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STT Từ vựng Từ loại 
Phiên âm 

+ từ đồng nghĩa 
(nếu có) 

Nghĩa 

1.  accelerate v /əkˈseləreɪt/ 
tăng nhanh hơn 
Inflation continues to accelerate. 

2.  actively adv /ˈæktɪvli/ 
tích cực, hăng hái 
Your proposal is being actively 
considered. 

3.  admit v 
/ədˈmɪt/ 
confess 

thừa nhận, thú nhận 
It was a stupid thing to do, I admit. 

4.  adopt v /əˈdɒpt/ 

nhận làm con nuôi; chấp nhận, 
thông qua 
She was forced to have her baby 
adopted. 

5.  area n /ˈeəriə/ 
vùng, khu vực 
She knows the local area very well. 

6.  Asian n /ˈeɪʒn/ người châu Á 

7.  association n 
/əˌsəʊsiˈeɪʃn/ 
organization 

tổ chức, hiệp hội; đoàn thể 
Do you belong to any professional 
or trade associations? 

8.  Buddhist n /ˈbʊdɪst/ tín đồ đạo Phật 

9.  capital n /ˈkæpɪtl/ 
thủ đô; vốn, tư bản 
Cairo is the capital of Egypt. 
Fixed captial 

10.  Catholic a /ˈkæθlɪk/ 
(thuộc) đạo Thiên chúa, công giáo 
Are they Catholic or Protestant? 

11.  cave n /keɪv/ 
hang, động 
The area contains vast 
underground cave systems. 

12.  combine v /kəmˈbaɪn/ 
 kết hợp, phối hợp 
Hydrogen and oxygen combine to 
form water. 

13.  contribute v /kənˈtrɪbjuːt/ 
đóng góp, góp phần 
Do you wish to contribute? 
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14.  cooperation n /kəʊˌɒpəˈreɪʃn/ 
sự hợp tác, sự cộng tác 
They offered their cooperation on 
the project. 

15.  currency n /ˈkʌrənsi/ 

tiền, tiền tệ; sự lưu hành (tiền tệ); 
sự phổ biến, sự thịnh hành 
foreign currency 
paper currency 
to gain currency 

16.  diverse a /daɪˈvɜːs/ 
đa dạng, nhiều 
My interests are very diverse. 

17.  enterprise n /ˈentəpraɪz/ 

hoạt động kinh doanh; tổ chức kinh 
doanh, hãng, xí nghiệp 
He is in charge of an enterprise 
with a turnover of $26 billion. 

18.  entity n /ˈentəti/ 
thực thể, sự tồn tại 
These countries can no longer be 
viewed as a single entity. 

19.  essay n /ˈeseɪ/ 
bài tiểu luận 
I have to write an essay this 
weekend. 

20.  feature n /ˈfiːtʃə(r)/ 
nét đặc biệt, điểm đặc trưng 
Teamwork is a key feature of the 
training programme. 

21.  forestry n /ˈfɒrɪstri/ lâm nghiệp 

22.  forge v /fɔːdʒ/ 

giả mạo, làm giả (giấy tờ, tài liệu, 
chữ kí,…) 
to forge a 
passport/banknote/document 

23.  found v 
/faʊnd/ 
establish 

thành lập, sáng lập, xây dựng nên 
Her family founded the college in 
1895. 

24.  goal n /ɡəʊl/ 

khung thành, cầu môn; mục đích, 
mục tiêu 
Nicky Roberts was outstanding in 
goal. 

25.  God n /ɡɒd/ 
Chúa, trời, thượng đế 
Do you believe in God? 

26.  goods n /ɡʊdz/ 
hàng hóa 
Luxury goods 

27.  gross a /ɡrəʊs/ 
toàn bộ, tổng 
Gross weight  
Gross value 

28.  grotto n /ˈɡrɒtəʊ/ hang động 

29.  hospitable a 
/hɒˈspɪtəbl/ 
 welcoming 

thân thiện, hiếu khách 
The local people are very 
hospitable to strangers. 

