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NGÀY 23/5/2022 

I. Vocabulary 

STT Từ vựng 

+ Từ đồng nghĩa 

( nếu có) 

Từ 

loại 

Phiên âm 

 

Nghĩa 

1 fee-paying a /ˈfiːˌpeɪ.ɪŋ/ trả phí. 

2 independent 

school 

n /ˌɪn.dɪ.pen.dənt 

ˈskuːl/ 

trường tư. 

3 supervision 

 

n /ˌsuː.pəˈvɪʒ.ən/ sự trông nom, sự giám sát, sự bị giám sát. 

Ex: Students are not allowed to handle these 

chemicals unless they are under the supervision of 

a teacher. 

4 explosion 

 

n /ɪkˈspləʊ.ʒən/ sự nổ, sự nổ bùng, tiếng nổ. 

Ex: The fire was thought to have been caused by a 

gas explosion. 

5 eternally 

=  forever 

adv /ɪˈtɜː.nəl.i/ đời đời, vĩnh viễn, bất diệt. 

6 progress  /ˈprəʊ.ɡres/ sự tiến tới, sự tiến bộ, sự đi lên, sự tiến triển, sự 

phát triển. 

7 expert n/a /ˈek.spɜːt/ - nhà chuyên môn, chuyên gia 

Ex: My mother is an expert at dress-making. 

-  chuyên môn, thông thạo. 

Ex: The centre provides expert advice for people 

with financial problems. 
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8 patient 

 

n/a /ˈpeɪ.ʃənt/ 

 

- bệnh nhân, người bệnh. 

Ex: I'm a patient of Dr Stephens; please could I 

make an appointment to see her? 

- kiên nhẫn, nhẫn nại. 

Ex: Be patient with her - she's very young. 

9 referee n /ˌref.əˈriː/ trọng tài. 

10 protest 

 

n/v /ˈprəʊ.test/ - sự phản đối, sự phản kháng 

- phản kháng, phản đối. 

11 overpopulation 

 

 /ˌəʊvəˌpɒpjuˈleɪʃn/ sự đông dân quá, tình trạng dân số quá đông. 

12 unfavourable 

 

a /ʌnˈfeɪ.vər.ə.bəl/ không có thiện chí, không thuận lợi. 

13 strain n /streɪn/ sự căng thẳng, trạng thái căng thẳng. 

14 urbanization n /ˌɜː.bən.aɪˈzeɪ.ʃən/ sự thành thị hoá, đô thị hóa. 

15 drawback n /ˈdrɔː.bæk/ nhược điểm, mặt hạn chế 

16 enlarge v /ɪnˈlɑːdʒ/ mở rộng, tăng lên, khuếch trương. 

17 increase v/n /ɪnˈkriːs/ - tăng lên, tăng thêm 

- sự tăng, sự tăng thêm. 

18 raise v /reɪz/ nâng lên, giơ lên, đề xuất, gây nên. 

19 jobless 

=  unemployed 

a /ˈdʒɒb.ləs/ 

 

không có việc làm, không có công ăn việc làm. 

20 emigrate 

 

v /ˈem.ɪ.ɡreɪt/ di cư, đổi chỗ ở. 

Ex: Millions of Germans emigrated from Europe 

to America in the 19th century. 

21 immigrate v /ˈɪm.ɪ.ɡreɪt/ nhập cư. 

22 advocate 

 

n/v /ˈæd.və.keɪt/ - người biện hộ, người bênh vực, luật sư. 

-  biện hộ, bào chữa. 

23 inhabit v /ɪnˈhæb.ɪt/ ở, sống ở. 

24 confide v /kənˈfaɪd/ tâm sự, giãi bày tâm sự, tin cậy. 

Ex: He confided (to her) that his hair was not his 

own. 
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25 comfort n/v /ˈkʌm.fət/ sự an ủi/ người an ủi/ sự an nhàn 

an ủi, khuyên giải, làm khuây khoả. 

26 inflate v /ɪnˈfleɪt/ thổi phồng, bơm phồng 

27 severe 

 

a /sɪˈvɪər/ 

serious 

khắt khe, gay gắt, dữ dội. 

28 estimate v /ˈes.tɪ.meɪt/ đánh giá, ước lượng, ước tính. 

They estimate (that) the journey will take at least 

two weeks. 

29 prestigious a /presˈtɪdʒ.əs/ có uy tín, có thanh thế 

30 proportion 

 

n /prəˈpɔː.ʃən/ tỷ lệ, sự cân xứng, sự cân đối. 

Children make up a large proportion of the 

world's population. 

31 urbanity n /ɜːˈbæn.ə.ti/ tính lịch sự, tính tao nhã/  cuộc sống thị thành. 

32 greenhouse 

= glasshouse 

n /ˈɡriːn.haʊs/ nhà kính (trồng rau, hoa). 

33 mindset n /ˈmaɪnd.set/ tư duy. 

34 overload 

 

n/v /ˌəʊ.vəˈləʊd/ -  sự/ lượng quá tải. 

- làm quá tải. 

35 Astound 

= surprise 

v /əˈstaʊnd/ 

 

làm kinh ngạc, sững sờ, làm sửng sốt. 

Ex: The news astounded me. 

 

 

II. Structures 

STT Cấu trúc Nghĩa 

1 be allowed to do something được cho phép làm gì. 

2 be inclined to có khuynh hướng, xu hướng làm gì. 

3 do up 

 

- cài, thắt, (quần áo, dây an toàn, ...) 

- sửa lại, trang trí lại (tòa nhà, ô tô, ...) 

4 do over 

 

làm lại từ đầu, trang trí phòng theo một kiểu mới, 

tấn công, đánh trọng thương ai đó. 

5 do in thủ tiêu, giết, làm ai đó mệt mỏi. 
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6 be in two minds phân vân, không quyết định được. 

7 odds and ends thứ linh tinh, vụn vặt, phần còn lại. 

8 take effect có hiệu lực, trở nên có hiệu lực, làm cho có tác dụng. 

9 take action hành động, làm gì đó. 

10 make no difference to sb không quan tâm, chẳng có cảm xúc gì đặc biệt. 

11 tend to do something có xu hướng làm gì. 

12 result in gây ra, dẫn đến, kết quả là. 

13 shortage of st thiếu thốn, chưa đủ cái gì. 

14 come down with ốm, ngã bệnh 

15 cope with đối phó với. 

16 catch up with 

 

- tìm ra ai đó (sau một khoảng thời gian) 

-  trừng phạt ai vì đã làm sai điều gì, học cái gì mới 

mà đã nhiều người biết. 

17 go up 

 

tăng lên, được xây dựng, được sửa chữa, bị cháy, bị 

phá hủy. 

18 run out of st hết, cạn kiệt cái gì. 

19 thanks to sb/ st nhờ có ai/ cái gì. 

20 access to sb/ st truy cập, kết nối, tiếp cận ai/ cái gì. 

21 go through chịu đựng, được thông qua, được chấp nhận, 

22 break the ice làm quen, bắt đầu một cuộc trò chuyện với người 

mà bạn chưa thân thiết. 

 

 

NGÀY 24/05/2022 

I. Vocabulary 

STT Từ vựng 

+ Từ đồng nghĩa 

( nếu có) 

Từ 

loại 

Phiên âm Nghĩa 

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

2 demand 

 

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

- sự đòi hỏi, sự yêu cầu, nhu cầu. 
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3 immediately adv /ɪˈmiː.di.ət.li/ ngay lập tức, tức thì. 

