cutting trees in the forest. 

3. It is to prohibit the killing of endangered animals that laws have been introduced. 

4. It was dinosaurs that became extinct many years ago. 

5. It is efforts that human beings have made to protect the environment. 

6. It is lists of endangered animals that scientists have made. 

7. It is students that / who should not litter rubbish. 

8. It is a happy planet that people are trying to make the earth. 

9. It is many organizations that they set up to protect endangered species. 

10. It is Asian Games that they hold every four years. 

11. It was squash, rugby, fencing and mountain biking that they introduced at the 13th Asian Games. 

12. It is in China that they organize the Asiad in 2010. 

 

Read the following passage and choose the best answer for each pace. 

Question Explanations Answer 

1 - amusement (n): giải trí, tiêu khiển 

- research (v, n): nghiên cứu 

- investigate (v): điều tra 

A 

2 - for fun (adv): (làm gì) cho vui, để giải trí B 

3 - favorite hobbies: những sở thích yêu thích C 

4 - for (prep): cho 

- during (prep): trong 

- of (prep): của 

- on (prep): trên 

B 

5 - 1 “and” 2: liên từ “and” liên kết 2 cụm đồng chức năng, đồng 

từ loại, gần ngữ nghĩa 

- 1 = “enjoyable” (thích thú) là một adj; vậy 2 = adj 

C 

 

 


