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1. Cách đăng ký tài khoản Azota cho học sinh, giáo viên 

1.1 Hướng dẫn đăng ký tài khoản Azota cho giáo viên 

Bước 1: Truy cập trang web azota.vn và nhấn nút Đăng ký. 

 

Nhấn nút Đăng ký 

Bước 2: Kế tiếp, hãy chọn mục Tôi là giáo viên. 

 

Chọn mục Tôi là giáo viên 

Bước 3: Nhập họ tên, số điện thoại, mật khẩu, email > Nhấn Đăng ký. Lúc này, bạn 

đã đăng ký tài khoản Azota cho giáo viên thành công và có thể tạo đề thi, chấm bài,... trên 

Azota rồi đấy! 

https://azota.vn/
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Nhập họ tên, số điện thoại, mật khẩu, email và nhấn Đăng ký 

1.2 Hướng dẫn đăng ký tài khoản Azota cho học sinh 

Bước 1: Truy cập trang web azota.vn và nhấn nút Đăng ký. 

https://azota.vn/
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Nhấn nút Đăng ký 

Bước 2: Tiếp theo, chọn mục Tôi là học sinh. 

 

Chọn mục Tôi là học sinh 

Bước 3: Nhập họ tên, số điện thoại, mật khẩu > Nhấn Hoàn thành đăng ký. 
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Nhập họ tên, số điện thoại, mật khẩu, email và nhấn Đăng ký 

2. Hướng dẫn giao bài về nhà cho học sinh 

Bước 1: Đăng nhập vào app Azota trên máy tính và chọn mục Danh sách lớp. 

 

Chọn mục Danh sách lớp 

Bước 2: Kế tiếp, bạn hãy nhấn vào mục Tạo lớp. 

https://www.thegioididong.com/game-app/azota-ung-dung-giao-va-cham-bai-tap-251439
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Nhấn vào mục Tạo lớp 

Bước 3: Bạn nhập tên lớp rồi nhấn nút Lưu 

 

Nhập tên lớp rồi nhấn nút Lưu 

Bước 4: Tiếp theo, bạn hãy chọn Thêm học sinh để thêm danh sách học sinh được 

giao bài tập vào. 
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Chọn Thêm học sinh 

Bước 5: Bạn chọn Nhập từ file Excel. 

Lưu ý: Trường hợp không có file danh sách học sinh Excel, thầy cô có thể điền Họ và 

tên, số điện thoại, Ngày sinh của từng học sinh vào ô bên dưới. 

 

Chọn nhập từ file Excel 

Bước 6: Bạn có thể chọn kéo thả file Excel hoặc click để chọn file tải lên. 
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Kéo thả file Excel hoặc click để chọn file tải lên 

Bước 7: Sau khi tải file danh sách học sinh xong, hãy nhấn Xác nhận. 

 

Nhấn Xác nhận 

Bước 8: Quay trở lại màn hình chính và chọn Bài tập để tạo bài tập về nhà cho học 

sinh. 

 

Chọn Bài tập 
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Bước 9: Sau đó, nhấn Tạo bài tập. 

 

Nhấn Tạo bài tập 

Bước 10: Nhập tên bài tập, hạn nộp (nếu có giới hạn thời gian nộp bài) và click vào 

mục Thêm file bài tập. 

 

Nhập tên bài tập, hạn nộp và click vào mục Thêm file bài tập 

Bước 11: Chọn file đề bài tập trên máy tính và nhấn Open (Mở). 
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Chọn file đề bài tập trên máy tính và nhấn Open 

Bước 12: Tick chọn lớp muốn giao bài và nhấn Lưu là xong. Bên cạnh đó, giáo viên 

có thể tick chọn thêm các tuỳ chọn khác như: Yêu cầu học sinh đăng nhập để nộp hoặc 

Không hiển thị điểm cho học sinh. 

 

Click chọn lớp muốn giao bài và nhấn Lưu  
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3. Hướng dẫn chấm bài trực tuyến cho học sinh 

Bước 1: Vào phần Bài tập trong ứng dụng Azota. 

 

Chọn Bài tập 

Bước 2: Bạn click chọn Xem tất cả 

 

Click Xem tất cả 

Bước 3: Bạn nhấn tên học sinh để chấm điểm bài tập cho từng học sinh. 

 

Nhấn vào nút Chấm bài 
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Bước 4: Tại đây, thầy cô sẽ xem được bài làm học sinh và có thể chấm điểm chi tiết 

cho học sinh: 

- Để chấm câu đúng, thầy cô click 1 chạm vào phần bài làm. 

