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120 CÂU BÀI TẬP

I. LÝ THUYẾT VỀ TRỌNG ÂM
1. Quy tắc trọng âm với từ có hai âm tiết
- Đa số danh từ và tính từ có hai âm tiết trọng âm rơi vào âm thứ nhất.
Ví dụ: „summer, „student, „mountain, „people, „human,…
Ngoại lệ: ciment, canal, dicoy, desire, ideal, machine, police, idea
- Đa số các động từ có 2 âm tiết trọng âm rơi vào âm thứ hai.
Ví dụ: reduce, supply, review, destroy, prevent,…
Ngoại lệ: offer, happen, answer, enter, listen, open, borrow
- Các từ có 2 âm tiết tận cùng bằng đuôi “er” trọng âm rơi vào âm tiết đầu.
Ví dụ: teacher, writer, father, mother,…
Ngoại lệ: confer, refer, prefer, deter
- Một số từ có hai âm tiết vừa là động từ vừa là danh từ hoặc vừa là động từ vừa
là tính từ thì trọng âm phụ thuộc xem từ đó thuộc từ loại nào.
Động từ (2nd)
To accent /ækˈsent/
To comment /ˈkɒment/
To discuss /dɪˈskʌs/
Record /rɪˈkɔːd/
To suspect /səˈspekt/
To progress /prəˈɡres/
To contrast /kənˈtrɑːst/
To decrease /dɪˈkriːs/
To increase /ɪnˈkriːs/
To export /ɪkˈspɔːt/
To import /ɪmˈpɔːt/
To insult /ɪnˈsʌlt/
To objec t/əbˈdʒekt/
To produce /prəˈdjuːs/
To protest /prəˈtest/
To rebel /rɪˈbel/
Động từ (2nd)
To present /prɪˈzent/

Danh từ (1st)
Accent /ˈæksənt/
Comment /ˈkɒment/
Discuss /ˈdɪskəs/
Record /ˈrekɔːd/
Suspect /ˈsʌspekt/
Progress /ˈprəʊɡres/
Contrast /ˈkɒntrɑːst/
Decrease /ˈdiːkriːs/
Increase /ˈɪŋkriːs/
Export /ˈekspɔːt/
Import /ˈɪmpɔːt/
Insult /ˈɪnsʌlt/
Object /ˈɒbdʒekt/
Produce /ˈprɒdjuːs/
Protest /ˈprəʊtest/
Rebel /ˈrebl/
Tính từ (1st)
Present /ˈpreznt/

To absent /æbˈsent/
To abstract /æbˈstrækt/
To perfect /pəˈfekt/

Absent /ˈæbsənt/
Abstract /ˈæb.strækt/
Perfect /ˈpɜː.fekt/

Ngoại lệ: Một số từ vừa là động từ vừa là danh từ (hoặc tính từ) nhưng trọng âm
không thay đổi:
Answer
Promise
Advice
Offer
Travel
Reply
Profit
Picture
Visit
Narrow
Practice
Regret
Cover
Label
Struggle
Quarrel

/ˈɑːn.sər/
/ˈprɒm.ɪs/
/ədˈvaɪs/
/ˈɒf.ər/
/ˈtræv.əl/
/rɪˈplaɪ/
/ˈprɒf.ɪt/
/ˈpɪk.tʃər/
/ˈvɪz.ɪt/
/ˈnær.əʊ/
/ˈpræk.tɪs/
/rɪˈɡret/
/ˈkʌv.ər/
/ˈleɪ.bəl/
/ˈstrʌɡ.əl/
/ˈkwɒr.əl/

2. Đối với những từ có 3 âm tiết trở lên
Đối với những từ có 3 âm tiết trở lên và không có hậu tố, tiền tố đặc biệt trọng
âm thường rơi âm 3 từ dưới lên
Ví dụ: „animal, „comfortable, „difficult, „different, …
Ngoại lệ: cicada, horizon, pogoda, computer, generator, remember,…
3. Đối với từ ghép.
- Danh từ ghép thường có trọng âm chính nhấn vào danh từ đầu tiên:
Ví dụ: filmaker, tea – cup, dressmaker,…
* Nếu từ trước chỉ vật liệu chế tạo ra từ sau thì trọng âm rơi vào từ thứ 2
Ví dụ: a nylon „shirt, a paper „bag, a brick „house,…
- Động từ ghép mà có 2 từ ghép lại như look up, look down… (kiểu như phrasal
verbs) thì trọng âm rơi vào từ thứ 2:
Ví dụ: to cool „off, to break „up, to bring „up,…
* Động từ ghép bằng cách thêm trạng từ làm tiếp đầu vào động từ gốc thì trọng
âm bao giờ cũng rơi vào động từ gốc.

