
1 

 

 

 

                 NHÓM TỔNG ÔN 2021 

 

BẢNG TỪ TUẦN 15 

(Từ ngày 7/2/2022-13/2/2022) 

Compiled by Mrs Trang Anh 

Facebook: Mrstranganh87 

 

NGÀY 7/2/2022 

I. Vocabulary 

STT Từ vựng 

+ Từ đồng nghĩa  

( nếu có) 

Từ 

loại 

Phiên âm  

 

Nghĩa 

1 precede v /prɪˈsiːd/ đứng trước, xảy ra trước 

His resignation was preceded by weeks of 

speculation. 

2 shortage 

= deficiency, lack 

n /ˈʃɔːrtɪdʒ/ 

 

sự thiếu 

Refugees are facing serious food and fuel 

shortages. 

3 informative a /ɪnˈfɔːrmətɪv/ cung cấp nhiều thông tin hữu ích 

This is an interesting and highly informative 

book. 

4 preservative a /prɪˈzɜː.və.tɪv/ phòng giữ, gìn giữ. 

The fence has been treated with preservative. 

5 mandatory 

= compulsory 

a /ˈmændətɔːri/ bắt buộc 

mandatory (for sb) (to do sth): It is mandatory 

for blood banks to test all donated blood for the 

virus. 

6 computerize v /kəmˈpjuː.tər.aɪz/ trang bị máy tính, vi tính hoá. 

They've just computerized the whole system. 

7 impatient a /ɪmˈpeɪ.ʃənt/ thiếu kiên nhẫn, không kiên tâm. 
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He's a good teacher, but inclined to be a bit 

impatient with slow learners. 

8 uncertain   a /ʌnˈsɜː.tən/ không chắc chắn, không biết rõ ràng. 

Ariana was uncertain about meeting him. 

9 arrogant a /ˈær.ə.ɡənt/ kiêu ngạo, kiêu căng; ngạo mạn. 

10 mission n /ˈmɪʃn/ nhiệm vụ, sứ mệnh 

It was too late to launch a rescue mission. 

11 sector n /ˈsektər/ nhóm ngành, khu vực (kinh tế) 

We have seen rapid growth in the services sector. 

12 medical a /ˈmed.ɪ.kəl/ (thuộc) y học, y tế. 

13 solution n /səˈluː.ʃən/ sự giải quyết, giải pháp, cách giải quyết, lời giải, 

bài giải. 

There's no easy solution to this problem. 

14 pesticide   n /ˈpes.tɪ.saɪd/ thuốc diệt loài gây hại, thuốc trừ sâu. 

The pesticides that farmers spray on their crops 

kill pests, but they can also damage people's 

health. 

15 emperor n /ˈempərər/ hoàng đế 

16 disable v /dɪsˈeɪbl/ làm tàn phế 

17 simplify v /ˈsɪmplɪfaɪ/ đơn giản hoá 

I hope his appointment will simplify matters. 

18 exile   v/n /ˈek.saɪl/ - đày ải. 

- sự đày ải, sự đi đày, người đi đày. 

19 chronic a /ˈkrɒnɪk/ Mạn, kinh niên, kéo dài 

She suffers from chronic pain in her knees. 

20 workforce n /ˈwɜːrkfɔːrs/ lực lượng lao động 

The government is encouraging women to enter 

the workforce. 

21 eliminate 

= remove, get rid of 

v /ɪˈlɪmɪˌneɪt/ 

 

loại ra, loại bỏ 

Malaria was eliminated as a cause of death. 

22 certificate n /sərˈtɪfɪkət/ giấy chứng nhận, chứng chỉ, văn bằng 
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A certificate of completion will be issued to all 

who complete the course. 

23 dedicate v /ˈded.ɪ.keɪt/ cống hiến, hiến dâng, dành cho. 

He has dedicated his life to scientific research. 

24 acceptable a /əkˈsept.ə.bəl/ có thể chấp nhận, có thể thừa nhận. 

25 department n /dɪˈpɑːt.mənt/ cục, sở, ban, khoa, khu hành chính. 

26 deliver v /dɪˈlɪvə(r)/ phân phát, giao hàng 

The package was delivered this morning. 

27 crooked a /ˈkrʊk.ɪd/ cong, oằn, vặn vẹo; xoắn. 

His front teeth are crooked. 

28 cacti n /ˈkæk.taɪ / cây xương rồng. 

29 primary 

= prime 

a /ˈpraɪməri/ 

 

chính, chủ yếu, cơ bản 

30 slope n/v /sləʊp/ - dốc, đường dốc, chỗ dốc; độ dốc. 

- nghiêng, dốc. 

31 access v /ˈæk.ses/ truy cập 

Most people use their phones to access the 

internet. 

32 fennel n /ˈfen.əl/ cây thì là. 

33 deception n /dɪˈsep.ʃən/ sự dối trá, sự lừa dối, sự lừa gạt. 

He was found guilty of obtaining money by 

deception. 

34 receipt n /rɪˈsiːt/ đơn thuốc, biên lai, công thức (làm bánh, nấu món 

ăn...). 

35 prescription n /prɪˈskrɪpʃn/ Đơn thuốc 

The doctor gave me a prescription for antibiotics. 

36 corner n /ˈkɔː.nər/ góc (tường, nhà, phố...). 

37 certainly   adv   /ˈsɜː.tən.li/ chắc chắn, nhất định. 

She certainly had a friend called Mark, but I don't 

know whether he was her boyfriend. 

38 package n /ˈpæk.ɪdʒ/ gói đồ, bưu kiện. 

The package was wrapped in plain brown paper. 
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39 grateful a /ˈɡreɪtfl/ biết ơn 

I am extremely grateful to all the teachers for 

their help. 

40 pass v /pɑːs/ vượt qua, đậu 

She hasn't passed her driving test yet. 

41 commercial a /kəˈmɜːrʃl/ mang tính thương mại; đem lại lợi nhuận… 

They are keen to see the technology licensed for 

commercial use. 

42 enforce v /ɪnˈfɔːs/ cưỡng chế, ép làm, thúc ép, ép buộc. 

43 enable 

= allow 

v /ɪˈneɪbl/ 

 

cho phép, làm cho có thể xảy ra 

This new programme will enable older people to 

study at college. 

44 ensure 

 

v /ɪnˈʃʊə(r)/ đảm bảo, chắc chắn cái gì 

ensure (that): Our new system ensures that 

everyone gets paid on time. 

45 enact v /ɪnˈækt/ ban hành (đạo luật) 

Their crimes were committed before the law was 

enacted. 

46 aggressive a /əˈɡres.ɪv/ hay gây sự, gây gỗ, gây hấn, hung hăng 

If I criticize him, he gets aggressive and starts 

shouting. 

47 survive v /sərˈvaɪv/ tồn tại, sống sót 

Just eight passengers survived the plane crash. 

48 rough a /rʌf/ thô, xù xì, gồ ghề. 

It was a rough mountain road, full of stones and 

huge holes. 

49 shallow a /ˈʃæl.əʊ/ nông, cạn, không sâu. 

Fry the onions in a shallow pan. 

50 coral reef n /ˌkɒr.əl ˈriːf/ rạn san hô. 

51 passive a /ˈpæs.ɪv/ bị động, thụ động. 

52 assertive a /əˈsɜː.tɪv/ khẳng định, quả quyết, quyết đoán. 

53 marine a /məˈriːn/ (thuộc) biển 
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Pollution can harm marine life. 

54 occupied a /ˈɒk.jə.paɪd/ có dính líu, bận rộn. 

She spent two years in occupied Paris (= Paris 

when it was under foreign control) during the 

war. 

55 relaxed   a /rɪˈlækst/ thanh thản, thoải mái, thư giãn. 

She seemed relaxed and in control of the 

situation. 

56 possessive a /pəˈzesɪv/ muốn chiếm hữu, khư khư giữ lấy cho mình 

Jimmy's very possessive about his toys. 

Some parents are too possessive of their children. 

57 secure 

= safe 

a /sɪˈkjʊə(r)/ 

 

- an toàn, bảo đảm, chắc chắn 

It's not a very secure way to make a living. 

- an toàn, bảo mật; hạnh phúc… 

58 odds 

= likelihood 

n /ɒdz/ 

 

khả năng, cơ may 

The odds of getting hit by a falling satellite are 

very small. 

59 fair a /fer/ - công bằng 

We have to be fair to both players. 

- hợp lí; nhợt nhạt… 

60 variety n /vəˈraɪ.ə.ti/ sự đa dạng, nhiều thứ, đủ loại, bất đồng. 

61 available a /əˈveɪ.lə.bəl/ có sẵn, sẵn có để dùng, sẵn sàng để dùng, có thể 

dùng được. 

62 ability n /əˈbɪl.ə.ti/ năng lực, khả năng (làm việc gì) 

She had the ability to explain things clearly and 

concisely. 

63 security n /sɪˈkjʊərəti/ sự an toàn, đảm bảo 

64 diversity n /daɪˈvɜː(r)səti/ sự phong phú, đa dạng 

We value the rich ethnic and cultural diversity of 

the group. 

65 involved a /ɪnˈvɒlvd/ tham gia vào, có liên quan đến, rắc rối, phức tạp, 

bị liên luỵ, bị dính líu, bị dính dáng. 



6 

 

The plot of the film was too involved - I couldn't 

understand it. 

66 restricted a /rɪˈstrɪk.tɪd/ bị hạn chế, có giới hạn. 

67 residential a /ˌrezɪˈdenʃl/ thuộc khu dân cư 

The business was disturbing people in the usually 

quiet residential area. 

68 reserve n  

       /rɪˈzɜːrv/ 

- khu bảo tồn thiên nhiên 

a wildlife/forest reserve 

- sự để dành, dự trữ; sự dè dặt… 

v đặt trước; để dành, dự trữ 

69 gentle a /ˈdʒentl/ Nhẹ nhàng: not violent, severe, hard or strong 

a gentle reminder that your next payment is due 

on Friday 

70 calm a /kɑːm/ Bình thản, bình tĩnh 

He always stays calm under pressure. 