- Để chấm sai, thầy cô click 2 chạm vào phần sai. 

- Để chỉnh sửa, thầy cô click chọn 2 lần vào đáp án cần sửa. 

 

Xem bài làm và chấm điểm chi tiết cho học sinh 

Bước 5: Sau khi chấm xong, hệ thống sẽ tự tính điểm cho thầy cô dựa trên số câu 

đúng, sai. Thầy cô có thể làm tròn điểm số và nhập Lời phê bên dưới. 
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Làm tròn điểm số và nhập lời phê 

Bước 6: Tiếp theo, thầy cô hãy nhấn Lưu dữ liệu. 

 

Nhấn Lưu dữ liệu 

Bước 7: Cuối cùng, hãy nhấn OK để hoàn tất việc chấm bài tập cho học sinh trên 

Azota. 

 

 

  

https://www.thegioididong.com/game-app/cach-dang-ky-tai-khoan-azota-giao-va-cham-bai-truc-tuyen-1371520
https://www.thegioididong.com/game-app/cach-dang-ky-tai-khoan-azota-giao-va-cham-bai-truc-tuyen-1371520
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4. Hướng dẫn nộp bài tập 

4.1 Hướng dẫn nộp bài tập qua Azota trên máy tính 

Bước 1: Nhấn vào link bài tập mà thầy cô giao để mở bài tập trên app Azota. 

 

Nhấn vào link bài tập 

Bước 2: Tiếp theo, chọn tên của bạn để báo danh cho giáo viên. 

 

Chọn tên của bạn 

Bước 3: Khi thấy ứng dụng hiện lên thông báo Bạn có chắc chắn chọn..., hãy 

nhấn Xác nhận.  
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Nhấn Xác nhận 

Bước 4: Tiếp theo, nhấn vào file Bài tập “Cách sử dụng…” để xem bài tập được 

giao. 

 

Nhấn vào file Bài tập 

Bước 5: Nhấn mục Chọn file để tải file (ảnh, video, audio hoặc pdf) bài làm lên > Sau 

khi chọn file bài làm xong, hãy nhấn nút Nộp bài bên dưới để hoàn tất. 
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Nhấn nút Nộp bài 

Bước 6: Sau khi nộp bài tập, bạn có thể xem kết quả bằng cách vào lại link bài tập và 

chọn tên bài tập. Ngay lập tức, bạn sẽ thấy điểm và nhận xét của thầy cô về bài làm của bạn 

hiện ra như hình bên dưới. 
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Chọn Xem chi tiết kết quả để xem điểm và nhận xét của thầy cô 

4.2 Hướng dẫn nộp bài tập qua Azota trên điện thoại 

Bước 1: Nhấn vào link bài tập mà thầy cô giao để mở bài tập trên app Azota 

 

Nhấn vào link bài tập 

Bước 2: Tiếp theo, nhấn vào mục Đề kiểm tra để xem bài kiểm tra được giao. 
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Nhấn vào mục Đề kiểm tra 

Bước 3: Sau khi làm bài trên giấy, học sinh chọn mục Chụp ảnh để chụp hình bài 

làm hoặc nhấn Chọn file để tải file (ảnh, video, audio hoặc pdf) bài làm lên. 

 

Chọn mục Chụp ảnh hoặc Chọn file 
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 Bước 4: Nhấn Chọn file > Chọn Nộp bài để gửi bài lên. 

 

Bước 5: Sau khi gửi file bài làm xong, hãy nhấn nút Nộp bài để hoàn tất. 

Bước 6: Sau khi nộp bài tập, bạn có thể xem kết quả bằng cách vào lại link bài tập 

và chọn Xem chi tiết kết quả. Ngay lập tức, bạn sẽ thấy điểm và nhận xét của thầy cô về 

bài làm của bạn hiện ra như hình bên dưới. 
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Chọn Xem chi tiết kết quả để xem điểm và nhận xét của thầy cô 

5. Cách tạo bài kiểm tra trắc nghiệm trên phần mềm Azota 

Bước 1: Truy cập trang web azota.vn, đăng nhập bằng tài khoản giáo viên. Sau đó, 

chọn mục Đề thi  

 

 

Chọn mục Đề thi  

Bước 2: Tiếp theo, bạn click vào mục Tạo đề. 

https://azota.vn/
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Click vào mục Tạo đề 

Bước 3: Bạn chọn Tải lên đề thi. 