Ví dụ: understand, underline, overweigh, overdo
Ngoại lệ: backbite (nói xấu)
- Tính từ ghép có trọng âm chính rơi vào âm tiết đầu tiên
Ví dụ: homesick, airsick, praise – worthy (đáng khen),…
Ngoại lệ: duty – free, snow – white,…
* Nếu tính từ ghép có dạng: adv + VP2 hoăc adj + VP2 thì trọng âm chính lại rơi
vào âm thứ 2
Ví dụ: bad – tempered, short - sighted, far – sighted, well – done,…
- Trạng từ ghép được thành lập bằng “giới từ + danh từ” hoăc hai giới từ ghép
với nhau, thì trọng âm thường ở âm tiết cuối.
Ví dụ: indoor, outdoor, within, without,…
* Các trạng từ có tận cùng bằng đuôi how, what, where, - ward hay – wards thì
trọng âm nhấn vào âm tiết đầu:
Ví dụ: anyhow, somehow, somewwhere, upward, downward, forward,…
* Các trạng từ kết thúc bằng đuôi “ever” trọng âm rơi chính đuôi này
Ví dụ: whomever, whatever, however,…
4. Quy tắc trọng âm với các từ có hậu tố đặc biệt.
4.1. Tận cùng bằng những đuôi sau đây trọng âm rơi chính đuôi:
+ ain, aire, ade
Ví dụ: maintain, questionnaire, lemonlade,…
+ ee, eer, ete, ette, ese, esque, ique
Ví dụ: refugee, engineer, complete, cigarette, Vietnamese, picturesque,
technique
+ oo, oon
Ví dụ: bamboo, typhoon
+ ental, ential, entary
Ví dụ: fundamental, potential, elementary
Ngoại lệ: „comrade, „marmalade, „coffee, „comittee, „commentary
4.2. Tận cùng bằng các đuôi sau đây trọng âm rơi âm trước đuôi
+ ion (tion, sion, cion), ian, ial, ic, ics, ious, ium, itive

Ví dụ: suggestion, decision, suspicion, electrician, mathematics, economic,
delicious, premium, primitive
+ ure (sure, ture)
Ví dụ: pressure, nature
Ngoại lệ: „politics, a‟rithmetic, „arabic, „lunatic, „rhetoric, „catholic
Ma‟ture, en‟sure, in‟sure, „literature, „signature, „architecture
4.3. Tận cùng bằng những đuôi sau đây trọng âm rơi âm 3 từ dưới lên
+ ate, acy
Ví dụ: delicate, diplomacy
+ ize, ise, ism, ist
Ví dụ: socialize, exercise, capitalism, specialist
+ ence, ency, ancy
Ví dụ: independence, prequency, constancy
+ try, fy, fly, ute, ite, ude
Ví dụ: chemistry, identify, multifly, institute,
4.4. Tận cùng bằng những đuôi sau đây trọng âm rơi âm trước nói cách khác rơi
âm 3 từ dưới lên bởi bản thân đuôi này đã có 2 âm tiết
+ ical, ishment, ison
Ví dụ: chemical, accomplishment, comparison
+ ular, ulous, ury, ural, ulum
Ví dụ: particular, injury, natural, curriculum
+ omy, logy, aphy
Ví dụ: astronomy, biology, biography
+ ity, ety, ative, itive, ium
Ví dụ: activity, variety, conservative, primitive, minium
4.5. Từ tận cùng bằng đuôi “age”
- 2 âm tiết rơi âm 1
Ví dụ: village, massage, luggage,…
- 3 âm tiết rơi âm 1
Ví dụ: average, beverage
Ngoại lệ: advantage, encourage

4.6. Từ tận cùng bằng đuôi “ate”
- Nếu từ có 2 âm tiết:
+ Danh từ, tính từ: rơi âm 1
Ví dụ: private, classmate
+ Động từ: rơi âm 2
Ví dụ: create
-Nếu từ có 3 âm tiết trở lên, trọng âm rơi âm 3 từ dưới lên
Ví dụ: comunicate, paticipate
4.7. Tận cùng bằng ary, ory rơi âm 4 từ dưới lên
Ví dụ: necessary, vocabulary, literary
5. Một số hậu tố và tiền tố khi thêm vào không làm thay đổi trọng âm của từ
gốc
- Tiền tố:
*un- : 'healthy -> un'healthy, im‟portant -> unim'portant …
*im- : ma‟ture -> imma‟ture, „patient -> im‟patient…
*in- : com‟plete -> incom‟plete, sin‟cere -> insin‟cere …
*ir- : „relevant -> ir‟relevant, re‟ligious -> irre‟ligious …
*dis : con‟nect -> discon‟nect, „courage -> dis‟courage …
*non- : „smokers -> non‟smokers, „violent -> non‟violent…
*en- : „courage -> en‟courage, „vision -> en‟vision …
*re- : a‟rrange -> rea‟rrange, „married -> re‟married …
*over- : „crowded -> over‟crowded, „estimate -> over‟estimate …
- Hậu tố:
*ful : „beauty ->„beautiful,„wonder ->„wonderful …
*less : „thought -> „thoughtless, „hope -> „hopeless …
*able : „comfort -> „comfortable, „notice -> „noticeable …
*al : „season -> „seasonal, tra‟dition -> tra‟ditional …
*ous : „danger -> „dangerous, „poison -> „poisonous …
*ly : „similar -> „similarly, di‟rect -> di‟rectly …
*er / -or : „actor, „worker, „reader …