30.  idea n /aɪˈdɪə/ 
ý niệm, khái niệm; ý tưởng, ý kiến 
That's a great idea! 
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31.  imperialism n /ɪmˈpɪəriəlɪzəm/ 
chủ nghĩa đế quốc, đế quốc 
Roman imperialism 

32.  integration n /ˌɪntɪˈɡreɪʃn/ 
sự hòa nhập 
cultural integration 

33.  investment n /ɪnˈvestmənt/ 
sự đầu tư, vốn đầu tư 
This country needs investment in 
education. 

34.  justice n /ˈdʒʌstɪs/ 
sự công bằng, công lý 
She spent her life fighting for social 
justice and equality for women. 

35.  language n /ˈlæŋɡwɪdʒ/ 
ngôn ngữ, tiếng 
The English language 

36.  location n /ləʊˈkeɪʃn/ 

địa điểm, vị trí; sự xác định vị trí, sự 
định vị 
A honeymoon in a secret location 
He is responsible for the location 
of the missing yacht. 

37.  member n /ˈmembə(r)/ 
thành viên, hội viên 
He is an important member of our 
team. 

38.  Muslim n /ˈmʌzlɪm/ 
(thuộc) Hồi giáo 
A Muslim family 

39.  nation n /ˈneɪʃn/ 
nước, quốc gia 
European/Arab/Asian nations 

40.  official a /əˈfɪʃl/ 
chính thức; trịnh trọng, theo nghi 
thức 
The news is not yet official. 

41.  original a /əˈrɪdʒənl/ 
(thuộc) ban đầu, đầu tiên; độc đáo 
The room still has many of its 
original features. 

42.  population n /ˌpɒpjuˈleɪʃn/ 
dân số 
The country has a total 
population of 65 million. 

43.  predominantly adv /prɪˈdɒmɪnəntli/ 
phần lớn, chủ yếu 
She works in a predominantly male 
environment. 

44.  promote v /prəˈməʊt/ 
thúc đẩy, xúc tiến, đẩy mạnh 
The band has gone on tour to 
promote their new album. 

45.  realization n 
/ˌriːəlaɪˈzeɪʃn/ 

 awareness 

sự nhận thức rõ, sự hiểu rõ 
As realization dawned, he went 
pale. 

46.  recommend v /ˌrekəˈmend/ 
đề xuất, giới thiệu 
Can you recommend a good hotel? 

47.  religion n /rɪˈlɪdʒən/ 
Is there always a conflict between 
science and religion? 

48.  salutation n /ˌsæljuˈteɪʃn/ 
sự chào, lời chào 
He raised his hand in salutation. 

49.  semester n /sɪˈmestə(r)/ 
học kỳ 
The spring/fall semester 
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50.  sincerely adv /sɪnˈsɪəli/ 
một cách chân thành 
‘I won't let you down.’ ‘I sincerely 
hope not.’ 

51.  southeast a/adv /ˌsaʊθ ˈiːst/ 
về hướng đông nam 
This room faces south-east. 

52.  spectacular a 
/spekˈtækjələ(r)/ 

 breathtaking 
đẹp mắt, ngoạn mục 
Messi scored a spectacular goal. 

53.  stability n /stəˈbɪləti/ 
sự ổn định 
Price stability 

54.  statistics n /stəˈtɪstɪk/ 
số liệu thống kê 
These statistics are misleading. 

55. submit v /səbˈmɪt/ 
nộp, đệ trình 
Completed projects must be 
submitted by 10 March. 

56. tourism n /ˈtʊərɪzəm/ 
du lịch, ngành nghề du lịch 
The tourism industry 

57. trade n /treɪd/ 
thương mại, sự buôn bán, mậu dịch 
The illegal trade in wildlife 

58. value n /ˈvæljuː/ 
giá trị 
Rising property values 

59. well-known a 
/ˌwel ˈnəʊn/ 

famous 
nổi tiếng, được nhiều người biết tới 
His books are not well known. 
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