Lưu ý: Chọn tạo đề thi PDF 2.0 

 

Chọn Tải lên đề thi 

Bước 4: Tại cột Đề thi/Tệp tin đáp án, bạn hãy kéo thả file vào hoặc click để 

upload file tương ứng lên.  

 

Kéo thả file vào hoặc click để upload file tương ứng lên 

Bước 5: Bạn chọn file đề thi và bấm Open (Mở) để tải file lên. 
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Chọn file đề thi và bấm Open 

Bước 6: Đợi phần mềm tải file đề thi và đáp án xuống hoàn tất, bạn hãy bấm Xem 

giải thích chi tiết (nếu có). 

 

Bấm Xem giải thích chi tiết (nếu có) 

Bước 7: Bạn có thể chỉnh sửa lại khoảng cách giữa các câu hỏi bằng cách click vào 

“Sửa” và kéo thanh câu hỏi lên xuống như hình bên dưới. Sau đó chọn “Áp dụng” để lưu 

lại thông tin đã chỉnh sửa. 
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Kéo thanh câu hỏi lên xuống để điều chỉnh khoảng cách giữa các câu hỏi  

Bước 8: Bạn hãy tạo tiêu đề cho đề thi và nhấn Lưu. 

 

Tạo tiêu đề cho đề thi và nhấn Lưu 

Bước 9: Bạn cần điền đầy đủ các quy định của đề thi và nhấn Xuất bản. 
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Điền các quy định của đề thi và nhấn Xuất bản 

Bước 10: Sau khi tạo bài kiểm tra thành công, bạn hãy nhấn Copy đường link bài thi 

để gửi cho học sinh. 

 

Nhấn Copy đường link bài thi gửi cho học sinh 

6. Cấu trúc đề thi chuẩn Azota ( file PDF) 
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6.1 Đề thi 100% trắc nghiệm 

Ví dụ với Đề thi 100% trắc nghiệm có chia nhóm 

I. THAI NGUYEN UNIVERSITY OF MEDICINE AND PHARMACY  

DEPARTMENT OF FOREIGN LANGUAGES 

                  MIDTERM TEST (2ND  TERM)             

Time allowed: 45 minutes 

Student’s full name:………………………………………………. 

Class: ……………..…….. 

Date of birth: …………………………… 

Date of testing: ……………………………..……….. 

 

Mark 

 

Examiner 1 Examiner 2 

 

 

 

 

II. GRAMMAR & VOCABULARY. Choose the best answer: 

Question 1: This man needs a____________________now or he’ll bleed to death. 

A. Transfuse B. transfused C. transfusing D. transfusion 

Question 2: The blood bank encourages every ______________  donor to donate as often as 

possible. 

A. Rare   B. common  C. universal D. popular 

Question 3: If your blood is _______________, you can give blood to anyone. 

A. Type A  B. Type B  C. Type AB  D. Type O 

Question 4: The hospital does not have any blood that is _______________ with the 

patient’s blood. 
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A. compatible B. match  C. suit  D. fit 

Question 5: Blood ___________ through the vessels, bringing oxygen and nourishment to 

all cells and carrying away waste products. 

A. circulates  B. circulating C. circulated  D. circulate 

Question 6: The remaining 10% of ____________ contains nutrients, electrolytes, gases, 

albumin, antibodies, wastes, enzymes, and hormones. 

A. liquid  B. blood cells C. plasma  D. chemicals 

Question 7: The components of blood helps stop a cut from bleeding: 

A. White blood cells B. Red blood cells C. platelets  D. Plasma 

Question 8: The components of blood helps fight infections: 

A. White blood cells B. Red blood cells C. platelets  D. Plasma 

Question 9: The body has three lines of defense against ______________. 

A. Pathogen  B. pathogens C. antibody  D. antibodies 

Question 10: Pathogens that do get into your body can trigger the second line of defense, 

known as the _______________ response. 

A. Inflammatory  B. immune  C. barrier  D. defense 

Question 11: During the inflammatory response, the affected area becomes red, 

___________, and warm. 

A. Swell  B. swollen  C.swelling D. swells 

Question 12: When we cut ourselves, it is the job of _____________to clot the blood to stop 

us bleeding. 

A. Erythrocytes B. leukocytes C. platelets  D. plasma 

Question 13: Blood begins its journey in the _________, which beats to pump it to the rest 

of the body. 
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A. Heart  B. atria  C. ventricles  D. aorta 

Question 14: Blood picks up _____________ in the lungs by traveling through the 

pulmonary artery. 