*ise/ -ize : „memorize, „modernize, „industrialize …
*ing: be‟gin -> be‟ginning, su‟ggest -> su‟ggesting …
*en: „length -> „lengthen, „strength -> „strengthen …
*ment: en‟joyment, a‟musement, „government …
*ness : „happiness, „thoughtlessness …
*ship : „sportmanship, „relationship,„scholarship, …
*hood : „neighborhood, „brotherhood
6. Một số trường hợp khác
- Các đại từ phản thân luôn nhấn mạnh ở âm tiết cuối
Ví dụ: himself, myself, themselves,…
- Từ chỉ số lượng kết thúc bằng “-een”, trọng âm nhấn vào âm cuối
Ví dụ: eighteen, nineteen,…
- Từ chỉ số lượng kết thúc bằng “-ty” , trọng âm nhấn vào âm đầu
Ví dụ: eighty, ninety
II. BÀI TẬP TRỌNG ÂM
1. A. economical
2. A. grocery
3. A. saucepan
4.
A.
development
5. A. difficult
6. A. lunar
7. A. evening
8. A. challenge
9. A. revise
10. A. number
11. A. immediate
12. A. remember
13. A. simplicity
14. A. device
15. A. interesting
16. A. acceptable
17. A. beautiful
18. A. register
19. A. endanger
20. A. interrupt
21.
A.

B. scientific
B. soiciable
B. tragedy
B. advisable

C. expensive
C. employee
C. uniform
C. preventive

D. uncontrollable
D. absent
D. collaborate
D. dinosaur

B. enroll
B. powder
B. diagonally
B. excellent
B. understand
B. atmosphere
B. competitive
B. importing
B. admirable
B. bamboo
B. marvelous
B. festival
B. tonight
B. conscious
B. nominate
B. unique
B. academic

C. expensive
C. disgusting
C. transact
C. deposit
C. machine
C. typical
C. birthright
C. chemise
C. basketball
C. interactive
C. emphatic
C. explain
C. vocabulary
C. story
C. important
C. industrial
C. inability

D. depend
D. practice
D. initial
D. chemical
D. along
D. supportive
D. device
D. represent
D. generous
D. designer
D. steamer
D. Pacific
D. discover
D. observance
D. discuss
D. disgusting
D. encourage

satisfactory
21. A. tolerate
22. A. suprising
22. A. hydrology
23. A. facility
24. A. popular
25. A. career
26. A. intimacy
27. A. outgoing
28. A. machine
29. A. pattern
30. A. amusing
31. A. receive
32. A. participant
33. A. punctual
34. A. volunteer
35. A. position
36. A. considerate
37. A. remote
38. A. opposite
39. A. attend
40. A. scenery
41. A. particular
42. A. physicist
43. A. offer
44. A. potential
45.
A.
preferential
46. A. elephant
47. A. abnormal
48. A. significant
49. A. settle
50. A. adventure

B. interesting
B. demonstrate
B. organism
B. prevention
B. patriot
B. cosmonaut
B. permission
B. important
B. environment
B. asleep
B. address
B. president
B. particular
B. horrible
B. monday
B. information
B. community
B. receive
B. geography
B. appear
B. location
B. economy
B. economy
B. persuade
B. understand
B. congratulate

C. produce
C. injection
C. memorable
C. community
C. measurement
C. preservative
C. collection
C. computer
C. attend
C. different
C. customer
C. rubbish
C. release
C. hilarious
C. husband
C. location
C. circumstance
C. prevent
C. geometry
C. anthem
C. atmosphere
C. communicate
C. inventor
C. apply
C. recommend
C. development

D. comfort
D. impractical
D. government
D. electrician
D. technology
D. advantage
D. convenient
D. concern
D. disappear
D. fertilizer
D. successful
D. instance
D. exhibition
D. writer
D. festival
D. improve
D. photoghraphy
D. recent
D. endanger
D. apply
D. festival
D. unemployment
D. president
D. reduce
D. volunteer
D. preservative

B. dinosaur
B. initial
B. convenient
B. protect
B. advantage

C. buffalo
C. innocent
C. fashionable
C. compose
C. advertise

D. computer
D. impatient
D. traditional
D. relate
D. adverbial

III. BÀI TẬP TỔNG HỢP TỪ CÁC ĐỀ THI THPTQG VÀ ĐỀ THI THỬ
CÁC NĂM
1. (MĐ 401 – THPTQG 2017)
A. teacher
B. lesson
2. (MĐ 401 – THPTQG 2017)
A. importance
B. happiness
3. (MĐ 402 – THPTQG 2017)
A. possible
B. cultural
4. (MĐ 402 – THPTQG 2017)
A. office
B. nature
5. (MĐ 403 – THPTQG 2017)