4 reprint 

 

v /ˌriːˈprɪnt/ 

reissue 

in lại, tái bản 

5 bright a /braɪt/ 

 

sáng sủa, rạng rỡ 

6 disappointment  = 

depression 

 /ˌdɪs.əˈpɔɪnt.mənt/ sự chán ngán, sự thất vọng. 

7 absurd a /əbˈsɜːd/ vô lý, ngu xuẩn, ngớ ngẩn, buồn cười, lố bịch 

8 secretary n /ˈsek.rə.tər.i/ thư ký. 

9 cure n/v /kjʊər/ - phương thuốc, cách/ việc điều trị. 

- chữa bệnh, điều trị. 

10 beneath prep /bɪˈniːθ/ ở dưới thấp, ở dưới. 

11 greedy a /ˈɡriː.di/ tham ăn, háu ăn, thèm khát, thiết tha 

12 diagnose v /ˈdaɪ.əɡ.nəʊz/ chuẩn đoán. 

Ex: She was diagnosed with/as having 

diabetes. 

13 ambitious 

 

a /æmˈbɪʃ.əs/ có nhiều tham vọng, có nhiều khát vọng. 

Ex: He's very ambitious for his children 

14 attentive a /əˈten.tɪv/ chăm chú, chú ý, lưu tâm, ân cần, chu đáo. 

15 generous a /ˈdʒen.ər.əs/ hào phóng, rộng lượng 

16 gracious a /ˈɡreɪ.ʃəs/ - hoà nhã, lịch thiệp 

-  từ bi, nhân từ, độ lượng, khoan dung. 

17 outstanding 

 

a /ˌaʊtˈstæn.dɪŋ/ 

praiseworthy 

nổi bật, đáng chú ý, nổi tiếng, vượt trội. 

18 nonprofit a /nɑnˈprɑf·ɪt/ phi lợi nhuận. 

19 sector n /ˈsek.tər/ khu vực, lĩnh vực. 

20 notable 

= renowned 

a/n /ˈnəʊ.tə.bəl/ - có tiếng, trứ danh, đáng chú ý, đáng kể. 

- người có danh vọng, người có địa vị uy quyền. 

21 private a /ˈpraɪ.vət/ riêng tư, cá nhân. 

22 prestigious a /presˈtɪdʒ.əs/ có uy tín, có thanh thế. 
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23 ordinary a/n /ˈɔː.dən.əri/ - thường, thông thường, bình thường, tầm 

thường. 

- điều thông thường, điều bình thường 

24 respected a /rɪˈspek.tɪd/ được nhiều người ngưỡng mộ. 

25 durable a /ˈdʒʊə.rə.bəl/ bền, lâu bền. 

26 long-lasting 

= long-term 

a /ˌlɒŋˈlɑː.stɪŋ/ 

 

lâu dài, bền lâu. 

Ex: a long-lasting friendship 

27 steady a /ˈsted.i/ vững, vững chắc, vững vàng, đều đặn, đều đều. 

28 temporary a /ˈtem.pər.ər.i/ tạm thời, nhất thời, lâm thời. 

29 poverty n /ˈpɒv.ə.ti/ cảnh nghèo nàn, sự thiếu thốn/ nghèo nàn. 

30 degradation n /ˌdeɡ.rəˈdeɪ.ʃən/ suy thoái, sự thoái hoá. 

31 destruction n /dɪˈstrʌk.ʃən/ sự phá hoại, sự phá huỷ, sự tiêu diệt. 

32 pollution n /pəˈluː.ʃən/ sự ô nhiễm, sự đầu độc, sự làm hư hỏng. 

33 progression n /prəˈɡreʃ.ən/ sự tiến tới, sự tiến bộ 

Ex: Drugs can slow down the progression of 

the disease. 

34 severe a /sɪˈvɪər/ khắt khe, gay gắt, khốc liệt, dữ dội. 

35 massive a /ˈmæs.ɪv/ to lớn, đồ sộ, chắc nặng. 

36 main a /meɪn/ chính, chủ yếu. 

Ex: The main thing is not to worry. 

37 major a /ˈmeɪ.dʒər/ lớn, nhiều, trọng đại, chủ yếu. 

38 minor a /ˈmaɪ.nər/ nhỏ, không quan trọng, thứ yếu. 

39 primary a /ˈpraɪ.mər.i/ nguyên thuỷ, đầu tiên, sơ đẳng 

40 punishment n /ˈpʌn.ɪʃ.mənt/ sự trừng phạt, sự trừng trị. 

41 cost-effective a /ˌkɒst.ɪˈfek.tɪv/ mang lại lợi nhuận, sinh lợi, sinh lãi. 

42 authority 

 

n /ɔːˈθɒr.ə.ti/ - uy quyền, quyền lực 

- nhà chức trách. 

43 odd a /ɒd/ kỳ cục, kỳ quặc, lặt vặt, linh tinh. 

44 lawbreaker n /ˈlɔːˌbreɪ.kər/ kẻ phạm pháp. 

45 apprehend v /ˌæp.rɪˈhend/ - bắt, tóm, nắm lấy 

-  hiểu rõ, thấy rõ, cảm thấy rõ. 
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46 economical a /ˌiː.kəˈnɒm.ɪ.kəl/ tiết kiệm, kinh tế. 

47 practical a /ˈpræk.tɪ.kəl/ thiết thực, có ích, thực tế, trên thực tế.. 

48 profitable a /ˈprɒf.ɪ.tə.bəl/ có lợi, có ích, thuận lợi, sinh lãi, mang lợi. 

49 worthless a /ˈwɜːθ.ləs/ vô dụng, không có giá trị, vô ích 

50 propose v /prəˈpəʊz/ đề nghị, đề xuất, đưa ra. 

51 approve v /əˈpruːv/ tán thành, chấp thuận, đồng ý. 

52 recommend v /ˌrek.əˈmend/ giới thiệu, tiến cử, khuyên bảo, dặn, đề nghị. 

53 reject v /rɪˈdʒekt/ không chấp thuận, bác bỏ 

54 budget n /ˈbʌdʒ.ɪt/ ngân sách, ngân quỹ. 

55 expenditure n /ɪkˈspen.dɪ.tʃər/ sự tiêu dùng, chi tiêu, kinh phí 

56 gender n /ˈdʒen.dər/ giới tính. 

57 discrimination n /dɪˌskrɪm.ɪˈneɪ.ʃən/ sự phân biệt, kỳ thị, sự đối xử phân biệt. 

58 unfairness n /ʌnˈfeə.nəs/ sự không đúng, sự không công bằng, sự bất 

công. 

59 injustice n /ɪnˈdʒʌs.tɪs/ sự bất công, việc bất công, 

60 partiality n /ˌpɑː.ʃiˈæl.ə.ti/ tính thiên vị, tính không công bằng. 

61 equality n /iˈkwɒl.ə.ti/ tính bằng, tính ngang bằng, sự bình đẳng. 

62 downmarket a /ˌdaʊnˈmɑː.kɪt/ giá thấp, thị trường rẻ. 

63 tabloid n /ˈtæb.lɔɪd/ báo lá cải. 

64 pressure n /ˈpreʃ.ər/ áp lực, sức ép. 