71 fierce a /fɪəs/ hung dữ, dữ tợn, hung tợn, dữ dội, mãnh liệt, ác 

liệt, sôi sục. 

a fierce attack/battle. 

72 troop n /truːp/ quân đội; lính, đoàn, lũ, đàn. 

Traditionally, United Nations troops have been 

deployed only in a peacekeeping role. 

73 sophisticated a /səˈfɪstɪkeɪtɪd/ - (clever and complicated in the way that it 

works or is presented ) tinh vi, phức tạp, rắc rối 

(machine, system) (đã thi trong đề thi chính thức 

2018 câu đồng/trái nghĩa) 

highly sophisticated computer systems 

- sành sõi, rành đời 

74 complicated a /ˈkɒm.plɪ.keɪ.tɪd/ phức tạp, rắc rối. 

75 innocent   a /ˈɪn.ə.sənt/ vô tội, không có tội. 

76 skil(l)ful a /ˈskɪlfl/ điêu luyện 

He is a skilful and experienced negotiator. 

77 guilty a /ˈɡɪlti/ - phạm tội, có tội 
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The jury found the defendant not guilty of the 

offence. 

- có lỗi, thấy áy náy 

I still feel guilty about things I said to my mother 

when I was a teenager. 

78 comprehensive 

= complete, full 

a /ˌkɑːmprɪˈhensɪv/ 

 

bao hàm, toàn diện, đầy đủ 

We offer a comprehensive range of goods and 

services. 

79 coverage n /ˈkʌvərɪdʒ/ phạm vi đưa tin, tin tức;… 

magazines with extensive coverage of diet and 

health topics 

80 casual a /ˈkæʒ.ju.əl/ tình cờ, bất chợt, ngẫu nhiên, vô tình. 

81 inadequate a /ɪnˈædɪkwət/ không thoả đáng, không đủ, không đủ tốt 

The food supplies are inadequate to meet the 

needs of the hungry. 

82 indifferent a /ɪnˈdɪfrənt/ thờ ơ, vô tâm 

The government cannot afford to be indifferent 

to public opinion. 

83 superficial a /ˌsuː.pəˈfɪʃ.əl/ nông cạn, hời hợt, không kỹ lưỡng, không sâu sắc. 

He's fun to be with, but he's very superficial. 

84 non-violent a /ˌnɒn ˈvaɪələnt/ trong hoà bình, không bạo lực 

She took peaceful non-violent direct action 

against the destruction of the forest. 

85 religious a /rɪˈlɪdʒəs/ thuộc về tôn giáo, thuộc tín ngưỡng; mộ đạo 

religious traditions/practices/ceremonies 

86 political a /pəˈlɪt.ɪ.kəl/ về chính trị, về chính phủ, liên quan chính trị. 

87 belief n /bɪˈliːf/ lòng tin, đức tin, sự tin tưởng. 

88 equally adv /ˈiːkwəli/ một cách công bằng, ngang nhau 

Everyone should be treated equally. 

89 frankly adv /ˈfræŋ.kli/ một cách thẳng thắn, trung thực 

She spoke very frankly about her experiences. 
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90 properly adv /ˈprɒpəli/ (in a way that is correct and/or appropriate) 

một cách đúng đắn, một cách chính xác, hợp lí 

The television isn't working properly. 

91 joyfully   adv /ˈdʒɔɪ.fəl.i/ hân hoan, vui vẻ, vui mừng. 

92 benign   a /bɪˈnaɪn/ lành; tốt; nhân từ. 

a benign old lady 

93 chubby   a /ˈtʃʌb.i/ mũm mĩm, mập mạp. 

chubby cheeks. 

 

 

II. Structures 

STT Cấu trúc Nghĩa 

1 help sb with sth giúp ai cái gì đó. 

2 disagree with sb/ st không đồng ý với ai/ cái gì. 

3 take off 

 

cất cánh, trở nên thành công, khởi sắc, đột ngột rời 

một chỗ nào đó, tháo cái gì ra, đặc biệt là quần áo, 

dành một khoảng thời gian nghỉ việc, giảm đi một số 

tiền nhất định. 

4 be likely to do st có xu hướng/ có khả năng làm gì. 

5 go away rời đi, biến mất. 

6 day in day out hằng ngày, ngày này qua ngày khác. 

7 set aside để dành, dự trữ. 

8 put one's shoulder to the wheel gắng sức thực hiện nhiệm vụ. 

9 turn up xuất hiện, đến. 

10 switch off/on tắt, mở 

Please switch the lights off as you leave. 

11 be skin and bones da bọc xương; rất gầy. 

 

 

NGÀY 8/2/2022 

I. Vocabulary 
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STT Từ vựng 

+ Từ đồng nghĩa  

( nếu có) 

Từ 

loại 

Phiên âm  Nghĩa 

1 barrier n /ˈbær.i.ər/ hàng rào, rào cản. 

The mountains acted as a natural barrier to the 

spread of the disease. 

2 hostility n /hɒˈstɪləti/ sự không thân thiện 

3 gratify v /ˈɡræt.ɪ.faɪ/ làm hài lòng, dễ chịu. 

We were gratified by the response to our 

appeal. 

4 commend v /kəˈmend/ khen ngợi, ca ngợi, tán dương, tuyên dương. 

The judge commended her for/on her bravery. 

5 ingratiate v /ɪŋˈɡreɪ.ʃiː.eɪt/ làm cho mình được mến. 

He's always trying to ingratiate himself with his 

boss. 

6 court n /kɔːt/ toà án; quan toà; phiên toà. 

7 bombardment n /bɒmˈbɑːd.mənt/ sự bắn phá, sự ném bom, cuộc oanh tạc. 

aerial bombardment. 

8 liquidate v /ˈlɪk.wə.deɪt/ thanh lý, thanh toán. 

9 drown v /draʊn/ dìm chết, làm chết đuối, nhấn chìm. 

10 abolish v /əˈbɒl.ɪʃ/ bãi bỏ, thủ tiêu, huỷ bỏ. 

I think bullfighting should be abolished. 

11 demolish v /dɪˈmɒl.ɪʃ/ phá huỷ, đánh đổ. 

12 memory n /ˈmeməri/ kỉ niệm; trí nhớ 

Culture is the unit of collective memory, keeping 

the past alive. 

13 memorial a /məˈmɔː.ri.əl/ (thuộc) kỷ niệm, để ghi nhớ, để kỷ niệm. 

14 memorable 

= unforgettable 

a /ˈmemərəbl/ 

 

đáng nhớ 

The holiday provided many memorable 

moments. 

15 wealth n /welθ/ sự giàu có 

The country’s wealth comes from its oil. 
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16 violent a /ˈvaɪələnt/ - bạo lực 

They don't allow their kids to play violent video 

games. 

- dữ dội, mãnh liệt… 

17 negative 

 

a /ˈneɡ.ə.tɪv/ phủ định, phủ nhận. 

We received a negative answer to our request. 

18 opinion n /əˈpɪn.jən/ ý kiến, quan điểm 

19 chlorinated a /ˈklɔː.rɪ.neɪ.tɪd/ được clo hóa, điều chế với clo, có clo. 

20 scholarship n /ˈskɒləʃɪp/ học bổng 

She won a scholarship to study at Stanford. 

21 confused a /kənˈfjuːzd/ bối rối 

22 reveal 

= disclose 

v /rɪˈviːl/ 

 

công bố, tiết lộ 

The survey reveals some worrying statistics. 

23 contemporary 

= modern 

a /kənˈtemprəri/ 

 

hiện đại, đương đại 

contemporary art/music/dance 

24 orchestra n /ˈɔː.kɪ.strə/ ban nhạc, dàn nhạc. 

25 theatrical a /θiˈæt.rɪ.kəl/ (thuộc) sân khấu. 

26 presentation n /ˌpriːznˈteɪʃn/ bài thuyết trình; buổi giới thiệu sản phẩm… 

Several speakers will be making short 

presentations. 

27 marriage n /ˈmærɪdʒ/ hôn nhân 

28 marry v /ˈmæri/ kết hôn 

29 married a /ˈmær.id/ cưới, kết hôn, thành lập gia đình. 

30 marriageable a /ˈmær.ɪ.dʒə.bəl/ có thể kết hôn, đủ tư cách để kết hôn. 

31 furnace n /ˈfɜː.nɪs/ lò (luyện kim, nấu thuỷ tinh...). 

32 location n /ləʊˈkeɪʃn/ vị trí, đại điểm 

The hotel is in a beautiful location overlooking 

the lake. 

33 direction n /daɪˈrek.ʃən/ phương hướng, lời chỉ bảo, lời hướng dẫn, chỉ 

thị, huấn thị, sự điều khiển, sự chỉ huy, sự cai 

quản. 

34 ambition n /æmˈbɪʃn/ sự tham vọng 
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She was intelligent but suffered from a lack of 

ambition. 

35 discount n/v /ˈdɪs.kaʊnt/ - sự bớt giá tiền, sự chiết khấu. 

giảm giá, bớt giá, chiết khấu. 

36 paparazzi  /ˌpæp.ərˈæt.si/ tay săn ảnh. 

37 veil n /veɪl/ mạng che mặt, khăn trùm. 

38 climatic a /klaɪˈmætɪk/ liên quan đến thời tiết 

climatic changes/conditions 

39 enforce v /ɪnˈfɔːs/ cưỡng chế, ép làm, thúc ép, ép buộc. 

40 compliance n /kəmˈplaɪ.əns/ sự tuân thủ, sự bằng lòng, sự ưng thuận. 

41 regulation n /ˌreɡjuˈleɪʃn/ quy định, luật lệ 

It's against safety regulations to fix these 

doors open. 

42 employer n /ɪmˈplɔɪ.ɚ/ chủ, người sử dụng lao động. 

43 owner n /ˈəʊ.nər/ người chủ, chủ nhân. 

44 inspector n /ɪnˈspek.tər/ người thanh tra. 

45 former a /ˈfɔː.mər/ trước, cũ, xưa, nguyên. 

46 operation n /ˌɒp.ərˈeɪ.ʃən/ sự mổ xẻ, ca mổ, sự hoạt động, quá trình hoạt 

động. 

47 status n /ˈsteɪtəs/ địa vị, cương vị, trạng thái. 