A. Gases  B. carbon dioxide C. oxygen  D. nutrients 

Question 15: Blood without oxygen returns to the heart in _________. 

A. lower chambers    B. valves  

C. upper chambers    D. Veins 

III. READING COMPREHENSION . Read the text below and circle the best answer to 

fill in each blank: 

Although doctors have been warning about the dangers of cigarettes (1)______ over 

fifty years, the number of people who smoke is still very high. These people are not 

(2)_____________ ; they do worry (3)__________ their health; they know the risks they are 

(4)____________ with their lives. They also realize how much money they are 

(5)___________ on cigarettes, yet they still find it almost impossible to give them 

(6)__________ . Smoking is also much more socially unacceptable now. A lot of people are 

(7)_________ smoking in public places – I personally can’t (8)________ sitting next to a 

smoker in a restaurant, and I just don’t go into (9)____________ bars any more because I 

know what the air will be like. But we have to remember that most smokers do want to stop. 

Instead of criticizing them, perhaps we should give them a (10)_________ . 

Question 16:  

A. from   B. for   C. since   D. during 

Question 17:  

A. funny          B. silly  C.sensitive   D. ambitious 

Question 18:  

A. about  B. over   C. with   D. around 
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Question 19:  

A. doing  B. making   C. having   D. taking 

Question 20: 

A. earning  B. making   C. wasting   D. saving 

IV. Read the passage and choose the best answer: 

Scientists are warning that people who smoke are in danger of damaging their eyes. 

The scientists say smokers are two times more likely to lose their vision than non-smokers. 

Everyone knows that smoking can damage the lungs and heart, but not many people know it 

could damage the eyesight. The scientists are from the Association of Optometrists (AOP) in 

the United Kingdom. The AOP has started a campaign to raise awareness of the danger of 

smoking to the eyes. The campaign is called "Stub it out". The word "stub" means put out a 

cigarette by pushing the end against something hard; "stub it out" is saying, "stop smoking". 

The AOP said only one in five people thinks smoking can damage the eyes. 

The AOP explained why smoking is so harmful to the eyes. Cigarette smoke gets in 

the eyes and causes or worsens a number of different eye problems. Cigarette smoke contains 

toxic chemicals that can irritate and damage the eyes. Smoke contains tiny pieces of metals 

like lead and copper. These can get into the eyes and lead to cataracts - a condition that causes 

the eye lens to become cloudy. People with cataracts usually need an operation to restore their 

sight. Smoke can also increase the chance of worsening sight problems for people with 

diabetes. The AOP said smokers are also three times more likely to damage the eyes' muscles. 

The AOP has encouraged smokers to quit. 

Question 21:  Who is warning of the dangers of smoke to the eyes? 

A. opticians  B. smokers  C. scientists  D.  non-smokers 

Question 22: How much likelier are smokers to damage their eyes? 

A. two times likelier   B. three times likelier  

C. five times likelier   D. 10 times likelier 
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Question 23: According to the article, what do people know smoking damages? 

A. walls and ceilings   B. the lungs and heart  

C. the skin     D. the environment 

Question 24: What kind of chemicals did the article say smoke contains? 

A. natural chemicals   B. toxic chemicals 

C. harmless chemicals   D. deadly chemicals 

Question 25: What eye problem was mentioned that needs an operation? 

A. double vision    B. near-sightedness   

C. colour blindness   D. cataracts  

HẾT 

ĐÁP ÁN 

1-D 2-C 3-D 4-A 5-A 6-C 7-C 8-A 9-B 10-A 

11-B 12-C 13-A 14-C 15-D 16-B 17-B 18-A 19-D 20-C 

21-C 22-A 23-B 24-B 25-D 

 

GIẢI THÍCH CHI TIẾT 

 (Nếu có, phần này không bắt buộc) 

6.2 Đề thi 100% tự luận 

I. THAI NGUYEN UNIVERSITY OF MEDICINE AND PHARMACY  

DEPARTMENT OF FOREIGN LANGUAGES 

                  MIDTERM TEST (2ND  TERM)             

Time allowed: 45 minutes 

Student’s full name:………………………………………………. 

Class: ……………..…….. 

Date of birth: …………………………… 

Date of testing: ……………………………..……….. 
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Mark 

 

Examiner 1 Examiner 2 

 

 

 

II.WRITING 

Write the word for each definition below: 

Question 1: Iron-containing red-pigment that combines with a 

protein substance, giving blood its red color 

H_ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Question 2: Clear, non-granular leukocyte with single, round 

nucleus that functions in phagocytosis and antibody formation 

L _ _ _ _ _ _ _ _ 

Question 3: A thick-walled blood vessel that, in systemic 

circulation, carries oxygenated blood away from the heart. 