65 amid prep /əˈmɪd/ giữa, ở giữa. 

66 inevitable a /ɪˈnev.ɪ.tə.bəl/ không thể tránh được, chắc chắn xảy ra. 

67 compulsory a /kəmˈpʌl.sər.i/ 

mandatory 

ép buộc, bắt buộc, cưỡng bách. 

68 inescapable a /ˌɪn.ɪˈskeɪ.pə.bəl/ 

ineluctable 

không thể thoát được, không tránh được, không 

thể lờ đi được. 

69 preventable a /prɪˈven.tə.bəl/ có thể ngăn chặn được, có thể ngăn ngừa được. 

70 congestion n /kənˈdʒes.tʃən/ sự tắc nghẽn, sự ách tắc (đường sá ...) 

71 blockage n /ˈblɒk.ɪdʒ/ sự bao vây,  sự tắc nghẽn. 

72 obstruction n /əbˈstrʌk.ʃən/ sự tắc nghẽn, sự phá rối, sự cản trở trái phép. 
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73 overcrowding n /ˌəʊ.vəˈkraʊ.dɪŋ/ tình trạng có quá nhiều người tại một nơi, tình 

trạng đông đúc. 

74 urbanization n /ˌɜː.bən.aɪˈzeɪ.ʃən/ sự thành thị hoá, đô thị hóa. 

75 maintenance n /ˈmeɪn.tən.əns/ sự giữ gìn, sự duy trì, sự bảo vệ. 

76 movement n /ˈmuːv.mənt/ sự chuyển động, sự vận động 

77 transposition n /ˌtræn.spəˈzɪʃ.ən/ sự đổi chỗ, sự chuyển vị 

78 variation n /ˌveə.riˈeɪ.ʃən/ sự biến đổi, sự dao động. 

79 occur v /əˈkɜːr/ xảy ra, xảy đến, xuất hiện 

80 industrialization n /ɪnˌdʌs.tri.ə.laɪˈzeɪ.ʃ

ən/ 

sự công nghiệp hoá. 

81 migrate v /maɪˈɡreɪt/ di trú, di cư. 

82 rural a /ˈrʊə.rəl/ nông thôn, thôn dã. 

83 scale n /skeɪl/ quy mô. 

84 financial a /faɪˈnæn.ʃəl/ (thuộc) tài chính, (về) tài chính. 

85 likelihood n /ˈlaɪ.kli.hʊd/ khả năng, sự có khả năng xảy ra 

II. Structures 

STT Cấu trúc Nghĩa 

1 promise to do st hứa sẽ làm gì. 

2 give sb st đưa, tặng cho ai cái gì. 

3 thank sb for doing st/ st cảm ơn ai vì làm gì/ cái gì. 

4 congratulate sb on doing st/ st chúc mừng ai đã làm gì. 

5 on time đúng giờ, không chậm trễ. 

6 in time vừa kịp, kịp giờ. 

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

8 send out gửi cái gì đó. 

9 try to do st cố gắng làm gì. 

10 try doing st thử làm gì. 

11 lose weight giảm cân. 

12 want sb to do st muốn ai làm gì. 

13 be amused at thích thú với. 

14 solve the problem giải quyết vấn đề. 
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15 get over - bình phục, chữa khỏi, trở nên tốt hơn, vượt qua 

-  giải quyết 

16 spend time doing st dành thời gian làm gì. 

17 take sb time to do st dành thời gian làm gì. 

18 advise sb to do st khuyên ai làm gì. 

19 tell sb to do st bảo ai làm gì. 

20 public transportation phương tiện công cộng. 

21 (There is) no doubt about it không còn nghi ngờ gì nữa. 

22 I can't agree with you more! Tôi không phản đối, tôi hoàn toàn đồng ý với cậu. 

23 tell sb about st nói với ai về cái gì. 

24 feel like doing st cảm thấy muốn làm gì. 

25 result in gây ra, dẫn đến, kết quả là. 

26 result from gây ra từ đâu, do cái gì. 

27 in order to do st để làm gì. 

28 kind-hearted tốt bụng, có lòng tốt. 

29 seek for sb/ st tìm kiếm ai/ cái gì. 

30 instead of + N/ V-ing thay vì. 

31 avoid doing st/ st tránh làm gì/ cái gì. 

32 clean up dọn dẹp. 

33 put on - mặc quần áo, 

- giả vờ như có cảm xúc gì để có được sự chú ý 

-  bật, làm cái gì hoạt động. 

34 hope to do st hy vọng làm gì. 

35 go back to tồn tại, có nguồn gốc từ. 

36 due to + N/ V-ing do cái gì. 

37 find it hard to do st thấy khó khi làm gì. 

38 compete with sb/ st đấu tranh, cạnh tranh với ai/ cái gì. 
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NGÀY 25/5/2022 

I. Vocabulary 

STT Từ vựng 

+ từ đồng nghĩa 

(nếu có) 

Từ 

loại 

Phiên âm Nghĩa 

1 urbanization n /ˌɜː.bən.aɪˈzeɪ.ʃən/ sự thành thị hoá, đô thị hóa. 

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

3 rural a /ˈrʊə.rəl/ nông thôn, thôn dã. 

4 progressive a/n /prəˈɡres.ɪv/ tiến lên, tăng dần lên. 

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

6 mileage n /ˈmaɪ.lɪdʒ/ tổng số dặm đã đi được. 

7 tendency 

= inclination 

n /ˈten.dən.si/ xu hướng, khuynh hướng. 

Ex: His tendency to exaggerate is well known. 

8 privileged a /ˈprɪv.əl.ɪdʒd/ có đặc quyền, được đặc quyền, được đặc ân, 

được vinh dự. 

9 acquire v /əˈkwaɪər/ thu được, đạt được, kiếm được 

10 sanitation n /ˌsæn.ɪˈteɪ.ʃən/ hệ thống vệ sinh. 

11 opportunity n /ˌɒp.əˈtʃuː.nə.ti/ cơ hội, thời cơ, dịp may. 

12 transportation n /ˌtræn.spɔːˈteɪ.ʃən/ sự chuyên chở, sự vận tải. 

13 hardship n /ˈhɑːd.ʃɪp/ khó khăn, sự gian khổ, sự thử thách gay go. 

14 backward a /ˈbæk.wəd/ chậm tiến, lạc hậu, về phía sau, giật lùi. 

Ex: When he was a child, his teachers thought he 

was backward. 

15 primitive a /ˈprɪm.ɪ.tɪv/ nguyên thuỷ, ban sơ, thô sơ, cổ xưa. 

16 immediate a /ɪˈmiː.di.ət/ lập tức, tức thì, ngay, trước mắt. 

17 commercial a /kəˈmɜː.ʃəl/ (thuộc) buôn bán, (thuộc) thương mại; (thuộc) 

thương nghiệp. 

18 institution n /ˌɪn.stɪˈtʃuː.ʃən/ - sự thành lập, viện (đại học) 

- tổ chức lớn, tổ chức quan trọng. 

19 residential a /ˌrez.ɪˈden.ʃəl/ (thuộc) nhà ở, (thuộc) nhà riêng, dân cư. 
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20 characterize v /ˈkær.ək.tə.raɪz/ biểu thị đặc điểm, mô tả đặc điểm, định rõ đặc 

điểm. 