She achieved celebrity status overnight. 

48 existence n /ɪɡˈzɪstəns/ sự tồn tại 

I was unaware of his existence until today. 

49 facilitate 

 

v /fəˈsɪl.ɪ.teɪt/ làm cho dễ dàng, làm cho thuận tiện, làm dễ 

dàng, tạo điều kiện, giảm nhẹ. 

50 assistance 

 

n /əˈsɪstəns/ sự giúp đỡ 

He’s been running the company with the 

assistance of his son. 

51 folk a/n /fəʊk/ - theo dân dã, dân tộc, dân gian. 

họ hàng thân thuộc, dân tộc, dân gian. 

II. Structures 

STT Cấu trúc Nghĩa 



12 

 

1 get in 

 

trúng cử, được bầu, đến nơi, tới nơi, đến, đề trình, nộp, 

gửi, mua đồ. 

2 put up dựng thứ gì đó, giơ lên, cho ai đó ở nhờ. 

3 take off 

 

cất cánh, trở nên thành công, khởi sắc, đột ngột rời một 

chỗ nào đó, tháo cái gì ra, đặc biệt là quần áo, dành một 

khoảng thời gian nghỉ việc, giảm đi một số tiền nhất 

định. 

4 pick up 

 

nhặt lên/ nhấc máy, tăng, cải tiến, đưa, đón ai đó, bắt 

giữ ai đó. 

5 set up thành lập, thiết lập. 

6 get off xuống xe, máy bay, tàu, dừng động chạm, ngưng làm 

phiền, gửi đi, giảm án, giảm án, giảm phạt, trốn phạt. 

7 break down (máy móc, phương tiện) bị hư hỏng, không hoạt động, 

(hệ thống, mối quan hệ, thảo luận) không thành công, 

buồn bã và bắt đầu khóc. 

8 pass over lơ đi, bỏ qua 

9 deny doing st từ chối làm gì. 

10 influence on someone/something ảnh hưởng tới ai, cái gì 

He had considerable influence on younger sculptors. 

11 need to do st cần làm gì. 

12 need doing st cần được làm gì. 

13 get through xoay xở, đối phó, thành công vượt qua, hoàn thành, liên 

lạc, thi đỗ, được chấp thuận/ thông qua (đạo luật). 

14 depend on sb/st phụ thuộc vào ai/ cái gì. 

15 turn off tắt máy, thiết bị. 

16 fond of sb/st thích ai/cái gì 

She is very fond of children. 

17 catch sight of someone/ something nhìn thấy, thoáng thấy ai/ cái gì. 

18 take a hint hiểu ý, biết ý. 

19 pull through bình phục. 

20 come through (thông báo, tin tức) công bố, phát ra. 
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21 pull away rời khỏi, lăn bánh (phương tiện), né tránh, di chuyển ra. 

22 come away bong ra khỏi cái gì. 

23 in front of someone’s (very) eyes ở một nơi mà ai đó có thể nhìn thấy rõ ràng thứ gì đó. 

24 hold on dùng bảo ai đó chờ mình, sống sót trong hoàn cảnh khó 

khăn, (nói chuyện điện thoại) yêu cầu người giữ máy, 

giữ cái gì ở đúng vị trí, cầm, giữ chắc. 

25 hold in không bộc lộ cảm xúc ra ngoài. 

26 hold up 

 

còn sống, còn hoạt động, chống đỡ và ngăn nó rơi 

xuống, hoãn lại, lấy làm ví dụ. 

27 hold down đè chặt, đè xuống, giới hạn cái gì ở mức thấp, có thể giữ 

được công việc. 

 

NGÀY 9/2/2022 

I. Vocabulary 

STT Từ vựng 

+ từ đồng nghĩa 

(nếu có) 

Từ 

loại 

Phiên âm  Nghĩa 

1 generally adv /ˈdʒen.ə r.əl.i/ nói chung, đại thể 

Your health is generally good, but you do have a 

few minor problems. 

2 major a /ˈmeɪdʒər/ quan trọng, chính, lớn, to tát 

The company encountered major problems. 

3 primary 

= prime 

a /ˈpraɪmeri/ 

 

cơ bản, chủ yếu, chính 

The primary aim of this course is to improve 

your spoken English. 

4 army n /ˈɑː.mi/   quân đội. 

When did you join the army? 

5 scientific a /ˌsaɪənˈtɪf.ɪk/ (thuộc) khoa học; có tính khoa học. 

a scientific discovery/experiment/theory. 

6 experiment   n /ɪkˈsper.ɪ.mənt/ cuộc thí nghiệm, cuộc thử nghiệm. 

Some people believe that experiments on 

animals should be banned. 
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7 accuracy   n /ˈæk.jə.rə.si/ sự đúng đắn, sự chính xác; độ chính xác. 

We can predict changes with a surprising degree 

of accuracy. 

8 various 

= diverse 

a /ˈveəriəs/ 

 

đa dạng, nhiều 

9 marriage n /ˈmærɪdʒ/ hôn nhân 

10 medical a /ˈmed.ɪ.kəl/ (thuộc) y học, y tế. 

11 treatment n /ˈtriːtmənt/ cách chữa trị; sự trừng trị 

12 disability a /ˌdɪs.əˈbɪl.ə.ti/ sự bất tài, sự bất lực, khuyết tật. 

13 miner n /ˈmaɪ.nər/ thợ mỏ. 

a coal miner 

14 effect n /ɪˈfekt/ tác động, ảnh hưởng 

Smoking causes harmful health effects. 

15 dust   n /dʌst/ bụi.  

A cloud of dust rose in the air as the car roared 

past. 

16 hectic a /ˈhektɪk/ sôi nổi, đầy bận rộn 

This week has been really hectic. 

17 expansion n /ɪkˈspæn.ʃən/ sự mở rộng, sự phát triển. 

the rapid expansion of the software industry 

18 expanse n /ɪkˈspæns/ dải, dải rộng (đất...), sự mở rộng, sự phát triển. 

vast expanses of sand and pine 

19 detail n /ˈdiː.teɪl/ chi tiết, tiểu tiết, điều tỉ mỉ. 

20 scandal n /ˈskændl/ bê bối 

to cause/create a scandal 

21 knowledge   n /ˈnɒl.ɪdʒ/ tri thức, kiến thức; học thức. 

He has a limited knowledge of French. 

22 forgetful a /fəˈɡet.fəl/ hay quên, có trí nhớ tồi. 

She's getting very forgetful in her old age. 

23 general a /ˈdʒen.ər.əl/ chung chung, thường 

24 complimentary a /ˌkɑːmplɪˈmentri/ thể hiện sự khen ngợi, tán dương 
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She was extremely complimentary about his 

work. 

25 remark 

= comment 

n /rɪˈmɑːrk/ 

 

bình luận, ý kiến, nhận xét 

make a remark: Nicholas is well known for 

making outrageous remarks. 

26 conference n /ˈkɒn.fər.əns/ sự bàn bạc, sự hội ý, hội nghị. 

27 closure n /ˈkləʊʒər/ sự cấm đường, cầu 

There will be road closures and diversions in the 

area from 8 p.m. 

28 high street n /ˈhaɪ ˌstriːt/ đường lớn, đại lộ. 

There's a new Italian restaurant opening on the 

high street. 

29 branch n /brɑːntʃ/ nhánh, chi nhánh. 

30 predict 

= forecast 

v /prɪˈdɪkt/ 

 

dự báo 

He predicts a bright future for the business in 

the next financial year. 

31 shadow n /ʃædəʊ/ bóng của người hay vật. 

32 shade n /ʃeɪd/ bóng mát, bóng râm 

33 polite a /pəˈlaɪt/ lễ phép, lịch sự, lịch thiệp. 

I'm afraid I wasn't very polite to her. 

34 considerable 

= significant 

a /kən'sidərəbl/ 

 

đáng kể, to tát, lớn lao 

Drug trafficking is a matter of considerable 

concern for the entire international community. 

35 considerate 

= thoughtful 

a /kənˈsɪdərət/ 

 

thận trọng, chu đáo 

It was very considerate of him to wait. 

36 continual (only 

before noun) 

a /kənˈtɪnjuəl/ (repeated many times in a way that is 

annoying) liên miên, xảy ra lặp đi lặp lại gây 

khó chịu 

continual complaints/interruptions 

37 continuous a /kənˈtɪnjuəs/ (happening or existing for a period of time 

without being interrupted) liên tục, không 

ngừng 
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The organization aims to create a culture of 

continuous improvement. 

38 demand n /dɪˈmænd/ yêu cầu, đòi hỏi 

She repeated her demand for an urgent review 

of the system. 

39 strain n /streɪn/ sự căng thẳng, áp lực 

strain on sth: These repayments are putting a 

strain on our finances. 

40 insurance n /ɪnˈʃʊərəns/ sự bảo hiểm 

health/medical insurance 

41 assurance n /əˈʃʊərəns/ 

 

sự chắc chắn, đảm bảo 

Unemployment seems to be rising, despite 

repeated assurances to the contrary. 

42 successive a /səkˈsesɪv/ kế tiếp, nối tiếp 

There has been low rainfall for two successive 

years. 

43 successful a /səkˈsesfl/ thành công, thành đạt 

We congratulated them on the successful 

completion of the project. 

44 later adv /’leɪtər/ sau này, một thời điểm ở tương lai. 

45 latter n /’lætər/ cái sau, người sau (trong số 2 người) 

46 equator n /ɪˈkweɪtə(r)/ đường xích đạo 

47 imaginative 

= inventive 

a /ɪˈmædʒɪnətɪv/ 

 

giàu trí tưởng tượng 

You’ll need to be a little more imaginative if you 

want to hold their attention. 

48 imaginable a /ɪˈmædʒɪnəbl/ có thể tưởng tượng, hình dung được 

These technological developments were hardly 

imaginable 30 years ago. 

49 imaginary a /ɪˈmædʒɪnəri/ tưởng tượng, không thực 

The equator is an imaginary line around the 

middle of the earth. 

50 persuade v /pə’sweɪd/ thuyết phục ai đó làm gì vì hợp lý. 
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51 convince v /kən’vɪns/ thuyết phục ai tin vào điều gì đó. 