C. action

D. police

C. employment

D. relation

C. confident

D. supportive

C. result

D. farmer

A. difficult
B. popular
C. effective
6. (MĐ 403 – THPTQG 2017)
A. answer
B. reply
C. singer
7. (MĐ 404 – THPTQG 2017)
A. medical
B. essential
C. dangerous
8. (MĐ 404 – THPTQG 2017)
A. doctor
B. student
C. advice
9. (MĐ 401 – THPTQG 2018)
A. sympathy
B. poverty
C. equipment
10. (MĐ 401 – THPTQG 2018)
A. intend
B. install
C. follow
11. (MĐ 402 – THPTQG 2018)
A. apartment
B. benefit
C. argument
12. (MĐ 402 – THPTQG 2018)
A. explain
B. invovle
C. borrow
13. (MĐ 403 – THPTQG 2018)
A. behave
B. relax
C. enter
14. (MĐ 403 – THPTQG 2018)
A. disaster
B. origin
C. charity
15. (MĐ 404 – THPTQG 2018)
A. president
B. opponent
C. assistant
16. (MĐ 404 – THPTQG 2018)
A. obtain
B. perform
C. affect
17. (MĐ 401 – THPTQG 2019)
A. consist
B. carry
C. remove
18. (MĐ 401 – THPTQG 2019)
A. solution
B. principal
C. passenger
19. (MĐ 402 – THPTQG 2019)
A. terrific
B. beautiful
C. general
20. (MĐ 402 – THPTQG 2019)
A. provide
B. listen
C. repeat
21. (MĐ 403 – THPTQG 2019)
A. study
B. delete
C. reward
22. (MĐ 403 – THPTQG 2019)
A. summary
B. holiday
C. selection
23. (MĐ 404 – THPTQG 2019)
A. energy
B. exercise
C. addiction
24. (MĐ 404 – THPTQG 2019)
A. connect
B. travel
C. deny
(Thi thử lần 2 THPT Đồng Đậu, Vĩnh Phúc 2020)
25. A. biology
B. geography
C. scientific
26. A. floppy
B. idol
C. cotton
(Thi thử lần 1 THPT Đoàn Thượng, Hải Dương 2020)
27. A. graduation B. understanding C.
accommodation

D. national
D. future
D. regular
D. parent
D. character
D. decide
D. vacancy
D. discuss
D. allow
D. agency
D. companion
D. happen
D. protect
D. continent
D. chemical
D. collect
D. survive
D. festival
D. article
D. return
D. environment
D. embrace
D. international

28. A. purpose
B. prepare
C. repeat
D. police
(Thi thử THPT Nguyễn Trãi 2020)
29. A. confusion B. pollution
C. influence
D. removal
30. A. renewable B. influential
C. advantageous D. beneficial
(Thi thử lần 1 chuyên Bắc Ninh 2020)
31. A. reflect
B. contain
C. purchase
D. suggest
32. A. possession B. politics
C. decision
D. refusal
(Thi thử sở GDĐT Nghệ An 2020 – MĐ 402)
33. A. wonderful B. educate
C. destruction
D. popular
34. A. maintain
B. beauty
C. decide
D. receive
(Thi thử lần 1 sở GDĐT Hưng Yên 2020)
35. A. attract
B. divide
C. finish
D. invite
36. A. economics B. entertainment C. radiation
D. geography
(Thi thử lần 1 THPT Bình Sơn, Vĩnh Phúc 2020)
37. A. centralise
B. achievement
C. combustion
D. diversity
38. A. relevant
B. assistant
C. argument
D. attitude
(Thi thử lần 1 THPT Đội Cấn, Vĩnh Phúc 2020)
39. A. argument
B. admission
C. domestic
D. accquaintance
40. A. precede
B. confide
C. modern
D. remind
(Thi thử lần 1 THPT Đồng Đậu, Vĩnh Phúc 2020)
41. A. knowledge B. careful
C. arrive
D. happen
42. A. solidarity
B. determination C. organization
D. consideration
(Thi thử lần 1 THPT Hàn Thuyên 2020)
43. A. escape
B. before
C. enough
D. welfare
44. A. situation
B. examination
C. generation
D. education
(Thi thử lần 1 THPT Lý Thái Tổ 2020)
45. A. interpret
B. chemistry
C. attention
D. romantic
46. A. attract
B. discuss
C. follow
D. confide
(Thi thử lần 1 THPT Ngô Gia Tự, Vĩnh Phúc 2020 – MĐ 208)
47. A. evaluate
B. investigate
C. exception
D. category
48. A. contrary
B. control
C. constant
D. contour
(Thi thử lần 1 THPT Nguyễn Viết Xuân 2020 – MĐ 104)
49. A. immigrant B. miracle
C. strategy
D. position
50. A. secure
B. observe
C. forward
D. survive
(Thi thử lần 1 THPT Yên Lạc 2, Vĩnh Phúc 2020)
51. A. relevant
B. attitude
C. assistant
D. argument
52. A. promote
B. profile
C. prefer
D. regret
(Thi thử lần 1 THPT Quang Hà, Vĩnh Phúc 2020 – MĐ 120)
53. A. romantic
B. marriage
C. majority
D. attractiveness
54. A. nervous
B. verbal
C. polite
D. body
(Thi thực hành lần 1 THPT Chuyên KHTN 2020 – MĐ 003)
55. A. fireplace
B. outweigh
C. lifestyle
D. folklore
56. A. accident
B. essential
C. inventor
D. assemble
(Thi thử lần 1 chuyên Long An 2020 – MĐ 321)
57. A. suspend
B. neglect
C. preview
D. embrace

58. A. vulnerable B. enormous
C. commercial
D. inaccuarate
(Thi thử lần 1 Chuyên Quốc học Huế 2020 – MĐ 123)
59. A. respond
B. threaten
C. translate
D. assist
60. A. curriculum B. development
C. technology
D. entertainment
(Thi thử lần 1 chuyên Hà Giang 2020 – MĐ 406)
61. A. history
B. divide
C. adapt
D. explode
62. A.
B. catastrophe
C. comfortable
D. economy
communicate
(Thi thử lần 1 THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ, Hoà Bình 2020 – MĐ 105)
63. A. diversity
B. effective
C. popular
D. establish
64. A. culture
B. prefer
C. accept
D. express
(Thi thử lần 1 THPT Chuyên Thái Bình 2020 – MĐ 404)
65. A. president
B. opponent
C. assistant
D. companion
66. A. accuse
B. admire
C. enter
D. deny
(Thi thử lần 1 sở GDĐT Hải Phòng 2020 – MĐ 113)
67. A. selfish
B. famine
C. police
D. target
68. A. ancestor
B. transistor
C. equator
D. compressor
(Thi thử lần 1 THPT chuyên Thái Nguyên – MĐ 201)
69. A. promote
B. recruit
C. survive
D. answer
70. A.
B. proficiency
C. efficiency
D. society
unemployment