21 term 

 

n/v 

 

/tɜːm/ - thời hạn, kỳ hạn, nhiệm kỳ, giới hạn. 

Ex: The government's term of office expires at 

the end of the year. 

- gọi, đặt tên là, chỉ định, cho là. 

Ex: Technically, a horse that is smaller than 1.5 

metres at the shoulder is termed a pony. 

22 contrast 

 

n/v 

 

/ˈkɒn.trɑːst/ - sự tương phản, sự trái ngược. 

- làm tương phản, trái ngược hẳn. 

23 compare v /kəmˈpeər/ so, đối chiếu, so sánh. 

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

Ex: He has dedicated his life to scientific 

research. 

25 include v /ɪnˈkluːd/ bao gồm (nhưng chỉ liệt kê một/một số thành 

phần của vật. Ngoài ra còn có nghĩa là thêm 

thành phần cho vật đã có). 

Ex: The bill includes tax and service. 

26 compose v /kəmˈpəʊz/ bao gồm (các thành phần cấu tạo nằm trước từ 

này trong câu chủ động.) 

27 maintain v /meɪnˈteɪn/ duy trì, giữ gìn, duy trì, bảo vệ.. 

28 contain 

 

 

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

Ex: How much liquid do you think this bottle 

contains? 

29 output n /ˈaʊt.pʊt/ sự sản xuất, sản phẩm, sản lượng. 

30 outcome n /ˈaʊt.kʌm/ hậu quả, kết quả 

31 input 

 

n /ˈɪn.pʊt/ sự đưa vào, sự nhập, đầu vào, lối vào, công suất 

đầu vào, cái cho vào. 

32 income n /ˈɪŋ.kʌm/ lợi tức, thu nhập. 

33 laborer n /ˈleɪ.bər.ər/ người lao động. 

34 crucial a /ˈkruː.ʃəl/ cốt yếu, chủ yếu, trọng yếu, quan trọng. 
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35 imperative a /ɪmˈper.ə.tɪv/ cấp bách, khẩn thiết, bắt buộc, cưỡng bách, 

cưỡng chế. 

Ex: It's imperative to act now before the 

problem gets really serious. 

36 desirable a /dɪˈzaɪə.rə.bəl/ đáng ao ước, đáng khát khao. 

37 proposal n /prəˈpəʊ.zəl/ sự đề nghị, sự đề xuất, đề nghị, dự kiến. 

38 unconscious a /ʌnˈkɒn.ʃəs/ - vô thức, bất tỉnh, ngất đi 

- không có ý thức, không có ý định. 

39 essential a /ɪˈsen.ʃəl/ cần thiết, thiết yếu, cốt yếu, chủ yếu. 

40 familiar a /fəˈmɪl.i.ər/ quen thuộc, thân thiết, thân tình 

41 aware a /əˈweər/ biết, nhận thấy, nhận thức thấy. 

42 transcript  /ˈtræn.skrɪpt/ bản sao, bản chép lại. 

43 reference n /ˈref.ər.əns/ sự tham khảo, sự ám chỉ, sự nói đến, sự nhắc 

đến. 

44 applicant n /ˈæp.lɪ.kənt/ người xin việc, ứng viên, người nộp đơn. 

Ex: How many applicants did you have for the 

job? 

45 permit 

 

v/n /pəˈmɪt/ - cho phép, cho cơ hội, thừa nhận 

- giấy phép, sự cho phép. 

46 omit v /əʊˈmɪt/ bỏ sót, bỏ quên, bỏ qua, lơ là. 

47 submit v /səbˈmɪt/ trình, đệ trình, biện hộ, lập luận 

48 admit v /ədˈmɪt/ nhận, thừa nhận, thú nhận, chứa được, nhận 

được. 

49 harness n/v 

 

/ˈhɑː.nəs/ - trang bị lao động, dụng cụ lao động/ bộ yên 

cương (ngựa). 

- đóng yên cương (ngựa)/ khai thác để sản xuất 

điện (một con sông, một thác nước...), làm cho 

máy chạy, thắt dây an toàn. 

50 compete v /kəmˈpiːt/ ganh đua, cạnh tranh. 

51 competition n /ˌkɒm.pəˈtɪʃ.ən/ cuộc thi, cuộc thi đấu, cuộc đọ sức. 

52 competitive a /kəmˈpet.ɪ.tɪv/ tính cạnh tranh, đua tranh. 

II. Structures 
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STT Cấu trúc Nghĩa 

1 move to somewhere chuyển đến nơi nào. 

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

3 raise an issue dấy lên, nêu lên vấn đề. 

4 advise sb to do st khuyên ai đó làm gì. 

5 turn up xuất hiện, đến. 

6 give up từ bỏ, bỏ cuộc. 

7 take up st bắt đầu làm gì, bàn bạc hoặc xoay xở vẫn đề gì, chiếm không 

gian, thời gian, cắt ngắn đồ, bắt đầu một thói quen sở thích. 

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

9 wait for sb/ st đợi, chờ ai/ cái gì. 

10 come from somewhere đến từ đâu. 

11 go on 

 

tiếp tục, diễn ra, xảy ra, tiến hành, trôi qua (thời gian), đạt tới 

tuổi, bắt đầu hoạt động. 

12 do sb good tốt, có lợi cho ai, đem lại lợi ích cho ai. 

13 make sb adj khiến ai đó như thế nào. 

14 lose weight giảm cân. 

15 be/ become … accustomed to st quen với cái gì. 

16 have sth Vpp có cái gì được làm bởi ai. 

17 discriminate against somebody đối xử phân biệt với ai. 

18 invite sb to do st mời ai đó làm gì. 

19 put on weight lên cân, tăng cân, phát phì, lên ký. 

20 look like sb/ st giống ai/ cái gì. 

 

NGÀY 26/5/2022 

I. Vocabulary 

STT Từ vựng 

+ từ đồng nghĩa 

(nếu có) 

Từ 

loại 

Phiên âm Nghĩa 

1 urbanization n /ˌɜː.bən.aɪˈzeɪ.ʃən/ sự thành thị hoá, đô thị hóa. 

2 consequence n /ˈkɒn.sɪ.kwəns/ hậu quả, kết quả. 
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3 adverse a /ˈæd.vɜːs/ bất lợi, có hại, thù địch, nghịch lại, chống đối. 

4 beneficial a /ˌben.ɪˈfɪʃ.əl/ có ích, có lợi, tốt. 

5 negative a /ˈneɡ.ə.tɪv/ tiêu cực 

6 favorable a /ˈfeɪ.vər.ə.bəl/ có thiện chí, tán thành, thuận lợi, có triển 

vọng. 

7 advantageous 

= favorable 

a /ˌæd.vænˈteɪ.dʒəs/ có lợi, thuận lợi. 

8 preferential a /ˌpref.ərˈen.ʃəl/ ưu đãi, dành ưu tiên cho, ưu tiên. 

9 body n/v 

 

/ˈbɒd.i/ - thân thể, thể xác, thân hình. 

- tạo nên một hình thể cho (cái gì). 

10 exacerbate 

 

v /ɪɡˈzæs.ə.beɪt/ làm trầm trọng thêm, làm tăng, làm trầm 

trọng. 

11 untreated a /ʌnˈtriː.tɪd/ chưa gia công, không chữa, không điều trị, 

chưa được xử lý. 