52 pirate v /ˈpaɪrət/ Vi phạm quyền tác giả, vi phạm bản quyền 

Jones was accused of having pirated the 

scientist’s work. 

53 author n /ˈɔːθə(r)/ tác giả 

54 satisfying a /ˈsætɪsˌfaɪɪŋ/ đem lại cảm giác thoả mãn, hài lòng 

She finds writing poetry deeply satisfying. 

55 explanation n /ˌek.spləˈneɪ.ʃən/ sự giảng, sự giảng giải, sự giải thích 

56 correlation n /ˌkɒr.əˈleɪ.ʃən/   sự tương quan. 

There's a correlation between smoking and 

cancer. 

57 framework n /ˈfreɪm.wɜːk/ khung ảnh, khung tranh.  

a legal framework for resolving disputes. 

58 theory n /ˈθiːəri/ giá thuyết, học thuyết 

the theory of evolution/relativity 

59 sacred a /’seɪkrɪd/ thần thánh, thiêng liêng 

60 scared a /skeəd/ bị hoảng sợ. 

61 confirm v /kənˈfɜːm/ xác nhận; chứng thực. 

62 respond 

= reply 

v /rɪˈspɑːnd/ 

 

phản hồi, trả lời 

I asked him his name, but he didn't respond. 

63 employer n /ɪmˈplɔɪ.ɚ/ chủ, người sử dụng lao động. 

64 employee n /ɪmˈplɔɪ.iː/ người được thuê, nhân viên 

65 competitive a /kəmˈpetətɪv/ mang tính cạnh tranh 

a competitive edge/advantage: The weakness 

of the pound should give manufacturers a 

competitive edge. 

66 attractive a /əˈtræktɪv/ hấp dẫn, thu hút, đẹp mắt 

67 treble   pred /ˈtreb.əl/ gấp ba, ba lần; bội ba. 

68 ingenious 

= inventive, creative 

a /ɪnˈdʒiːniəs/ 

 

khéo léo, tài tình, thông minh 

ingenious ways of saving energy 

69 ingenuous   a   /ɪnˈdʒen.ju.əs/ chân thật, ngây thơ. 
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It has to be said it was rather ingenuous of him 

to ask a complete stranger to take care of his 

luggage. 

70 cheat v/n /tʃiːt/ - lừa, lừa đảo (ai). 

- trò lừa đảo, trò lừa bịp; trò gian lận. 

71 press n /pres/ báo chí. 

The incident has been widely reported in the 

press. 

72 stranger   n /ˈstreɪn.dʒər/ người lạ, người không quen biết. 

My mother always warned me not to talk to 

strangers. 

73 confidential a /ˌkɒnfɪˈdenʃl/ bí mật, tuyệt mật, không được tiết lộ 

74 flatter   v /ˈflæt.ər/ tâng bốc, xu nịnh. 

I knew he was only flattering me because he 

wanted to borrow some money. 

75 suspect v /səˈspekt/ nghi ngờ, nửa tin nửa ngờ. 

76 beforehand adv /bɪˈfɔː.hænd/ sẵn sàng trước. 

I knew she was coming that afternoon because 

she had phoned beforehand to say so. 

77 orchid n /ˈɔːr.kɪd/ cây phong lan. 

78 enrich v /ɪnˈrɪtʃ/ làm giàu, phong phú thêm 

The study of science has enriched all our lives. 

Most breakfast cereals are enriched with 

vitamins. 

79 popularity n /ˌpɒpjuˈlærəti/ sự phổ biến 

Her novels have gained in popularity over 

recent years. 

80 customer n /ˈkʌs.tə.mər/ khách hàng. 

81 parcel n /ˈpɑː.səl/ gói; bưu kiện. 

The parcel was wrapped in plain brown paper. 

82 string n /strɪŋ/ dây, dây bện. 
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When you pull the strings, the puppet's arms 

and legs move. 

II. Structures 

STT Cấu trúc Nghĩa 

1 come across tình cờ gặp, bắt gặp, gây ấn tượng, được hiểu, cung cấp cái gì 

khi bạn cần. 

2 encourage sb to do sth khuyến khích ai đó làm gì. 

3 have something in common (with 

someone) 

Có chung điểm gì với ai 

Tim and I have nothing in common./I have nothing in 

common with Tim. 

4 go without đối phó mà không có, xoay xở mà không có. 

5 suffer from dung thứ, chịu đựng. 

6 create a good impression tạo ấn tượng tốt. 

7 dare (to) do st dám làm gì đó. 

8 point out chỉ ra 

He pointed out the dangers of driving alone. 

9 result in Gây nên, dẫn đến 

A sudden change in temperature will inevitably result in rain. 

10 pay for st mua, chi trả, trả giá. 

11 take out 

 

nhổ (răng) vứt, vứt bỏ, hẹn hò với ai đó, giết người, mượn sách 

thư viện, mượn tiền ngân hàng. 

12 participate in = take part in tham gia vào 

She didn’t participate in the discussion. 

13 sick (and tired) of sb/st chán ngấy, phát chán với ai/ cái gì. 

14 out of line vượt ra ngoài lằn ranh hay giới hạn, tức là cư xử trái phép, 

không thể chấp nhận được trong một hoàn cảnh nào đó. 

15 take care of someone/something chăm sóc ai, cái gì 

16 be allowed to do st được cho phép làm gì. 

17 ask sb to do st yêu cầu ai làm gì. 

18 forbid sb to do st cấm ai làm gì. 

19 forbid sb from st cấm ai khỏi cái gì. 
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20 invite sb to do st mời ai làm gì. 

21 prevent someone/something from 

doing something 

ngăn chặn ai làm gì 

He is prevented by law from holding a licence. 

22 be able to do st có thể, có khả năng làm gì. 

23 promise to do st hứa sẽ làm gì. 

24 turn up xuất hiện, đến. 

25 show up làm ai đó thấy ngượng hoặc xấu hổ, đến/ xuất hiện. 

26 take in sb cho ai đó ở nhờ, lừa dối ai đó, đưa ai vào đồn cảnh sát. 

27 take in st hoàn toàn hiểu được nghĩa và tầm quan trọng của cái gì, bao 

gồm cái gì, nhận tiền từ việc bán hàng. 

28 take aback ngạc nhiên, sốc. 

29 accuse someone of (doing) 

something 

buộc tội ai 

to accuse somebody of murder/a crime 

30 criticize sb for sth/ doing sth chỉ trích ai vì điều gì/ làm gì. 

31 blame sb for st đổ lỗi cho ai về việc gì, đổ trách nhiệm. 

32 advise sb to do st khuyên ai làm gì. 

33 insist on doing st khăng khăng làm gì. 

34 threaten sb to do st đe dọa ai làm gì. 

35 think about sb/ st nghĩ về ai/ cái gì. 

36 in advance (of something) (làm cái gì) sớm, trước đó 

We try to plan well in advance. 

37 tie up buộc cái gì lại. 

38 come to pieces chia thành nhiều phần nhỏ hơn. 

 

 

 

NGÀY 10/2/2022 

I. Vocabulary 

STT Từ vựng 

+ từ đồng nghĩa 

(nếu có) 

Từ 

loại 

Phiên âm  Nghĩa 



21 

 

1 extinction n /ɪkˈstɪŋkʃn/ sự tuyệt chủng 

The mountain gorilla is on the verge of 

extinction. 

2 exist v /ɪɡˈzɪst/ xuất hiện, tồn tại 

Does life exist on other planets? 

3 proof n /pruːf/ chứng cớ, bằng chứng. 

Do they have any proof that it was Hampson 

who stole the goods? 

4 judge v  

 

/dʒʌdʒ/ 

- đánh giá, nhận xét 

judge sb/sth to be/do sth: The concert was 

judged to have been a great success. 

- tính toán, ước chừng; chấm thi;… 

n thẩm phán; trọng tài; người đánh giá 

5 sentence v /ˈsen.təns/ kết án, tuyên án. 

He was sentenced to life imprisonment. 

6 outnumber v /ˌaʊtˈnʌmbər/ chiếm nhiều hơn, đông hơn 

In this profession, women outnumber men by 

two to one (= there are twice as many women 

as men). 

7 outworn a /ˌaʊtˈwɔːn/ lỗi thời, không còn là mốt nữa, không còn dùng 

được nữa. 

8 outlast   

= outlive 

v /ˌaʊtˈlɑːst/ tồn tại lâu hơn, dùng được lâu hơn, sống lâu 

hơn. 

9 outgrow 

= grow out of 

something 

v /ˌaʊtˈɡrəʊ/ 

 

không còn làm công việc yêu thích khi lớn lên 

He's outgrown his passion for rock music. 

10 select v /sɪˈlekt/ lựa chọn,chọn lọc 

11 office n /ˈɒfɪs/ chức vụ, cơ quan, (trụ) sở, văn phòng, phòng 

làm việc. 

12 officer   n /ˈɒf.ɪ.sər/ giới chức, viên chức, sĩ quan. 

13 official a /əˈfɪʃl/ chính thức, bởi những người có thẩm quyền, 

địa vị 
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You’ll have to get official permission from the 

principal. 

14 officially adv /əˈfɪʃ.əl.i/ một cách trịnh trọng, một cách chính thức 

15 complaint n /kəmˈpleɪnt/ lời than phiền, lời phàn nàn, lời oán trách. 

I've made a complaint (= formally 

complained) to the police about the noise. 

16 violent a /ˈvaɪələnt/ - bạo lực 

They don't allow their kids to play violent video 

games. 

- dữ dội, mãnh liệt… 

17 select v /sɪˈlekt/ lựa chọn,chọn lọc 

18 significant a /sɪɡˈnɪfɪkənt/ đáng kể, quan trọng. 

19 dependent 

= reliant 

a /dɪˈpendənt/ 

 

dựa dẫm vào ai 

You can't be dependent on your parents all 

your life. 