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other
three in the position of primary stress in each of the following questions.
Question 1. A. legal

B. diverse

C. polite

D. complete

Question 2. A. suspicious

B. marvelous

C. physical

D. argument

Question 3. A. comfortable

B. excellent

C. communicate

D. confident

Question 4. A. document

B. development

C. improvement

D. environment

Question 5. A. information

B. development

C. psychology

D. activity

Question 6. A. machine

B. office

C. fiction

D. expert

Question 7. A. return

B. market

C. process

D. office

Question 8. A. abandon

B. benefit

C. constitute

D. dialect

Question 9. A. instruction

B. intelligent

C. comprehend

D. inflation

Question 10. A. reveal

B. offer

C. provide

D. collapse

Question 11. A. stagnant

B. tableland

C. survive

D. swallow

Question 12. A. occur

B. prefer

C. apply

D. surface

Question 13. A. emergency

B. activity

C. vulnerable

D. initiative

Question 14. A. identity

B. modernize

C. impressive

D. emotion

Question 15. A. compile

B. compose

C. compete

D. complex

Question 16. A. attitude

B. instinctive

C. continent

D. applicant

Question 17. A. reduce

B. impress

C. technique

D. finish

Question 18. A. emerge

B. organic

C. belief

D. medium

Question 19. A. compulsory

B. certificate

C. category

D. accompany

Question 20. A. decent

B. secure

C. maintain

D. confide

Question 21. A. argument

B. marvellous

C. sacrifice

D. supportive

Question 22. A. expert

B. mature

C. channel

D. secret

Question 23. A. leftover

B. conical

C. sacrifice

D. supportive

Question 24. A. swallow

B. confide

C. maintain

D. install

Question 25. A. address

B. include

C. imply

D. common

Question 26. A. household

B. concern

C. garbage

D. conflict

Question 27. A. confidence

B. maximum

C. applicant

D. computer

Question 28. A. relation

B. employment

C. important

D. mischievous

Question 29. A. active

B. employ

C. dessert

D. affair

Question 30. A. kitchen

B. playful

C. support

D. threaten

Question 31. A. supportive

B. domestic

C. chemical

D. endanger

Question 32. A. danger

B. invite

C. enact

D. enjoy

Question 33. A. available

B. depression

C. education

D. majority

Question 34. A. answer

B. destroy

C. allow

D. complain

Question 35. A. twenty

B. reporter

C. notebook

D. poverty

Question 36. A. improve

B. possible

C. comfortable

D. realize

Question 37. A. guidance

B. reserve

C. prospect

D. species

Question 38. A. employ

B. immune

C. powder

D. evoke

Question 39. A. competent

B. computer

C. compliance

D. commute

Question 40. A. complete

B. accuse

C. demand

D. argue

Question 41. A. author

B. electronics

C. exercise

D. candidate

Question 42. A. maintain

B. disturb

C. offer

D. announcement

Question 43. A. enter

B. supply

C. allow

D. begin

Question 44. A. postpone

B. specialize

C. purpose

D. summarize

Question 45. A. quality

B. solution

C. compliment

D. energy

Question 46. A. angry

B. complete

C. polite

D. secure

Question 47. A. postpone

B. product

C. postcard

D. purpose

Question 48. A. economics

B. material

C. unpopular

D. delicious

Question 49. A. emotional

B. capacity

C. opinion

D. instrument

Question 50. A. critical

B. solution

C. perform

D. reaction
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Question 1. A
Kiến thức: Trọng âm từ có 2 âm tiết
Giải thích:
legal /ˈliːɡl/
diverse /daɪˈvɜːs/
Câu A trọng âm 1 còn lại trọng âm 2.
Đáp án: A
Question 2. A
Kiến thức: Trọng âm của từ có 3 âm tiết trở lên
Giải thích:
suspicious /səˈspɪʃəs/
marvelous /ˈmɑːvələs/
Câu A trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, còn lại là thứ nhất
Đáp án:A
Question 3. C
comfortable /'kʌmftəbl/
communicate /kə'mju:nikeit/