12 domestic a /dəˈmes.tɪk/ (thuộc) gia đình, (thuộc) việc nhà, trong nước, 

nội địa, quốc nội. 

13 wastewater n /ˈweɪstˌwɑː.t̬ɚ/ nước thải. 

14 aggravate 

 

v /ˈæɡ.rə.veɪt/ làm trầm trọng thêm, làm nặng thêm, làm xấu 

thêm. 

15 array 

 

n/v 

 

/əˈreɪ/ - sự dàn xếp, hàng ngũ chỉnh tề. 

- sắp hàng, dàn hàng, dàn trận. 

16 proportion n /prəˈpɔː.ʃən/ tỷ lệ, sự cân xứng, sự cân đối. 

17 pace n/v 

 

/peɪs/ nhịp độ, bước đi, nhịp đi, tốc độ đi, tốc độ 

chạy. 

18 variety n /vəˈraɪ.ə.ti/ sự đa dạng 

19 dweller n /ˈdwel.ər/ người sống trong thành phố, thị trấn. 

20 sanitation n /ˌsæn.ɪˈteɪ.ʃən/ hệ thống vệ sinh. 

21 facility 

 

n /fəˈsɪl.ə.ti/ cơ sở, điều kiện dễ dàng, điều kiện thuận lợi. 

22 amenity n /əˈmiː.nə.ti/ tiện nghi, sự dễ chịu, sự thú vị. 

23 aid n/v /eɪd/ - sự giúp đỡ, sự cứu giúp, sự viện trợ. 
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v - giúp đỡ. 

24 shortage n /ˈʃɔː.tɪdʒ/ sự thiếu, số lượng thiếu, số thiếu hụt. 

25 encounter v/n /ɪnˈkaʊn.tər/ - bắt gặp, chạm trán, đụng độ, đọ sức. 

- sự gặp gỡ, sự bắt gặp 

26 fulfill v /fʊlˈfɪl/ hoàn thành, đáp ứng 

27 stumble v /ˈstʌm.bəl/ vấp, sẩy chân, trượt chân, súyt ngã 

28 sustainable a /səˈsteɪ.nə.bəl/ bền vững, có thể chịu đựng được. 

29 aspect n /ˈæs.pekt/ khía cạnh, mặt, vẻ, bề ngoài, diện mạo. 

30 impoverished a /ɪmˈpɒv.ər.ɪʃt/ bần cùng, nghèo nàn. 

31 costly a /ˈkɒst.li/ đắt tiền, quý giá. 

32 migrate v /maɪˈɡreɪt/ di trú, di cư. 

33 well-off a /ˌwel ˈɒf/ giàu có, thịnh vượng, khá giả. 

34 penniless 

= impecunious 

a /ˈpen.i.ləs/ không một đồng xu dính túi, nghèo xơ xác. 

35 fertile a /ˈfɜː.taɪl/ phì nhiêu, màu mỡ, phong phú, dồi dào. 

36 spur v /spɜːr/ thúc, khích lệ, khuyến khích 

37 stimulate v /ˈstɪm.jə.leɪt/ khuyến khích 

38 prevent v /prɪˈvent/ ngăn chặn, ngăn ngừa. 

39 descend v /dɪˈsend/ xuống (cầu thang...), dốc xuống, rơi xuống. 

40 exhaust v /ɪɡˈzɔːst/ làm kiệt quệ, làm rỗng, làm cạn, khiến ai đó vô 

cùng mệt mỏi. 

41 elevate v /ˈel.ɪ.veɪt/ nâng cao, nâng lên, đưa lên. 

42 humble a /ˈhʌm.bəl/ khiêm tốn, nhún nhường, hèn mọn. 

43 lowly a /ˈləʊ.li/ tầm thường, ti tiện, hèn mọn. 

44 diminished  /dɪˈmɪn.ɪʃt/ bị bớt đi, bị giảm đi, thu nhỏ. 

45 uplifted a /ʌpˈlɪf.tɪd/ nâng cao, đưa lên. 

46 magnify 

 

v /ˈmæɡ.nɪ.faɪ/ 

 

làm to ra, phóng đại. 

Ex: Although our skin looks smooth, when 

magnified it is full of bumps and holes. 

47 hazard n/v 

 

/ˈhæz.əd/ - sự may rủi, mối nguy, nguy hiểm. 

- liều, mạo hiểm. 
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48 flash 

 

v/a /flæʃ/ - loé sáng, vụt sáng, chiếu sáng 

- loè loẹt, sặc sỡ. 

49 understate 

 

v /ˌʌn.dəˈsteɪt/ nói bớt, nói giảm đi, trình bày một cách dè dặt; 

không nói hết. 

50 minimize v /ˈmɪn.ɪ.maɪz/ giảm đến mức tối thiểu 

51 exaggerate v /ɪɡˈzædʒ.ə.reɪt/ thổi phồng, phóng đại, cường điệu. 

Ex: The threat of attack has been greatly 

exaggerated. 

52 identity n /aɪˈden.tə.ti/ tính đồng nhất, sự giống hệt, cá tính, đặc tính, 

nét để nhận biết, nét để nhận dạng. 

53 remain v /rɪˈmeɪn/ còn lại, vẫn, hoàn cảnh như cũ. 

54 mane n /meɪn/ bờm (ngựa, sư tử). 

55 distinguish v /dɪˈstɪŋ.ɡwɪʃ/ phân biệt, nghe ra, nhận ra. 

56 appoint v /əˈpɔɪnt/ - bổ nhiệm, chỉ định 

- chọn, lập, định, hẹn (ngày, giờ...). 

57 inform v /ɪnˈfɔːm/ thông báo, báo tin cho, cho biết. 

58 consumption n /kənˈsʌmp.ʃən/ sự tiêu thụ, sự tiêu dùng, lượng tiêu hao. 

59 pattern n /ˈpæt.ən/ mẫu, mô hình, kiểu, khuôn mẫu. 

60 resident 

 

n/a /ˈrez.ɪ.dənt/ - cư dân, người sinh sống, người trú ngụ, 

người có nhà. 

Ex: The local residents were angry at the lack 

of parking spaces. 

- có nhà ở, cư trú. 

Ex: She is the university's resident expert on 

Italian literature. 

61 durable a /ˈdʒʊə.rə.bəl/ bền, lâu bền. 

62 decline v/n /dɪˈklaɪn/ 

 

- sụt xuống, giảm đi/ từ chối, khước từ 

- sự sụt, sự suy tàn 

63 diet n /ˈdaɪ.ət/ khẩu phần ăn, kiêng ăn, nhịn ăn. 

64 vegetarian n /ˌvedʒ.ɪˈteə.ri.ən/ - người ăn chay. 

- (thuộc) người ăn chay, ăn chay, chay. 

65 prosperity n /prɒsˈper.ə.ti/ sự thịnh vượngsự phồn vinh 
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66 refrigerator n /rɪˈfrɪdʒ.ər.eɪ.tər/ tủ lạnh. 

67 function n/v 

 

/ˈfʌŋk.ʃən/ - chức năng. 

- thực hiện chức năng, hoạt động, chạy. 

68 labor n /ˈleɪ.bər/ nhân công, lao động. 

69 downwind a/adv /ˌdaʊnˈwɪnd/ theo hướng gió thổi. 