 

20 dependable a /dɪˈpendəbl/ có thể tin được, đáng tin cậy, có căn cứ 

21 independent a /ˌɪndɪˈpendənt/ độc lập, không phụ thuộc, không lệ thuộc 

22 dependence n /dɪˈpendəns/ sự phụ thuộc, dựa dẫm vào 

23 depend v /dɪˈpend/ phụ thuộc, lệ thuộc vào ai, cái gì 

depend on/upon someone/something 

24 dependant n /dɪˈpen.dənt/ người phụ thuộc, người lệ thuộc 

25 frame n /freɪm/ khung (ảnh, cửa, xe...), cấu trúc, cơ cấu. 

a picture frame 

26 circular a /ˈsɜː.kjə.lər/ tròn, vòng, vòng quanh. 

27 personal a /ˈpɜː.sən.əl/ cá nhân, riêng tư. 

28 private a /ˈpraɪvət/ riêng tư 

They found a private spot where they could 

talk. 

29 separate 

 

a/v  

 

 

- khác nhau, riêng biệt, độc lập, 

riêng lẻ. 
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/ˈsep.ər.ət/ I try to keep meat separate from other food in 

the fridge. 

- làm rời ra, tách rời ra. 

You can get a special device for separating 

egg whites from yolks. 

30 disadvantaged a  

/ˌdɪsədˈvɑːntɪdʒd/ 

 

thiệt thòi, thua thiệt 

A new educational programme has been set up 

for economically disadvantaged children. 

31 orphanage n /ˈɔː.fən.ɪdʒ/ trại mồ côi. 

32 experience n  

/ɪkˈspɪə.ri.əns/ 

trải nghiệm 

I had a pretty unpleasant experience at the 

dentist's. 

33 leader n  

 

/ˈliː.dər/ 

lãnh tụ, người lãnh đạo, người chỉ huy, người 

hướng dẫn, người chỉ đạo. 

The Russian leader wants to introduce further 

changes. 

34 emergency n /ɪˈmɜː.dʒən.si/ tình trạng khẩn cấp. 

Is the emergency exit suitable for wheelchairs? 

35 decisive a /dɪˈsaɪsɪv/ dứt khoát, quả quyết 

The government must take decisive action on 

gun control. 

36 decision n /dɪˈsɪʒn/ (a choice or judgement that you make after 

thinking and talking about what is the best 

thing to do) quyết định. 

No decisions have yet been taken. 

37 composition n /ˌkɑːmpəˈzɪʃn/ tác phẩm, bài luận ngắn; bản nhạc; kết cấu, 

cấu tạo 

38 determine 

 

v /dɪˈtɜːrmɪn/ 

 

- (discover the facts about sth; to calculate sth 

exactly) xác định, định rõ 

It was determined that she had died of natural 

causes. 

- quyết tâm; quyết định 
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39 depth n /depθ/ chiều sâu, bề sâu, độ sâu; độ dày. 

40 seismology n /saɪzˈmɒl.ə.dʒi/ địa chấn học. 

41 knowledge   n /ˈnɒl.ɪdʒ/ tri thức, kiến thức; học thức. 

He has a limited knowledge of French. 

42 deport   v /dɪˈpɔːt/ trục xuất, phát vãng, lưu đày. 

Thousands of illegal immigrants are caught 

and deported every year. 

43 expire v /ɪkˈspaɪər/ thở ra, tắt thở, chết; tắt (lửa...). 

44 opportunity 

= chance 

n /ˌɒpəˈtjuːnəti/ 

 

cơ hội, thời cơ 

The programme gives students the 

opportunity to learn more about global 

warming. 

45 creative a /kriˈeɪtɪv/ có tính sáng tạo 

She’s very creative—she writes poetry and 

paints. 

46 creativity n /ˌkriːeɪˈtɪvəti/ tính sáng tạo 

Creativity and originality are more important 

than technical skill. 

47 create v /kriˈeɪt/ (to cause a situation, feeling, or problem to 

exist) tạo ra, gây ra 

The main road was closed, creating traffic 

problems. 

48 survive v /sərˈvaɪv/ tồn tại, sống sót 

Just eight passengers survived the plane crash. 

49 satisfy v /ˈsætɪsfaɪ/ làm thoả mãn, hài lòng 

It’s impossible to satisfy everyone. 

50 customer n /ˈkʌs.tə.mər/ khách hàng. 

51 understanding n /ˌʌndərˈstændɪŋ/ sự hiểu biết 

understanding of: The course will help you 

develop a deeper understanding of yourself. 

52 trainer n /ˈtreɪnər/ huấn luyện viên 

53 adventure n /ədˈventʃər/ cuộc phiêu lưu, sự phiêu lưu; sự liều lĩnh 
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54 concern n/v /kənˈsɜːn/ - (something that is important to a 

person, an organization, etc.) vấn đề to 

tát, quan trọng, cấp thiết, mối bận tâm 

main/primary/major concern: Our primary 

concern is to give our clients practical care. 

lo lắng, băn khoăn, quan tâm, liên quan, dính 

líu tới, nhúng vào. 

55 treasure n /ˈtreʒ.ər/ châu báu (vàng, bạc, đá quý..); kho báu. 

56 inherit v /ɪnˈherɪt/ - thừa kế (tài sản, tiền bạc…) 

inherit sth from sb: She inherited a fortune 

from her father. 

- thừa hưởng (tính nết, đặc điểm…) 

57 antique n/a /ænˈtiːk/ - đồ cổ. 

cổ, cổ xưa; theo lối cổ. 

58 skilled a /skɪld/ khéo léo, có kỹ sảo, khéo tay. 

59 candidate n /ˈkændɪdət/ ứng cử viên 

He is the best candidate for the job. 

60 relaxed   a /rɪˈlækst/ thanh thản, thoải mái, thư giãn. 

She seemed relaxed and in control of the 

situation. 

61 interviewee n /ˌɪn.tə.vjuˈiː/ người được phỏng vấn. 

The right questions will enable you to discover 

whether the interviewee has all the necessary 

qualities for the job. 

62 interviewer n /ˈɪn.tə.vjuː.ər/ người phỏng vấn. 

A good interviewer would not lead the 

candidate to the desirable answer. 

63 interview n/v /ˈɪn.tɚ̬.vjuː/ - buổi phỏng vấn 

- phỏng vấn 

II. Structures 

STT Cấu trúc Nghĩa 

1 stop doing st dừng hẳn làm gì. 
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2 refuse to do st từ chối làm gì. 

3 ask sb out mời hẹn hò, hẹn hò (ai đó). 

4 drop-dead gorgeous có vẻ bề ngoài rất xinh đẹp, hấp dẫn. 

5 bring about (=cause) dẫn đến, làm cái gì xảy ra 

What brought about the change in his attitude? 

6 impact on ảnh hưởng đến 

The failure of the transport system impacts daily on all 

our lives. 

7 effect to sb/st ảnh hưởng/tác động tới ai/cái gì. 

8 influence on sb/st ảnh hưởng/tác động tới ai/cái gì. 

9 change sb/st thay đổi ai/cái gì. 

10 guest of honor khách mời chính 

11 burst into tears bật khóc, òa khóc. 

12 musical instrument nhạc cụ. 

13 force sb to do st bắt ép ai đó làm gì. 

14 work on dành thời gian sửa chữa, cải thiện cái gì. 

15 decide to do st quyết định làm gì. 

16 finish doing st hoàn thành làm gì. 

17 on account of something bởi vì cái gì. 

18 provide st for sb cung cấp cái gì cho ai. 

19 get by chỉ có đủ (để làm gì đó). 

20 get on hòa thuận, có mối quan hệ tốt, tiếp tục làm, lên xe, tàu, 

máy bay, … xoay xở, thực hiện tiến bộ, đối phó (thành 

công). 

21 get round lan rộng, phổ biến (thường mang nghĩa xấu), giải quyết, 

nhẹ nhàng từ từ (thuyết phục). 

22 get through 

 

xoay xở, đối phó, thành công vượt qua, hoàn thành, liên 

lạc, thi đỗ, được chấp thuận/ thông qua (đạo luật). 

23 take care of chăm lo, chăm sóc. 

 

NGÀY 11/2/2022 

I. Vocabulary 
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STT Từ vựng 

+ Từ đồng nghĩa  

(nếu có) 

Từ 

loại 

Phiên âm  Nghĩa 

1 globe n /ɡləʊb/ địa cầu, trái đất, thế giới. 

2 policy n /ˈpɒləsi/ chính sách 

He implemented an aggressive monetary policy to 

stimulate the economy. 

3 citizen n /ˈsɪt.ɪ.zən/ người dân thành thị, công dân, dân. 

4 procreate   v /ˈprəʊ.kri.eɪt/   sinh, đẻ, sinh sản. 

While priests were denied the right to marry and 

procreate, he said, their situation would remain 

impossible. 

5 overpopulation 

 

 /ˌəʊ.vəˈpɒp.jə.leɪ.tɪ

d/ 

sự đông dân quá, số dân đông quá, tình trạng dân 

số quá đông. 

6 undoubtedly adv /ʌnˈdaʊtɪdli/ không nghi ngờ gì nữa 

There is undoubtedly a great deal of truth in 

what he says. 

7 income n /ˈɪnkʌm/ (money that sb gets from working or from 

investing money) thu nhập 

Most of the villagers rely on farming for income. 

8 sustainable a /səˈsteɪnəbl/ bền vững, kéo dài 

the conditions for sustainable economic growth 

9 benefit n /ˈbenɪfɪt/ Lợi ích 

10 solution n /səˈluːʃn/ 

 

cách giải quyết 

solution to sth: There’s no simple solution to this 

problem. 

11 method n /ˈmeθ.əd/ phương pháp, cách thức. 

12 reward v/n /rɪˈwɔːd/ - cho, tặng ai cái gì (như cách đền đáp xứng đáng 

cho công sức hay những gì họ bỏ ra) 

She was rewarded for her efforts with a cash 

bonus. 



28 

 

- phần thưởng, tiền thưởng - được trao tặng cho ai 

đó vì đã làm việc gì tốt. 

13 dissuade v /dɪˈsweɪd/ khuyên can, khuyên ngăn, can gian, can ngăn. 

I tried to dissuade her from leaving. 

14 excessive a /ɪkˈsesɪv/ hơn, quá, quá mức 

They complained about the excessive noise 

coming from the upstairs flat. 

15 county   n /ˈkaʊn.ti/ tỉnh, quận. 