polite /pəˈlaɪt/

physical /ˈfɪzɪkl/

complete/kəmˈpliːt/

argument/ˈɑːɡjumənt/

excellent /'eksələnt/
confident /'kɒnfidənt/

Câu C trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2 còn lại là thứ nhất => đáp án C
Question 4. A
Kiến thức: Trọng âm từ có 3 âm tiết trở lên
Giải thích:
document /'dɔkjumənt/
development /di'veləpmənt/
improvement /im'pru:vmənt/
environment /in'vaiərənmənt/
Đáp án A có trọng âm rơi vào âm tiết thứ 1, các đáp án còn lại rơi vào âm tiết thứ 2.
Đáp án: A
Question 5. A
Kiến thức: Trọng âm của từ có 3 âm tiết trở lên
Giải thích:
information /,infə'mei∫n/
development /di'veləpmənt/
psychology /sai'kɒlədʒi/
activity /æk'tiviti/
Câu A trọng âm rơi vào âm tiết thứ 3, còn lại là thứ 2
Đáp án: A
Question 6. A
Kiến thức: Trọng âm của từ có 2 âm tiết
Giải thích:
machine /mə'∫i:n/
office /'ɔ:fis/
fiction /'fik∫n/
expert/'ekspɜ:t/
Câu A trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, còn lại là thứ nhất
Đáp án: A
Question 7. A
Kiến thức: Trọng âm từ có 2 âm tiết
Giải thích:
return /ri'tə:n/
market /'mɑ:kit/
process /prouses/
office /'ɔfis/
đáp án A có trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, các đáp án còn lại rơi vào âm tiết thứ 1.
Đáp án: A
Question 8. A
Kiến thức: Trọng âm từ có 3 âm tiết
Giải thích:
abandon /ə'bændən/
benefit /'benifit/
constitute /'kɔnstitju:t/
dialect/'daiəlekt/
Đáp án A có trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, các đáp án còn lại rơi vào âm tiết thứ 1.
Đáp án: A
Question 9. C
Kiến thức: Trọng âm của từ có 3 âm tiết trở lên
Giải thích:
instruction /in'strʌk∫n/
intelligent /in'telidʒənt/
comprehend /,kɒmpri'hend/
inflation /in'flei∫n/
Câu C trọng âm rơi vào âm tiết thứ 3, còn lại là thứ 2

Đáp án:C
Question 10. B
Kiến thức: Trọng âm của từ có 2 âm tiết
Giải thích:
reveal /ri'vi:l/
offer /'ɒfə[r]/
câu B trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất, còn lại là thứ 2
Đáp án:B
Question 11. C
Kiến thức: Trọng âm của từ có 2 và 3 âm tiết
Giải thích:
stagnant /'stægnənt/
tableland /'teibllænd/
Câu C trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2 còn lại là thứ nhất
Đáp án: C
Question 12. D
Kiến thức: trọng âm từ có 2 âm tiết
Giải thích:
occur /əˈkɜː(r)/
prefer /prɪˈfɜː(r)/

provide /prə'vaid/

collapse/kə'læps/

survive /sə'vaiv/

swallow/'swɒləʊ/

apply /əˈplaɪ/

surface/ˈsɜːfɪs/

Từ “surface” có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất, các từ còn lại có trọng âm rơi vào âm tiết thứ
hai.
Đáp án: D
Question 13. C
Kiến thức: trọng âm từ có 3 âm tiết trở lên
Giải thích:
emergency /iˈmɜːdʒənsi/
activity /ækˈtɪvəti/
vulnerable /ˈvʌlnərəbl/
initiative /ɪˈnɪʃətɪv/
Trọng âm của câu C rơi vào âm 1, còn lại là âm 2.
Đáp án: C
Question 14. B
Kiến thức: Trọng âm của từ có 3 âm tiết trở lên
Giải thích:
identity /ai'dentəti/
modernize /'mɔdə:naiz/
Câu B trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất, còn lại là thứ 2
Đáp án:B

impressive /im'presiv/

emotion/i'məʊ∫n/

Question 15. D
Kiến thức: Trọng âm của từ có 2 âm tiết
compile /kəmˈpaɪl/
compose /kəmˈpəʊz/
Câu D trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất, còn lại là thứ 2
Đáp án:D
Question 16. B
Kiến thức: Trọng âm của từ có 3 âm tiết
Giải thích:
attitude /'ætitju:d/
instinctive /in'stiηktiv/
Câu B trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, còn lại là thứ nhất
Đáp án:B
Question 17. D
Kiến thức: Trọng âm của từ có 2 âm tiết
Giải thích:
reduce /ri'dju:s/
impress /im'pres/
Câu D trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất, còn lại là thứ 2
Đáp án:D
Question 18. D
Kiến thức: Trọng âm của từ có 2 và 3 âm tiết
Giải thích:
emerge /i'mɜ:dʒ/
organic /ɔ:'gænik/
Câu D trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất, còn lại là thứ 2
Đáp án:D
Question 19. C
Kiến thức: trọng âm từ có 4 âm tiết
Giải thích:
compulsory /kəmˈpʌlsəri/
certificate /səˈtɪfɪkət/
category /ˈkætəɡəri/

compete /kəmˈpiːt/

continent /'kɒntinənt/

technique /tekˈniːk/

belief /bi'li:f/

complex/ˈkɒmpleks/

applicant/'æplikənt/

finish/'fini∫/

medium/'mi:diəm/

accompany /əˈkʌmpəni/

Trọng âm của câu C rơi vào âm thứ nhất, còn lại là âm thứ 2.
Đáp án: C
Question 20. A
Kiến thức: trọng âm từ có 2 âm tiết
Giải thích:
decent /ˈdiːsnt/
secure /sɪˈkjʊə(r)/
maintain /meɪnˈteɪn/
Trọng âm của câu A rơi vào âm thứ nhất, còn lại là âm thứ 2.
Đáp án: A