A_ _ _ _ _ 

Question 4: Partition between the left and right chambers of the 

heart 

S_ _ _ _ _   

Question 5: Membranous lining of the chambers and valves of 

the heart; the innermost layer of heart tissue 

E_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

III. Write the medical terms for the following definitions: 

Question 6:  

Disease of the heart muscle       ____________ 

Question 7:   

Inflammation of the membrane surrounding the heart   ____________ 

Question 8:  

development of white blood cells     ____________ 

Question 9:   

destruction of a clot       ____________ 
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Question 10:  

stoppage of bleeding       ____________ 

6.3 Đề thi hỗn hợp trắc nghiệm + tự luận 

I. THAI NGUYEN UNIVERSITY OF MEDICINE AND PHARMACY  

DEPARTMENT OF FOREIGN LANGUAGES 

                  MIDTERM TEST (2ND  TERM)             

Time allowed: 45 minutes 

Student’s full name:………………………………………………. 

Class: ……………..…….. 

Date of birth: …………………………… 

Date of testing: ……………………………..……….. 

 

Mark 

 

Examiner 1 Examiner 2 

 

 

 

 

II. GRAMMAR & VOCABULARY. Choose the best answer: 

Question 1: This man needs a____________________now or he’ll bleed to death. 

A. Transfuse B. transfused C. transfusing D. transfusion 

Question 2: The blood bank encourages every ______________  donor to donate as often as 

possible. 

A. Rare   B. common  C. universal D. popular 

Question 3: If your blood is _______________, you can give blood to anyone. 

A. Type A  B. Type B  C. Type AB  D. Type O 
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Question 4: The hospital does not have any blood that is _______________ with the 

patient’s blood. 

A. compatible B. match  C. suit  D. fit 

Question 5: Blood ___________ through the vessels, bringing oxygen and nourishment to 

all cells and carrying away waste products. 

A. circulates  B. circulating C. circulated  D. circulate 

Question 6: The remaining 10% of ____________ contains nutrients, electrolytes, gases, 

albumin, antibodies, wastes, enzymes, and hormones. 

A. liquid  B. blood cells C. plasma  D. chemicals 

Question 7: The components of blood helps stop a cut from bleeding: 

A. White blood cells B. Red blood cells C. platelets  D. Plasma 

Question 8: The components of blood helps fight infections: 

A. White blood cells B. Red blood cells C. platelets  D. Plasma 

Question 9: The body has three lines of defense against ______________. 

A. Pathogen  B. pathogens C. antibody  D. antibodies 

Question 10: Pathogens that do get into your body can trigger the second line of defense, 

known as the _______________ response. 

A. Inflammatory  B. immune  C. barrier  D. defense 

Question 11: During the inflammatory response, the affected area becomes red, 

___________, and warm. 

A. Swell  B. swollen  C.swelling D. swells 

Question 12: When we cut ourselves, it is the job of _____________to clot the blood to stop 

us bleeding. 

A. Erythrocytes B. leukocytes C. platelets  D. plasma 
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Question 13: Blood begins its journey in the _________, which beats to pump it to the rest 

of the body. 

A. Heart  B. atria  C. ventricles  D. aorta 

Question 14: Blood picks up _____________ in the lungs by traveling through the 

pulmonary artery. 

A. Gases  B. carbon dioxide C. oxygen  D. nutrients 

Question 15: Blood without oxygen returns to the heart in _________. 

A. lower chambers    B. valves  

C. upper chambers    D. Veins 

III. READING COMPREHENSION . Read the text below and circle the best answer to 

fill in each blank: 

Although doctors have been warning about the dangers of cigarettes (1)______ over 

fifty years, the number of people who smoke is still very high. These people are not 

(2)_____________ ; they do worry (3)__________ their health; they know the risks they are 

(4)____________ with their lives. They also realize how much money they are 

(5)___________ on cigarettes, yet they still find it almost impossible to give them 

(6)__________ . Smoking is also much more socially unacceptable now. A lot of people are 

(7)_________ smoking in public places – I personally can’t (8)________ sitting next to a 

smoker in a restaurant, and I just don’t go into (9)____________ bars any more because I 

know what the air will be like. But we have to remember that most smokers do want to stop. 

Instead of criticizing them, perhaps we should give them a (10)_________ . 