A county usually consists of several towns and the 

rural areas that surround them. 

16 republic n /rɪˈpʌb.lɪk/ nước cộng hoà; nền cộng hoà. 

the People's Republic of China 

17 estate n /ɪˈsteɪt/ điền trang 

18 productive a /prəˈdʌktɪv/ sản xuất, tạo ra nhiều, năng suất cao 

He had an amazingly productive five years in 

which he managed to write four novels. 

19 expense n /ɪkˈspens/ chi tiêu, chi phí 

living/medical/travel expenses 

20 direct a/v /dəˈrekt/                           -  trực tiếp 

-  gửi, viết. 

21 management n /ˈmæn.ɪdʒ.mənt/ sự điều khiển, ban quản lý, ban quản đốc, sự trông 

nom, sự quản lý. 

22 so-called a /ˌsəʊ ˈkɔːld/ được gọi là, cái gọi là (không chính thức) 

How have these so-called improvements helped 

the local community? 

23 treasure n /ˈtreʒ.ər/ châu báu (vàng, bạc, đá quý..); kho báu. 

24 approach n  

 

/əˈprəʊtʃ/ 

sự tiếp cận 

approach to sth: We need to adopt a new 

approach to the problem. 

v tiếp cận 

approach to sth: We need to adopt a new 

approach to the problem. 
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25 corporate   a /ˈkɔː.pər.ət/ (thuộc) đoàn thể; hợp thành đoàn thể. 

26 expand v /ɪkˈspænd/ (to become greater in size, number or 

importance; to make sth greater in size, number 

or importance) mở rộng kích cỡ, số lượng, tầm 

quan trọng… 

We plan to expand the pub by adding a family 

room. 

27 triple a /ˈtrɪp.əl/ có ba cái, gồm ba phần. 

Her trainer is a triple Olympic champion. 

28 previous a /ˈpriː.vi.əs/ trước (thời gian, thứ tự) 

He has two daughters from a previous marriage. 

29 basic a /ˈbeɪ.sɪk/ cơ bản, cơ sở 

I really need to get some basic financial advice. 

30 average a /ˈæv.ɚ.ɪdʒ/ trung bình 

The school has an average class size of 24 

students. 

31 co-owner n  người đồng sở hữu, người chung quyền sở hữu. 

the co-owners of a condominium. 

32 equalizer n /ˈiː.kwə.laɪ.zər/ người làm cho bằng nhau, người làm cho ngang 

nhau,  bộ cân bằng. 

33 hierarchy n /ˈhaɪə.rɑː.ki/ hệ thống cấp bậc; thứ bậc, tôn ti. 

Some monkeys have a very complex social 

hierarchy. 

34 relation n /rɪˈleɪʃn/ (the relationship between countries, people, or 

organizations) mối quan hệ, liên quan 

The visit is an important step in improving 

relations between Japan and China. 

35 connection n /kəˈnek.ʃən/ sự kết nối, mối quan hệ. 

36 combination n /ˌkɒm.bɪˈneɪ.ʃən/ sự kết hợp, sự phối hợp, hợp chất. 

37 rate n /reɪt/ tỉ lệ, tốc độ xảy ra, diễn ra của cái gì 

Although she's recovering from her illness, her 

rate of progress is quite slow. 
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38 percentage   n /pəˈsen.tɪdʒ/ tỷ lệ phần trăm.  

Interest rates have risen by two percentage 

points. 

39 proportion n /prəˈpɔːʃn/ (a part or share of a whole) tỷ lệ, phần 

The proportion of men to women in the college 

has changed dramatically over the years. 

40 implement 

 

v /ˈɪm.plə.ment/ thực hiện, thi hành (một kế hoạch, hệ thống…,) = 

carry out 

A new work programme for young people will be 

implemented. 

41 recycle   v /ˌriːˈsaɪ.kəl/ phục hồi, tái chế (sản phẩm tự nhiên). 

42 range n/v /reɪndʒ/ -phạm vi, lĩnh vực; trình độ. 

-sắp hàng; sắp xếp có thứ tự, xếp loại. 

43 microscopic a /ˌmaɪ.krəˈskɒp.ɪk/ (thuộc) kính hiển vi; bằng kính hiển vi. 

44 item n /ˈaɪ.təm/ món, khoản, tiết mục. 

the last item on the list 

45 available a /əˈveɪ.lə.bəl/ có sẵn, sẵn có để dùng, sẵn sàng để dùng, có thể 

dùng được. 

46 contain 

 

 

v /kənˈteɪn/ chứa đựng (có bên trong), bao gồm, bao hàm. 

How much liquid do you think this bottle 

contains? 

47 toxic 

= poisonous 

a /ˈtɑːksɪk/ 

 

độc, gây hại 

toxic chemicals/fumes/gases/substances 

48 pollutant n /pəˈluːtənt/ chất gây ô nhiễm 

harmful pollutants such as sulphur dioxide or 

CFCs 

49 dump   v/n /dʌmp/ - vứt bỏ, gạt bỏ. 

- đống rác, nơi đổ rác; nơi rác rưởi bừa bãi. 

50 landfill n /ˈlænd.fɪl/ bãi rác. 

90 percent of American rubbish is dumped in 

landfill sites. 

51 unfortunate   a /ʌnˈfɔː.tʃən.ət/ không may, rủi ro, bất hạnh. 
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She has inherited her father's large nose, which is 

very unfortunate. 

52 major a /ˈmeɪdʒər/ quan trọng, chính, lớn, to tát 

The company encountered major problems. 

53 wildlife n /ˈwaɪld.laɪf/ thực vật, động vật hoang dã. 

wildlife groups/conservation 

54 groundwater n /ˈɡrɑʊndˌwɔt·̬ə/ nước ngầm. 

55 commercial a /kəˈmɜːrʃl/ mang tính thương mại; đem lại lợi nhuận… 

They are keen to see the technology licensed for 

commercial use. 

56 certain a /ˈsɜː.tən/ chắc, chắc chắn. 

He was quite certain about/of his attacker's 

identity. 

57 large-scale a /ˌlɑːdʒˈskeɪl/ kích cỡ lớn, quy mô lớn. 

We must improve our response to large-scale 

natural disasters. 

58 trolling n /trəʊ.lɪŋ/ hành động nhắn tin xúc phạm trên internet để làm 

phiền, xúc phạm ai đó. 

59 operation n /ˌɒp.ərˈeɪ.ʃən/ ca mổ, sự hoạt động, quá trình hoạt động. 

60 submerge v /səbˈmɜːdʒ/ nhấn chìm, áp đảo, tràn ngập. 

61 leak v /liːk/ tiết lộ, rò rỉ. 

62 toxin n /ˈtɒk.sɪn/ độc tố. 

63 ensure 

 

v /ɪnˈʃʊr/ đảm bảo, chắc chắn cái gì 

We are working to ensure the safety of people in 

the city. 

64 confusing a /kənˈfjuːzɪŋ/ gây khó hiểu, gây rối 

65 incredibly adv /ɪnˈkred.ə.bli/ khó tin nổi, đáng kinh ngạc, đến nỗi không ngờ. 

Incredibly, no one was hurt in the accident. 

66 toxic 

= poisonous 

a /ˈtɑːksɪk/ 

 

độc, gây hại 

toxic chemicals/fumes/gases/substances 

67 harmful  

= detrimental 

a /ˈhɑːm.fəl/ gây tai hại, có hại. 
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This group of chemicals is known to be harmful to 

people with asthma. 

68 atmospheric a /ˌæt.məsˈfer.ɪk/ (thuộc) quyển khí, (thuộc) không khí. 

69 deadly a /ˈdedli/ gây chết người 

This is a potentially deadly disease. 

70 release v /rɪˈliːs/ 

 

thải ra, giải phóng ra (qua phản ứng hoá học) 

release sth into sth: Oxygen from the water is 

released into the atmosphere. 

71 process 

 

n /ˈprəʊ.ses/ quá trình, sự tiến triển, quy trình, sự tiến hành. 

This decision may delay the process of European 

unification. 

72 irritant n/a /ˈɪr.ɪ.tənt/ - điều gây bứt rứt khó chịu, điều làm cho nổi quạu. 

- gây bứt rứt khó chịu, làm cho nổi quạu. 

73 effective a /ɪˈfek.tɪv/ có hiệu lực, có kết quả, thành công 

The lighting for the production made a very 

effective use of shadow. 

74 pathetic   a /pəˈθet.ɪk/ cảm động, lâm ly, thống thiết; thảm bại. 

The refugees were a pathetic sight - starving, 

frightened and cold. 

75 mega   a /ˈme.ɡə/ to lớn, triệu; mêga. 

76 tiny a /ˈtaɪ.ni/ rất nhỏ, nhỏ xíu, bé tí. 

77 petty a /ˈpet.i/ nhỏ mọn, lặt vặt, tầm thường. 

Prisoners complain that they are subjected to too 

many petty rules and restrictions. 

78 washbasin n /ˈwɒʃˌbeɪ.sən/ chậu rửa tay, bồn rửa tay. 

79 contributor n /kənˈtrɪbjətər/ người viết bài cho báo, tạp chí; người quyên góp, 

đóng góp;…. 

80 mismanagement n /ˌmɪsˈmæn.ɪdʒ.mən

t/ 

sự quản lý tồi. 

mismanagement of the economy/economic 

mismanagement 

81 dispose v /dɪˈspəʊz/ loại bỏ, vứt bỏ những gì không cần sử dụng đến 

nữa, dùng, tuỳ ý sử dụng. 
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82 garbage n /ˈɡɑː.bɪdʒ/ rác 

83 overuse n/v /ˌoʊ.vɚˈjuːz/ - lạm dụng, sử dụng quá mức 

- sự lạm dụng, sự dùng quá nhiều 

The overuse of X-rays may cause 250 deaths each 

year. 

84 container   n /kənˈteɪ.nər/ thùng đựng hàng, hộp đựng hàng. 

85 countless a /ˈkaʊnt.ləs/ vô số, vô kể, không đếm xuể. 

I've heard it played countless times on the radio. 

86 regularly   adv /ˈreɡ.jə.lərli/ đều đặn, thường xuyên. 