confide/kənˈfaɪd/

TÀI LIỆU THUỘC KHÓA LIVE C 2K3

Đăng ký học em INBOX cô

Question 21. D
Kiến thức: trọng âm từ có 3 âm tiết
argument /ˈɑːɡjumənt/
marvellous /ˈmɑːvələs/
sacrifice /ˈsækrɪfaɪs/
supportive /səˈpɔːtɪv/
Trọng âm của từ “supportive” rơi vào âm tiết thứ hai, các từ còn lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ
nhất. Đáp án: D
Question 22. B
Kiến thức: Trọng âm của từ có 2 âm tiết
Giải thích:
expert /'ekspɜ:t/
mature /mə't∫ʊə[r]/
channel /'t∫ænl/
secret /'si:krit/
Câu B trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, còn lại là thứ nhất
Đáp án:B
Question 23. D
Kiến thức: Trọng âm của từ có 3 âm tiết
Giải thích:
leftover /ˈleftəʊvə(r)/
conical /'kʊnikəl/
sacrifice /'sækrifais/
supportive/sə'pɔ:tiv/
Câu D trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, còn lại là thứ nhất
Đáp án:D
Question 24. A
Kiến thức: Trọng âm của từ có 2 âm tiết
Giải thích:
swallow /'swɒləʊ/
confide /kən'faid/
maintain /mein'tein/
install /in'stɔ:l/
Câu A trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất, còn lại là thứ 2
Đáp án:A
Question 25. D
Kiến thức: Trọng âm của từ có 2 âm tiết
Giải thích:
address /əˈdres/
include /ɪnˈkluːd/
imply /ɪmˈplaɪ/
common/ˈkɒmən/
Câu D trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất, còn lại là thứ 2
Đáp án:D
Question 26. B
Kiến thức: Trọng âm của từ có 2 âm tiết
Giải thích:
household /'haʊshəʊd/
concern /kən'sɜ:n/
garbage /'gɑ:bidʒ/
Câu B trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, còn lại là thứ nhất
Đáp án:B

conflict/ˈkɒnflɪkt/
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Question 27. D
Kiến thức: Trọng âm của từ có 3 âm tiết
Giải thích:
confidence /'kɒnfidəns/
maximum /'mæksiməm/
applicant /'æplikənt/
computer /kəm'pju:tə[r]/
Câu D trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, còn lại là thứ nhất
Đáp án: D
Question 28. D
Kiến thức: Trọng âm từ có 3 âm tiết
Giải thích:
relation /ri'leiʃn/
employment /im'plɔimənt/
important /im'pɔ:tənt/
mischievous /'mistʃivəs/
Đáp án D có trọng âm rơi vào âm tiết thứ 1, các đáp án còn lại rơi vào âm tiết thứ 2
Đáp án: D
Question 29. A
Kiến thức: Trọng âm từ có 2 âm tiết
Giải thích:
active /'æktiv/
employ /im'plɔi/
dessert /di'zə:t/
affair /ə'feə/
Đáp án A có trọng âm rơi vào âm tiết thứ 1, các đáp án còn lại rơi vào âm tiết thứ 2.
Đáp án: A
Question 30. C
Kiến thức: Trọng âm từ có 2 âm tiết
Giải thích:
kitchen /'kitʃin/
playful /'pleiful/
support /sə'pɔ:t/
threaten/'θretn/
Đáp án C có trọng âm rơi vào âm tiết thứ 3, các đáp án còn lại rơi vào âm tiết thứ 1.
Đáp án: C
Question 31. C
Kiến thức: Trọng âm từ có 3 âm tiết
Giải thích:
Supportive /sə'pɔ:tiv/
domestic /də'mestik/
chemical /'kemikəl/
endanger/in’deindʤə/
Đáp án C có trọng âm rơi vào âm tiết thứ 1, các đáp án còn lại rơi vào âm tiết thứ 2.
Đáp án: C
Question 32. A
Kiến thức: Trọng âm của từ có 2 âm tiết
Giải thích:
danger /'deindʒə[r]/
invite /in'vait/
enact /i'nækt/
enjoy /in'dʒɔi/
Câu A trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất, còn lại là thứ 2
Đáp án:A
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Question 33. C
Kiến thức: Trọng âm của từ có 3 âm tiết trở lên
Giải thích:
available /ə'veiləbl/
depression /di'pre∫n/
education /ˌedʒuˈkeɪʃn/
majority/mə'dʒɒrəti/
Câu C trọng âm rơi vào âm tiết thứ 3, còn lại là thứ 2
Đáp án:C
Question 34. A
Kiến thức: trọng âm từ có 2 âm tiết
Giải thích:
answer /ˈɑːnsə(r)/
destroy /dɪˈstrɔɪ/
allow /əˈlaʊ/
complain/kəmˈpleɪn/
Trọng âm của câu A rơi vào âm thứ nhất, còn lại là âm thứ hai.
Đáp án: A
Question 35. B
Kiến thức: trọng âm từ có 2, 3 âm tiết
Giải thích:
twenty /ˈtwenti/
reporter /rɪˈpɔːtə(r)/
notebook /ˈnəʊtbʊk/
Trọng âm của câu B rơi vào âm thứ hai, còn lại là âm thứ nhất.
Đáp án: B
Question 36. A
Kiến thức: Trọng âm từ có 2, 3 và 4 âm tiết