70 phenomenon n /fəˈnɒm.ɪ.nən/ hiện tượng, sự việc phi thường, người phi 

thường 

71 radiate 

 

v /ˈreɪ.di.eɪt/ toả ra, chiếu ra, phát ra (nhiệt, ánh sáng...), 

bức xạ nhiệt, phát xạ. 

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

73 albedo 

 

n /ælˈbiː.doʊ/ anbeđô, suất phân chiếu. (định nghĩa vật lý) 

 Suất phản chiếu hay suất phản xạ là khái 

niệm liên quan đến hiện tượng phản xạ 

khuếch tán hoặc công suất phản xạ của bề 

mặt. 

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

75 pollutant n /pəˈluː.tənt/ chất gây ô nhiễm, chất làm ô nhiễm. 

76 occur v /əˈkɜːr/ xảy ra, xảy đến 

77 hailstorm n /ˈheɪl.stɔːm/ cơn dông mưa đá, mưa đá. 

78 regional a /ˈriː.dʒən.əl/ (thuộc) vùng, địa phương, khu vực. 

79 precipitation n /prɪˌsɪp.ɪˈteɪ.ʃən/ - lượng mưa, sự kết tủa 

-  sự vội vã, sự cuống cuồng. 

80 complex a/n /ˈkɒm.pleks/ - phức tạp, rắc rối. 

Ex: The company has a complex 

organizational structure. 

- khu liên hợp, nhà máy liên hợp, khu công 

nghiệp liên hợp. 

Ex: They live in a large apartment complex. 

81 runoff n /ˈrʌnˌɔf/ lưu lượng nước mưa, dòng chảy. 

82 peak n/v /piːk/ - đỉnh, chỏm, cao điểm 

- đạt tới đỉnh cao nhất. 
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83 downstream a/ 

adv 

/ˌdaʊnˈstriːm/ xuôi dòng. 

84 linear a /ˈlɪn.i.ər/ (thuộc) nét kẻ, (thuộc) đường vạch. 

85 determine v /dɪˈtɜː.mɪn/ xác định, quyết tâm, kiên quyết. 

86 extent n /ɪkˈstent/ quy mô, phạm vi, chừng mực. 

87 drawback 

 

n /ˈdrɔː.bæk/ nhược điểm, điều trở ngại, mặt hạn chế, mặt 

không thuận lợi. 

88 interaction n /ˌɪn.təˈræk.ʃən/ sự tương tác, sự tác động với nhau. 

89 inhabitant n /ɪnˈhæb.ɪ.tənt/ người ở, người cư trú, dân cư 

90 civilian n/a /sɪˈvɪl.jən/ 

 

- người thường, thường dân. 

- (thuộc) thường dân. 

91 downward a /ˈdaʊn.wəd/ xuống, đi xuống, trở xuống 

Ex: The country's economy is on a downward 

spiral. 

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

93 generator n /ˈdʒen.ər.eɪ.tər/ - máy phát điện 

- người sinh ra, người tạo ra. 

94 infiltration n /ˌɪn.fɪlˈtreɪ.ʃən/ sự thâm nhiễm, sự chuyển vận, sự xâm nhập. 

95 penetration n /ˌpen.ɪˈtreɪ.ʃən/ quá thình thâm nhập, sự thâm nhập, sự thấm 

nhuần 

96 interruption n /ˌɪn.təˈrʌp.ʃən/ sự gián đoạn, sự đứt quãng. 

97 conservation n /ˌkɒn.səˈveɪ.ʃən/ sự giữ gìn, sự bảo tồn 

II. Structures 

STT Cấu trúc Nghĩa 

1 in order to do st để làm gì. 

2 meet one's demand đáp ứng nhu cầu của ai. 

3 with respect to về, đối với, liên quan với. 

4 with regard to về mặt (nào đó), về một vấn đề cụ thể. 

5 in addition to + N/ V-ing bên cạnh cái gì đó. 

6 according to theo như, theo. 

7 with a view to doing sth có mục đích làm gì, với hy vọng làm cái gì. 
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8 begin to do st bắt đầu làm gì. 

9 promise to do st hứa làm gì. 

10 swear to do st thề sẽ làm gì. 

11 deny doing st từ chối làm gì. 

12 want sb to do st muốn ai làm gì. 

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

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

15 in turn nói cách khác, lần lượt, kết quả là. 

16 a sign of st dấu hiệu của cái gì. 

17 be likely to do st = be apt to do st = be 

bound to do st = be liable to do 

có xu hướng/ có khả năng làm gì. 

18 have an effect on sb/ st = have 

influence on sb/ st = have impact on 

sb/ st 

có ảnh hưởng đến ai/ cái gì. 

 

NGÀY 27/5/2022 

I. Vocabulary 

STT Từ vựng 

+ Từ đồng nghĩa 

(nếu có) 

Từ 

loại 

Phiên âm Nghĩa 

1 prestige 

 

n /presˈtiːʒ/ uy tín, thanh thế, uy thế. 

Ex: Many people are attracted by the prestige 

of working for a top company. 

2 harvest 

 

n/v 

 

/ˈhɑː.vɪst/ - việc gặt (lúa...), việc thu hoạch (hoa quả) 

- gặt hái, thu hoạch. 

3 congestion 

 

n /kənˈdʒes.tʃən/ sự đông nghịt, sự tắc nghẽn (đường sá...).. 

4 crisis 

 (số nhiều) crises 

n /ˈkraɪ.sɪs/ sự khủng hoảng, cơn khủng hoảng. 

5 custom 

 

n /ˈkʌs.təm/ - phong tục, tục lệ, phong tục tập quán. 
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Ex: In my country, it's the custom (for 

women) to get married in white. 

6 navigate 

 

v /ˈnæv.ɪ.ɡeɪt/ - lái (tàu, thuyền, máy bay...), điều hướng 

- đem thông qua, duyệt (thông tin). 

7 necessitate v /nəˈses.ɪ.teɪt/ bắt phải, đòi hỏi phải, cần phải có. 

8 inadequate a /ɪˈnæd.ɪ.kwət/ - không đủ, thiếu 

-  không tương xứng, không thoả đáng. 

9 debate n/v 

 

/dɪˈbeɪt/ - cuộc tranh luận, cuộc thảo luận, cuộc tranh 

cãi. 

- tranh luận, tranh cãi, bàn cãi (một vấn đề...). 

10 muzzle n/v 

 

/ˈmʌz.əl/ - mõm (chó, cáo...), rọ (đai) bịt mõm (chó, 

ngựa). 

Ex: The dog is white with a black muzzle and 

ears. 

- bịt mõm, khoá mõm (chó, ngựa...) 

Ex: Dangerous dogs should be muzzled. 

11 lizard n /ˈlɪz.əd/ con thằn lằn. 

12 puzzle 

 

n/v 

 

/ˈpʌz.əl/ - câu đố, trò chơi 

-  sự bối rối, sự khó xử, vấn đề khó xử, vấn đề 

khó giải quyết, vấn đề nan giải. 

Ex: Scientists have been trying to solve this 

puzzle for years. 

- làm bối rối, làm khó xử, làm lúng túng, bối 

rối, khó xử. 

Ex: It puzzles me why she said that. 

13 bargain 

 

n/v 

 

/ˈbɑː.ɡɪn/ - sự mặc cả, sự thoả thuận mua bán, giao kèo 

mua bán. 

- mặc cả, thương lượng, mua bán. 