She regularly appears on TV talk shows. 

87 significant a /sɪɡˈnɪfɪkənt/ Quan trọng, đáng kể 

The drug has had no significant effect on stopping 

the spread of the disease. 

88 stimulate v /ˈstɪmjuleɪt/ kích thích, khuấy động 

The article can be used to stimulate discussion 

among students. 

89 active a /ˈæk.tɪv/ tích cực, hoạt động, nhanh nhẹn, linh lợi. 

You have to try to keep active as you grow older. 

90 engaged a /ɪnˈɡeɪdʒd/ tham gia vào 

She's part of a team of scientists who are engaged 

on/upon cancer research. 

91 muscle n /ˈmʌs.əl/ sức lực, bắp thịt, cơ. 

92 particularly 

 

adv /pəˈtɪkjələli/ (especially; more than usual or more than others) 

đặc biệt 

I particularly like the colour of the walls. 

93 apt   a /æpt/ có khả năng, có thể, thích hợp, đúng. 

an apt comment/description. 

94 gain v /ɡeɪn/ thu được, lấy được, giành được, kiếm được. 

95 exposure n /ɪkˈspəʊʒər/ sự tiếp xúc 

At high exposures, the chemical can affect the 

liver and kidneys. 

96 inevitably adv /ɪnˈevɪtəbli/ một cách tất yếu, không thể tránh 
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Inevitably, reports of the failure were soon 

appearing in the newspapers. 

97 articulate   a/v /ɑːˈtɪk.jə.lət/ - có khả năng ăn nói lưu loát, có khớp, có đốt. 

- nối bằng khớp; khớp lại với nhau. 

98 well-spoken a /ˌwel ˈspəʊ.kən/ nói hay, nói đúng, nói với lời lẽ chải chuốt. 

99 profession n /prəˈfeʃ.ən/ nghề, nghề nghiệp. 

100 higher-up n /ˌhaɪ.ərˈʌp/ người cấp trên, người giỏi hơn, người khá hơn. 

101 self-confidence n /ˌselfˈkɒn.fɪ.dəns/ sự tự tin; lòng tự tin. 

102 boost v /buːst/ củng cố, nâng lên 

The win boosted the team’s confidence. 

103 self-esteem 

= self-worth 

n /ˌself ɪˈstiːm/ 

 

lòng tự trọng, tự tôn, sự tự tin 

They are beginning to regain their confidence and 

self-esteem. 

104 aid 

= assist 

v /eɪd/ 

 

trợ giúp, giúp đỡ, cứu trợ 

aid sb/sth in doing sth: The strategy can aid 

teachers in dealing with disruptive behaviour. 

105 career 

 

n /kəˈrɪər/ nghề, nghề nghiệp, sự nghiệp. 

He's hoping for a career in the police force/as a 

police officer. 

106 well-read a /ˌwel ˈred/ quảng bác, hiểu biết nhiều. 

107 knowledgeable a /ˈnɒl.ɪ.dʒə.bəl/ thông thạo, thành thạo. 

108 variety n /vəˈraɪəti/ loài, loại khác nhau 

There is a wide variety of patterns to choose 

from. 

109 promotion n /prəˈməʊʃn/ sự thăng tiến, thăng chức 

Her promotion to Sales Manager took everyone by 

surprise. 

110 asset n /ˈæset/ (a person or thing that is valuable or useful to 

sb/sth) lợi thế, vũ khí lợi hại 

asset to sb/sth: She'll be an asset to the team. 

111 awareness n /əˈweə(r)nəs/ nhận thức 
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The campaign aims to raise awareness of the 

dangers of passive smoking. 

112 literature n /ˈlɪt.rə.tʃər/ văn chương, văn học. 

classical/modern literature 

113 breakthrough n /ˈbreɪkθruː/ sự đột phá, bước tiến 

to make/achieve a breakthrough 

114 assortment n /əˈsɔːt.mənt/ sự phân hạng, sự phân loại, sự sắp xếp thành loại. 

an assortment of vegetables 

115 background n /ˈbæk.ɡraʊnd/ nền (bức ảnh, tranh) 

xuất thân 

The school has students from many different 

ethnic/cultural/religious backgrounds. 

116 ambition n /æmˈbɪʃn/ sự tham vọng 

She was intelligent but suffered from a lack of 

ambition. 

117 nuance n /ˈnuːɑːns/ sắc thái 

He watched her face intently to catch every 

nuance of expression. 

118 various 

= diverse 

a /ˈveəriəs/ 

 

đa dạng, nhiều 

119 arc n /ɑːk/ hình cung, cung lửa; hồ quang. 

120 fair a/n /fer/ - công bằng 

We have to be fair to both players. 

- hợp lí; nhợt nhạt… 

- hội chợ, chợ phiên. 

121 marvelous a /ˈmɑːr.vəl.əs/ kỳ lạ, kỳ diệu, tuyệt diệu, phi thường. 

122 relative n /ˈrelətɪv/ họ hàng, người thân 

123 ease v /iːz/ làm dễ chịu, làm đỡ đau, làm khỏi đau. 

124 synapse n /ˈsaɪ.næps/ khớp thần kinh. 

125 strengthen   v /ˈstreŋ.θən/ trở nên mạnh; trở nên vững chắc, củng cố, tăng 

cường. 

126 exist v /ɪɡˈzɪst/ xuất hiện, tồn tại 
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Does life exist on other planets? 

127 assist  

= aid 

v /əˈsɪst/ 

 

giúp đỡ 

He assisted in/with the development of the 

business strategy. 

128 short-term a  ngắn hạn 

I’m sure we could offer you some short-term 

employment. 

129 ability n /əˈbɪl.ə.ti/ năng lực, khả năng (làm việc gì) 

She had the ability to explain things clearly and 

concisely. 

130 recall v /rɪˈkɔːl/ nhớ lại; gợi lại; triệu hồi;… 

131 stabilize v /ˈsteɪbəlaɪz/ làm ổn định 

These medicines stabilize your heart rate and 

lower blood pressure. 

132 mood n /muːd/ tâm trạng, tính khí. 

133 direction n /daɪˈrek.ʃən/ phương hướng, lời chỉ bảo, lời hướng dẫn, chỉ thị, 

huấn thị, sự điều khiển, sự chỉ huy, sự cai quản. 

134 span n /spæn/ (the length of time that something lasts or is able 

to continue) khoảng thời gian kéo dài 

I worked with him over a span of six years. 

135 monitor v /ˈmɒn.ɪ.tər/ giám sát 

The new findings suggest that women ought to 

monitor their cholesterol levels. 

136 productivity n /ˌprɒdʌkˈtɪvəti/ năng suất 

Wage rates depend on levels of productivity. 

137 immerse v /ɪˈmɜːs/ (to become or make sb completely involved in sth) 

chìm đắm vào 

She immersed herself in her work. 

138 detail n /ˈdiː.teɪl/ chi tiết, tiểu tiết, điều tỉ mỉ. 

139 absorbing   a /əbˈzɔː.bɪŋ/ hấp dẫn, làm say mê, làm say sưa. 

I read her last novel and found it very absorbing. 
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140 genre n /ˈʒɒnrə/ (a particular type or style of literature, art, film 

or music that you can recognize because of its 

special features) Thể loại 

Crime fiction is a genre which seems likely to stay 

with us for many years. 

141 literate a /ˈlɪtərət/ có thể đọc, viết; có hiểu biết 

Only 20 per cent of women in the country are 

literate. 

142 capture 

 

v/ n 

 

/ˈkæp.tʃər/ -bắt giữ, bắt. 

Two of the soldiers were killed and the rest were 

captured. 

-sự bắt giữ, sự bị bắt. 

They witnessed the capture of the city by rebel 

troops. 

143 curiosity n /ˌkjʊə.riˈɒs.ə.ti/ sự tò mò, tính hiếu kỳ. 

I'm burning with curiosity - you must tell me who 

won! 

144 imagination n /ɪˌmædʒ.ɪˈneɪ.ʃən/ sức tưởng tượng, trí tưởng tượng, sự tưởng 

tượng. 

145 crack n/v /kræk/ - vết nứt; khe hẹp; … 

- tìm ra cách giải quyết vấn đề (find solution) (đã 

thi trong đề thi chính thức 2021) 

146 replenish 

= refill 

 /rɪˈplen.ɪʃ/ làm đầy lại, được bổ sung, đổ đầy. 

147 soul n /səʊl/ linh hồn, tâm hồn, tâm trí. 

148 merit n /ˈmer.ɪt/ giá trị, sự kiện, hành động, phẩm chất. 

Her ideas have merit. 

149 nerd n /nɜːd/ người nghiện máy tính, người chán ngắt; người 

tầm thường; người kém thông minh. 

150 diverse 

 

a /daɪˈvɜːrs/ phong phú, đa dạng 

New York is a very culturally/ethnically diverse 

city. 
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151 expand v /ɪkˈspænd/ (to become greater in size, number or 

importance; to make something greater in size, 

number or importance) mở rộng. 

We plan to expand the pub by adding a family 

room. 

152 potential n/a /pəˈtenʃl/ - tiềm năng 

As a composer, she still hasn’t realized her 

potential. 

- tiềm tàng 

First we need to identify actual and potential 

problems. 

153 enhance v /ɪnˈhæns/ củng cố, làm tăng, nâng cao 

The measures taken should considerably enhance 

the residents’ quality of life. 

154 analytical (also 

analytic) 

a /ˌænəˈlɪtɪkl/ dùng phép phân tích 

an analytic approach to the problem 

155 concentration n /ˌkɑːnsnˈtreɪʃn/ sự tập trung, có nhiều 

concentration of sth: a concentration of industry 

in the north of the country 

156 replace v /rɪˈpleɪs/ thay thế, thay chỗ của ai/cái gì. 

157 reload   v /ˌriːˈləʊd/ tải lại, nạp lại (súng). 

158 recharge v /ˌriːˈtʃɑːdʒ/ nạp lại (bình điện, súng..). 

159 advanced a /ədˈvænst/ - tiên tiến, tiến bộ 

Scientists are working on highly advanced 

technology to replace fossil fuels. 