poverty/ˈpɒvəti/

Giải thích:
improve /im'pru:v/
possible /'pɔsəbl/
comfortable /'kʌmfətəbl/
realize/'riəlaiz/
Đáp án A có trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, các đáp án còn lại rơi vào âm tiết thứ 1.
Đáp án: A
Question 37. B
Kiến thức: Trọng âm của từ có 2 âm tiết
Giải thích:
guidance /'gaidəns/ reserve /ri'zɜ:v/
prospect /'prɒspekt/ species /'spi:∫i:z/
Câu B trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, còn lại là thứ nhất
Đáp án: B
Question 38. C
Giải thích:
employ /im'plɔi/
immune /i'mju:n/
powder /'paudə/
evoke /i'vouk/
Đáp án C có trọng âm rơi vào âm tiết thứ 1, các đáp án còn lại rơi vào âm tiết thứ 2.
Đáp án: C
Question 39. A
Kiến thức: Trọng âm từ có 3 âm tiết
Giải thích:

competent /'kɔmpitənt/
computer /kəm'pju:tə/
compliance /kəm’plaiəns/
commuter /kə'mju:tə/
Đáp án A có trọng âm rơi vào âm tiết thứ 1, các đáp án còn lại rơi vào âm tiết thứ 2.
Đáp án: A
Question 40. D
Kiến thức: Trọng âm từ có 2 âm tiết
Giải thích:
complete /kəmˈpliːt/
accuse /əˈkjuːz/
demand /dɪˈmɑːnd/
argue /ˈɑːɡjuː/
Câu D trọng âm rơi vào âm tiết thứ 1 còn lại là thứ 2
Đáp án: D
Question 41. B
Kiến thức: trọng âm từ có 2, 3, 4 âm tiết
Giải thích:
author /ˈɔːθə(r)/
electronics /ɪˌlekˈtrɒnɪks/
exercise /ˈeksəsaɪz/ candidate/ˈkændɪdət/
Trọng âm của từ “electronics” rơi vào âm tiết thứ hai, các từ còn lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ
nhất. Đáp án: B
Question 42. C
Kiến thức: trọng âm từ có 2, 3 âm tiết
Giải thích:
maintain /meɪnˈteɪn/
disturb /dɪˈstɜːb/
offer /ˈɒfə(r)/
announcement/əˈnaʊnsmənt/
Trọng âm của từ “offer” rơi vào âm tiết thứ nhất, các từ còn lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai
Đáp án: C
Question 43. A
Kiến thức: Trọng âm từ có 2 âm tiết
Giải thích:
enter /'entə/
supply /sə'plai/
allow /ə'lau/
begin /bi'gin/
Đáp án A có trọng âm rơi vào âm tiết thứ 1, các đáp án còn lại rơi vào âm tiết thứ 2.
Đáp án: A
Question 44. A
Kiến thức:
Trọng âm của từ có 2 và 3 âm tiết
Giải thích:
postpone /pə'spəʊn/
specialize /'spe∫əlaiz/
purpose /'pɜ:pəs/
summarize/'sʌməraiz/
Câu A trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, còn lại là thứ nhất
Đáp án: A

Question 45. B
Kiến thức: trọng âm từ có 3 âm tiết
Giải thích:
quality /ˈkwɒləti/
solution /səˈluːʃn/
compliment /ˈkɒmplɪmənt/ energy/ˈenədʒi/
Câu B trọng âm rơi vào âm thứ 2, còn lại là thứ nhất.
Đáp án: B
Question 46. A
Kiến thức: trọng âm từ có 2 âm tiết
Giải thích:
angry /ˈæŋɡri/
complete /kəmˈpliːt/
polite /pəˈlaɪt/
secure/sɪˈkjʊə(r)/
Câu A trọng âm rơi vào âm thứ nhất, còn lại là thứ 2.
Đáp án: A
Question 47. A
Kiến thức: trọng âm từ có 2 âm tiết
Giải thích:
postpone /pəˈspəʊn/
product /ˈprɒdʌkt/
postcard /ˈpəʊstkɑːd/
purpose/ˈpɜːpəs/
Trọng âm của câu A rơi vào âm thứ 2, còn lại rơi vào âm thứ nhất.
Đáp án: A
Question 48. A
Kiến thức: trọng âm từ có 3, 4 âm tiết
Giải thích:
economics /ˌiːkəˈnɒmɪks/
material /məˈtɪəriəl/ unpopular /ʌnˈpɒpjələ(r)/
delicious/dɪˈlɪʃəs/
Trọng âm của câu A rơi vào âm thứ 3, còn lại rơi vào âm thứ 2.
Đáp án: A
Question 49. D
Kiến thức: Trọng âm từ có 3 âm tiết trở lên
Giải thích:
emotional /i'məʊ∫ənl/
capacity /kə'pæsəti/
opinion /ə'piniən/
instrument/'instrʊmənt/
Câu D trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất, còn lại là thứ 2
Đáp án: D
Question 50.A
Kiến thức: Trọng âm của từ có 2 và 3 âm tiết
Giải thích:
critical /'kritikl/
solution /sə'lu:∫n/
perform /pə'fɔ:m/
reaction/ri'æk∫n/
Câu A trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất, còn lại là thứ 2
Đáp án: A