14 campaign n /kæmˈpeɪn/ chiến dịch, cuộc vận động. 

15 ascertain 

 

v /ˌæs.əˈteɪn/ biết chắc, xác định, tìm hiểu chắc chắn, làm 

sáng tỏ. 

16 complain v /kəmˈpleɪn/ kêu ca, phàn nàn, oán trách. 
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17 facilitate 

 

v /fəˈsɪl.ɪ.teɪt/ làm dễ dàng, tạo điều kiện, giảm nhẹ. 

18 fluctuate v /ˈflʌk.tʃu.eɪt/ dao động, thay đổi bất thường 

19 ensure v /ɪnˈʃɔːr/ bảo đảm, chắc chắn. 

20 propose v /prəˈpəʊz/ - đề nghị, đề xuất, đưa ra, tiến cử, đề cử 

- cầu hôn. 

21 summarize v /ˈsʌm.ər.aɪz/ tóm tắt, tổng kết. 

22 centralize 

= concentrate 

v /ˈsen.trə.laɪz/ tập trung. 

23 illustrate v /ˈɪl.ə.streɪt/ minh hoạ, làm rõ ý, in tranh ảnh (trên báo chí, 

sách). 

24 sustainable 

 

a /səˈsteɪ.nə.bəl/ bền vững, có thể chống đỡ được, có thể chịu 

đựng được. 

25 miserable a /ˈmɪz.ər.ə.bəl/ khốn khổ, đáng thương. 

26 facility n /fəˈsɪl.ə.t̬i/ - điều kiện thuận lợi 

- cơ sở vật chất ( của một địa điểm, tòa nhà 

nơi có hoạt động nào đó đang diễn ra) 

27 amenity n /əˈmiː.nə.ti/ tiện nghi, sự dễ chịu, sự thú vị. 

28 brisk a /brɪsk/ nhanh nhẹn, lanh lợi, hoạt động 

29 entire a /ɪnˈtaɪər/ toàn bộ, toàn thể 

30 expectation n /ˌekspekˈteɪʃ(ə)n/ sự mong chờ, sự ước tính, sự kì vọng. 

31 anticipation n /ænˌtɪsɪˈpeɪʃ(ə)n/ sự thấy trước, sự chờ đợi 

32 inflow n /ˈɪn.fləʊ/ 

 

dòng vào, dòng vốn, sự đổ xô của mọi người/ 

thứ gì đến nơi nào đó. 

33 rush v /rʌʃ/ vội vàng, xông lên, lao vào 

34 slum 

 

n/v 

 

/slʌm/ - khu nhà ổ chuột. 

Ex: She was brought up in the slums of Lima. 

- sống trong khu nhà ổ chuột. 

Ex: We ran out of money on holiday and had to 

slum it in cheap hostels. 

35 sanitation n /ˌsæn.ɪˈteɪ.ʃən/ hệ thống vệ sinh. 

36 decrease v /diːˈkriːs/ giảm, giảm bớt, làm suy giảm. 
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37 pressurize v /ˈpreʃəraɪz/ gây sức ép, tạo áp lực. 

38 hazard n/v 

 

/ˈhæz.əd/ - mối nguy, nguy hiểm. 

Ex: The busy traffic entrance was a hazard to 

pedestrians. 

- liều, mạo hiểm. 

Ex: I wouldn't like to hazard a guess. 

39 Substandard 

=  inferior 

a /sʌbˈstæn.dəd/ dưới tiêu chuẩn, có phẩm chất thấp 

40 oppose v /əˈpəʊz/ chống đối, phản đối 

41 epidemic n/a 

 

/ˌep.ɪˈdem.ɪk/ - bệnh dịch. 

Ex: a flu epidemic 

- lan truyền như bệnh dịch 

Ex: Crime and poverty are epidemic in the city. 

42 sewage n /ˈsuː.ɪdʒ/ chất thải, nước thải. 

43 breakout 

= jailbreak 

n /ˈbreɪk.aʊt/ sự vượt ngục, sự trốn tù, sự vượt rào. 

Ex: There has been a mass breakout from one 

of Germany's top security jails. 

44 outbreak n /ˈaʊt.breɪk/ sự bùng nổ, sự bùng phát. 

45 comparatively 

 

adv /kəmˈpær.ə.tɪv.li/ 

relatively 

tương đối. 

46 authority 

 

n /ɔːˈθɒr.ə.ti/ - uy quyền, quyền lực, quyền thế 

- người có thẩm quyền, chuyên gia. 

47 numerous  /ˈnjuː.mə.rəs/ đông, đông đảo, nhiều. 

48 appliance n /əˈplaɪ.əns/ thiết bị, dụng cụ (trong nhà). 

49 equipment 

=  gear 

n /ɪˈkwɪp.mənt/ 

 

sự trang bị, đồ trang bị, thiết bị 

50 infrastructure n /ˈɪn.frəˌstrʌk.tʃər/ cơ sở hạ tầng(bao gồm hệ thống thiết yếu nói 

chung). 

51 burden 

 

n/v 

 

/ˈbɜː.dən/ - gánh nặng, sức chở, trọng tải. 

Ex: The little donkey struggled under its heavy 

burden. 
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- chất nặng lên, đè nặng lên. 

Ex: I don't want to burden you with my 

problems. 

52 exploit n/v 

 

/ɪkˈsplɔɪt/ - khai thác, khai khẩn, bóc lột, lợi dụng. 

Ex: We need to make sure that we exploit our 

resources as fully as possible. 

- kỳ công, thành tích chói lọi. 

Ex: She was telling me about her exploits while 

travelling around Africa. 

53 absence n /ˈæb.səns/ sự vắng mặt, sự nghỉ (họcsự thiếu, 

54 adequate a /ˈæd.ə.kwət/ đầy đủ, thích hợp 

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

56 service  /ˈsɜː.vɪs/ dịch vụ, sự phục vụ 

57 disadvantage n /ˌdɪs.ədˈvɑːn.tɪdʒ/ sự bất lợi, thế bất lợi, 

Ex: One disadvantage of living in the town is 

the lack of safe places for children to play. 

58 demerit n /ˌdiːˈmer.ɪt/ sự lầm lỗi, điều lầm lỗi, khuyết điểm. 

59 digital a /ˈdɪdʒ.ɪ.təl/ (thuộc) con số (từ 0 đến 9), kỹ thuật số. 

60 preference n /ˈpref.ər.əns/ - sự thiên vị, sự ưu tiên, quyền ưu tiên 

- sở thích, sự thích hơn, sự ưa hơn. 

61 discrimination 

 

n /dɪˌskrɪm.ɪˈneɪ.ʃən

/ 

sự phân biệt, sự đối xử phân biệt, kỳ thị. 

62 inn 

 

n /ɪn/ quán trọ, khách sạn nhỏ, ký túc xá của sinh 

viên. 

63 regulation n /ˌreɡ.jəˈleɪ.ʃən/ điều quy định, quy tắc, điều lệ 

64 mischief n /ˈmɪs.tʃɪf/ trò nghịch ngợm, trò láu cá. 

65 misbehaviour n /ˌmɪs.bɪˈheɪ.vjər/ hành vi sai trái, hạnh kiểm xấu, 

66 mischievous a /ˈmɪs.tʃɪ.vəs/ tinh nghịch, tinh quái 

67 misunderstanding n /ˌmɪs.ʌn.dəˈstæn.d

ɪŋ/ 

sự hiểu lầm, sự bất hoà. 