Question 16:  

A. from   B. for   C. since   D. during 

Question 17:  

A. funny          B. silly  C.sensitive   D. ambitious 
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Question 18:  

A. about  B. over   C. with   D. around 

Question 19:  

A. doing  B. making   C. having   D. taking 

Question 20: 

A. earning  B. making   C. wasting   D. saving 

IV. Read the passage and choose the best answer: 

Scientists are warning that people who smoke are in danger of damaging their eyes. 

The scientists say smokers are two times more likely to lose their vision than non-smokers. 

Everyone knows that smoking can damage the lungs and heart, but not many people know it 

could damage the eyesight. The scientists are from the Association of Optometrists (AOP) in 

the United Kingdom. The AOP has started a campaign to raise awareness of the danger of 

smoking to the eyes. The campaign is called "Stub it out". The word "stub" means put out a 

cigarette by pushing the end against something hard; "stub it out" is saying, "stop smoking". 

The AOP said only one in five people thinks smoking can damage the eyes. 

The AOP explained why smoking is so harmful to the eyes. Cigarette smoke gets in 

the eyes and causes or worsens a number of different eye problems. Cigarette smoke contains 

toxic chemicals that can irritate and damage the eyes. Smoke contains tiny pieces of metals 

like lead and copper. These can get into the eyes and lead to cataracts - a condition that causes 

the eye lens to become cloudy. People with cataracts usually need an operation to restore their 

sight. Smoke can also increase the chance of worsening sight problems for people with 

diabetes. The AOP said smokers are also three times more likely to damage the eyes' muscles. 

The AOP has encouraged smokers to quit. 

Question 21:  Who is warning of the dangers of smoke to the eyes? 

A. opticians  B. smokers  C. scientists  D.  non-smokers 

Question 22: How much likelier are smokers to damage their eyes? 
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A. two times likelier   B. three times likelier  

C. five times likelier   D. 10 times likelier 

Question 23: According to the article, what do people know smoking damages? 

A. walls and ceilings   B. the lungs and heart  

C. the skin     D. the environment 

Question 24: What kind of chemicals did the article say smoke contains? 

A. natural chemicals   B. toxic chemicals 

C. harmless chemicals   D. deadly chemicals 

Question 25: What eye problem was mentioned that needs an operation? 

A. double vision    B. near-sightedness   

C. colour blindness   D. cataracts  

V.WRITING 

Write the word for each definition below: 

Question 26: Iron-containing red-pigment that combines with a 

protein substance, giving blood its red color 

H_ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Question 27: Clear, non-granular leukocyte with single, round 

nucleus that functions in phagocytosis and antibody formation 

L _ _ _ _ _ _ _ _ 

Question 28: A thick-walled blood vessel that, in systemic 

circulation, carries oxygenated blood away from the heart. 

A_ _ _ _ _ 

Question 29: Partition between the left and right chambers of 

the heart 

S_ _ _ _ _   

Question 30: Membranous lining of the chambers and valves of 

the heart; the innermost layer of heart tissue 

E_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

VI. Write the medical terms for the following definitions: 
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Question 31:  

Disease of the heart muscle       ____________ 

Question 32:   

Inflammation of the membrane surrounding the heart   ____________ 

Question 33:  

development of white blood cells     ____________ 

Question 34:   

destruction of a clot       ____________ 

Question 35:  

stoppage of bleeding       ____________ 

VII. Rewrite the following sentence by filling in the blank (no more than 3 words): 

Question 36: If she doesn’t listen to the doctor’s advice, her illness will get worse. 

Her illness will get worse ___________________________to the doctor’s advice. 

Question 37: If he doesn’t have health insurance, he will have to pay for the bill of the 

treatment. 

He will have to pay for the bill of the treatment_______________health insurance. 

Question 38:  Dieticians plan special meals for patients with diabetics. 

Special meals for patients with diabetics_____________________by dieticians. 

Question 39: Doctors have transferred patients with severe Covid-19 infection to the ICU. 

Patients with severe Covid-19 infection ______________________to the ICU.  

Question 40: The patient is a young woman. She gets pains in her stomach after meals. 

The patient, __________________in her stomach after meals, is a young woman. 
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HẾT 

ĐÁP ÁN 

1-D 2- 3-D 4-A 5-A 6-C 7-C 8-A 9-B 10-A 

11-B 12-C 13-A 14-C 15-D 16-B 17-B 18-A 19-D 20-C 

21-C 22-A 23-B 24-B 25-D 

 

 