- nâng cao, khó hơn, cao cấp hơn 

- (giai đoạn) sau, cuối cùng 

160 beneficial 

= advantageous, 

favourable 

a /ˌbenɪˈfɪʃl/ 

 

có ích, có lợi, thuận lợi 

A good diet is beneficial to health. 

161 mental   a /ˈmen.təl/ (thuộc) tâm thần, (thuộc) tinh thần. 
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A doctor was asked about the mental state of the 

prisoner. 

162 stimulation v /ˌstɪmjuˈleɪʃn/ sự kích thích, sự khuyến khích 

163 exposure n /ɪkˈspəʊʒər/ sự tiếp xúc 

At high exposures, the chemical can affect the 

liver and kidneys. 

164 immense a /ɪˈmens/ mênh mông, bao la, rộng lớn, rất tốt, rất cừ, chiến 

lắm. 

They spent an immense amount of time getting 

the engine into perfect condition. 

II. Structures 

STT Cấu trúc Nghĩa 

1 encourage someone to do something khuyến khích ai đó làm gì 

Banks actively encouraged people to borrow money. 

2 afford to do st đủ khả năng làm gì. 

3 (all) on your own không nhờ giúp đỡ, tự làm 

He did it on his own. 

4 contribute to sth đóng góp, góp phần vào cái gì. 

5 rely on tin tưởng, đặt niềm tin vào 

You can rely on me to keep your secret. 

6 look for someone/something tìm kiếm 

Police were looking for clues as to the woman’s identity. 

7 go to the trouble to do something  

= make an effort to do something 

nỗ lực làm gì 

 

8 catch on (become popular or fashionable) trở nên phổ biến, thịnh 

hành 

He invented a new game, but it never really caught on. 

9 break the ice làm quen, bắt đầu một cuộc trò chuyện với người mà bạn 

chưa thân thiết. 

10 familiar with st ai đó thân thuộc, quen thuộc với cái gì 

11 get sb to do st nhờ ai đó làm gì. 

12 clean up dọn dẹp vệ sinh, xóa sạch dấu vết 
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13 hand out phân phát, ban phát. 

14 throw away vứt cái gì không cần nữa, lãng phí một kĩ năng hay cơ hội. 

15 allow sb to do st cho phép ai làm gì. 

16 contribute to sth đóng góp, góp phần vào cái gì. 

17 break down (máy móc, phương tiện) bị hư hỏng, không hoạt động, (hệ 

thống, mối quan hệ, thảo luận) không thành công, buồn bã 

và bắt đầu khóc. 

18 lead to something (=result in) dẫn đến, gây ra 

Eating too much sugar can lead to health problems. 

19 cut down on cắt giảm, giảm bớt 

20 miss out (on something) bỏ lỡ 

Of course I'm coming—I don't want to miss out on all the 

fun! 

21 discourage somebody from doing 

something = prevent somebody from 

doing something 

làm nản lòng, cản trở ai đó làm điều gì 

 

22 tend to do st có xu hướng làm gì. 

23 lack of st thiếu thốn cái gì. 

24 work on dành thời gian sửa chữa, cải thiện cái gì. 

25 keep an eye on theo dõi, quan sát, trông coi 

Will you keep an eye on things here until I get back? 

26 interact with sb/ sth tương tác với ai/ cái gì. 

 

BÀI TẬP LÀM THÊM  

I. Vocabulary 

STT Từ vựng 

+ từ đồng nghĩa 

(nếu có) 

Từ 

loại 

Phiên âm  Nghĩa 

1  application n /ˌæplɪˈkeɪʃn/ - ứng dụng, app 

a database application 

đơn ứng tuyển; sự ứng dụng;… 

2  especially adv /ɪˈspeʃ.əl.i/ đặc biệt là, nhất là. 
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3  quantity n /ˈkwɑːntəti/ số lượng 

Lamb is consumed in large quantities in rural 

areas. 

4  prestigious a /presˈtɪdʒ.əs/ uy tín, danh giá 

a highly prestigious university 

5  preference n /ˈprefrəns/ sở thích, sự thích hơn 

Many people expressed a strong preference for the 

original plan. 

6  recall v /rɪˈkɔːl/ nhớ lại; gợi lại; triệu hồi;… 

7  tip v/n /tɪp/ - cho tiền quà, làm nghiêng; đổ, rót. 

- tiền quà, lời khuyên, nơi đổ rác, thùng rác, bãi rác. 

8  inspire v /ɪnˈspaɪə(r)/ truyền cảm hứng 

The actors inspired the kids with their enthusiasm. 

9  suspect v /səˈspekt/ nghi ngờ, nửa tin nửa ngờ. 

10  compare v /kəmˈper/ so sánh 

They receive just over three years of schooling, 

compared to a national average of 7.3. 

11  orphan v /ˈɔːrfn/ làm cho mồ côi (không có cha mẹ) 

12  companionship n /kəmˈpæn.jən.ʃɪp/ tình bạn, tình bạn bè. 

13  mountaineer n /ˌmaʊn.tɪˈnɪər/ người leo núi. 

14  trap v /træp/ ngăn lại, giữ lại, không cho thoát ra 

Solar panels trap energy from the sun. 

15  avalanche n /ˈæv.əl.ɑːntʃ/ tuyết lở. 

We were swamped by an avalanche of 

letters/phone calls/complaints. 

16  rescue   v /ˈres.kjuː/ giải thoát, cứu, cứu nguy. 

17  authority 

 

n /ɔːˈθɒr.ə.ti/ uy quyền, quyền lực, quyền thế, nhà cầm quyền, nhà 

chức trách. 

18  hazardous 

= dangerous, risky, 

unsafe 

a /ˈhæzərdəs/ 

 

nguy hiểm 

a list of products that are potentially hazardous to 

health 

19  contain v /kənˈteɪn/ chứa, chứa đựng, bao gồm 
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I lost a file containing a lot of important 

documents. 

20  additive   n /ˈæd.ɪ.tɪv/ chất cho thêm vào, chất phụ gia. 

food additives 

21  content n /ˈkɒntent/ (the subject matter of a book, speech, programme, 

etc.) nội dung 

Collocation: 

Original, quality, rich content 

v bằng lòng, hài lòng; làm thoả mãn 

Martina contented herself with a bowl of soup. 

22  competition n /ˌkɑːmpəˈtɪʃn/ cuộc thi đấu, cạnh tranh 

23  failure (n) /ˈfeɪ.ljər/ sự thất bại, sự hỏng, sự mất (mùa, điện...). 

24  delay v /dɪˈleɪ/ hoãn lại, làm trở ngại, cản trở. 

My plane was delayed by an hour. 

25  professional a /prəˈfeʃənl/ 

 

chuyên nghiệp 

He dealt with the problem in a highly professional 

way. 

26  offend v /əˈfend/ xúc phạm, làm bực mình, làm khó chịu. 

He looked offended when you called him middle-

aged. 

27  injury n /ˈɪndʒəri/ vế thương; sự tổn thương 

She has recovered from injuries sustained in the 

accident. 

28  coach v /kəʊtʃ/ huấn luyện (thể thao); luyện thi… 

29  proper 

= right, 

appropriate, 

correct 

a /ˈprɒpə(r)/ 

 

đúng, phù hợp 

The Government is failing to deliver proper care 

and treatment to people with dementia. 

30  retake   v /ˌriːˈteɪk/ bắt lại, chụp ảnh lại, quay phim lại, thi lại. 

31  frightened a /ˈfraɪ.tənd/ hoảng sợ, khiếp đảm. 

Are you frightened of spiders? 

32  effective a /ɪˈfek.tɪv/ có hiệu lực, có kết quả, thành công 
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The lighting for the production made a very 

effective use of shadow. 

33  fairy   a /ˈfeə.ri/ tưởng tượng, hư cấu, xinh đẹp như tiên. 

34  emperor n /ˈempərər/ hoàng đế 

35  demand 

 

v/n /dɪˈmɑːnd/ -đòi hỏi, yêu cầu, cần, cần phải. 

He has always demanded the highest standards of 

behaviour from his children. 

-sự đòi hỏi, sự yêu cầu, nhu cầu. 

The government is unlikely to agree to the rebels' 

demands for independence. 

36  immediately adv /ɪˈmiː.di.ət.li/ ngay lập tức, tức thì. 

37  lawyer   n /ˈlɔɪ.ər/ luật sư. 

I want to see my lawyer before I say anything. 

38  contract 

= agreement 

n /ˈkɑːntrækt/ 

 

hợp đồng 

contract with sb: to enter into/negotiate/sign a 

contract with supplier 

39  consult v /kənˈsʌlt/ - hỏi ý kiến; trao đổi 

consult with sb (about/on sth): I need to consult 

with my colleagues on the proposals. 

- tra cứu 

40  advisable   a /ədˈvaɪ.zə.bəl/ nên, thích hợp, đáng theo. 

It's advisable to book seats at least a week in 

advance. 

41  submit v /səbˈmɪt/ nộp, gửi 

submit sth to sb/sth: She submitted her report to 

the committee. 

42  maintenance n /ˈmeɪntənəns/ sự giữ gìn, bảo trì 

The school pays for heating and the maintenance 

of the buildings. 

43  staff n /stɑːf/ nhân viên. 

There are over a hundred staff in the company. 

44  confidential a /ˌkɒnfɪˈdenʃl/ bí mật, tuyệt mật, không được tiết lộ 
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45  talkative a /ˈtɔː.kə.tɪv/ hay nói; lắm mồm; ba hoa. 

She's a lively, talkative person. 

46  lobby   v/n /ˈlɒb.i/ - vận động ở hành lang. 

- hành lang ở nghị viện. 

II. Structures 

STT Cấu trúc Nghĩa 

1  in favor of thiện cảm với ai/cái gì, ủng hộ, có lợi thế cho. 

2  result in Gây nên, dẫn đến 

A sudden change in temperature will inevitably result in rain. 

3  work out sth tính toán, tìm cách để giải quyết một vấn đề; lên kế hoạch, tính 

đến chuyện, nghĩ về cái gì đó; đồng ý (thỏa thuận,...) sau khi 

thảo luận. 

4  focus on something tập trung vào cái gì đó 

 