68 spot n/v 

 

/spɒt/ - dấu, đốm, vết, vết đen, nơi, chốn. 

Ex: Teenagers often suffer a lot from spots. 
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 - làm bẩn, làm lốm đốm, đặt vào chỗ 

-  phát hiện, nhận ra, phát hiện ra. 

Ex: I've just spotted Mark - he's over there, 

near the entrance. 

- trả tiền ngay, trao ngay khi bán, giao dịch 

ngay khi bán. 

Ex: Spot trades are executed immediately at 

the prevailing exchange rate. 

69 correspond v /ˌkɒr.ɪˈspɒnd/ trao đổi thư tín 

70 investigate v /ɪnˈves.tɪ.ɡeɪt/ điều tra, nghiên cứu. 

71 gratitude 

= thankfulness 

n /ˈɡræt.ɪ.tʃuːd/ lòng biết ơn, sự nhớ ơn.. 

72 response n /rɪˈspɒns/ sự đáp lại, sự hưởng ứng 

73 ordeal n /ɔːˈdɪəl/ sự thử thách, sự thử tội, sự thử. 

II. Structures 

STT Cấu trúc Nghĩa 

1 due to + N do cái gì. 

2 make a change/ changes đổi mới, thay đổi. 

3 in expectation of với kì vọng/ với mong đợi … 

4 in anticipation of để lường trước, để dành trước việc gì (trong tương lai). 

5 in danger of có nguy cơ, bị nạn, bị lâm vào tình trạng nguy hiểm. 

6 in view of xét về điều gì. 

7 give rise to gây ra điều gì, mang đến điều gì, khởi sự điều gì. 

8 result in gây ra 

9 result from xuất phát từ, nguyên nhân từ đâu 

10 break into - bắt đầu làm gì 

- đột nhập vào (để trộm cắp). 

11 heavily/densly populated dân cư đông đúc. 

12 thinly/sparsely populated dân cư thưa thớt 

13 engage in sth tham gia vào cái gì. 

14 take in sb - cho ai đó ở nhờ 
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-  lừa dối ai đó, 

- đưa ai vào đồn cảnh sát. 

15 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. 

16 access to sb/ st truy cập, tiếp cận ai/ cái gì. 

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

18 readily available có sẵn. 

19 come up with nảy ra ý tưởng, suy nghĩ, ai đó nghĩ đến một cái tên. 

20 content with st bằng lòng, hài lòng với cái gì. 

21 get into 

 

- trở nên hứng thú 

-  trúng cử, được chọn 

-  dính vào (thứ gì đó xấu) 

- đi vào một nơi 

-  mặc vừa, làm gì đó vừa. 

22 need to do st cần làm gì. 

23 make use of st tận dụng, lợi dụng cái gì. 

24 seize the opportunity to do st nắm lấy cơ hội làm gì. 

25 distribute to phân phối, phân phát, sắp xếp, xếp loại cái gì. 

26 relocate to somewhere chuyển đến một nơi nào đó mới. 

27 apply to nộp đơn xin, xin vào một vị trí công việc nào đó. 

28 reach to st đạt đến cái gì, đến nơi nào đó. 

29 health hazard có hại cho sức khỏe, nguy cơ sức khỏe. 

30 give priority to st ưu tiên cái gì. 

31 lead to dẫn đến. 

32 be a reliance on sb/ st tín nhiệm, tin cậy, phụ thuộc vào ai/ cái gì. 

33 be reliant on something dựa vào cái gì đó. 

34 base on dựa trên cái gì (dựa vào nó để phát triển ra). 

35 be independent of sb không tùy thuộc vào ai. 
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36 lean on sb/st sử dụng ai, cái gì đó để giúp đỡ bạn, đặc biệt là trong một tình 

huống khó khăn, phụ thuộc vào ai/ cái gì, dựa vào ai đó để 

gây áp lực lên ai đó để khiến họ làm điều gì đó. 

37 used to do st đã từng làm gì và giờ không làm nữa. 

38 be expected to do st được hy vọng làm gì. 

39 stick to sth làm theo điều gì. 

40 try to do st cố gắng làm gì. 

41 try doing st thử làm gì. 

42 make off vội vàng bỏ chạy. 

43 make for - đi thẳng đến, tiến về phía, 

- dẫn đến, gây ra. 

44 make out 

 

- nhìn, nghe, hiểu ai/ cái gì 

- ôm hôn ai 

-  giả vờ như thật 

-  đối phó, xoay xở tình huống, 

- viết cái gì. 

45 make up - làm hòa sau khi cãi nhau 

- sắp xếp, dọn dẹp 

-  bịa đặt, dựng chuyện, sáng tác 

- chiếm một phần, hình thành nên 

- trang điểm 

-  làm thêm giờ, tăng ca, bù giờ. 

46 conduct/carry out a survey thực hiện một cuộc khảo sát. 

47 think of sb/ st nghĩ đến ai/ cái gì. 

48 in recognition of st để công nhận/ghi nhận. 

49 find out tìm ra, khám phá ra. 

50 in response to hưởng ứng cái gì. 

51 in terms of trên phương diện, xét về mặt. 

 

 

 

BẢNG TỪ BÀI TẬP LÀM THÊM TUẦN 2 
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I. Vocabulary 

STT Từ vựng 

+ từ đồng nghĩa 

(nếu có) 

Từ 

loại 

Phiên âm Nghĩa 

1  salesperson 

=  seller 

n /ˈseɪlzˌpɜː.sən/ người bán hàng. 

2  reasonably 

 

adv /ˈriː.zən.ə.bli/ Một cách hợp lý, chấp nhận được 

Stop shouting and let's discuss this reasonably. 

3  Restroom n /ˈrest.ruːm/ nhà vệ sinh. 

4  impress v /ɪmˈpres/ - gây ấn tượng 

-  làm cảm động, làm cảm kích 

5  obligation n /ˌɒb.lɪˈɡeɪ.ʃən/ -  nghĩa vụ, bổn phận 

- sự mang ơn, sự biết ơn. 

6  survive v /səˈvaɪv/ qua khỏi được, tồn tại. 

These plants cannot survive in very cold 

conditions. 

7  seat belt  /ˈsiːt ˌbelt/ đai an toàn, dây an toàn. 

8  career n /kəˈrɪər/ nghề nghiệp, sự nghiệp 

9  cancel v /ˈkæn.səl/ xoá bỏ, huỷ bỏ, bãi bỏ. 

10  professional a /prəˈfeʃ.ən.əl/ chuyên nghiệp,  (thuộc) nghề nghiệp; có tay nghề. 

11  competition n /ˌkɒm.pəˈtɪʃ.ən/ cuộc thi, cuộc thi đấu, cuộc đọ sức. 

12  qualified a /ˈkwɒl.ɪ.faɪd/ - đủ tư cách, điều kiện 

Ex:  Tim is now a qualified architect 

-  hạn chế, dè dặt. 

Ex: There seems to be qualified support for the 

idea. 

13  tutor n /ˈtʃuː.tər/ gia sư. 

14  speech n /spiːtʃ/ bài nói, bài diễn văn. 

15  predictable  /prɪˈdɪk.tə.bəl/ có thể đoán trước, có thể dự đoán. 

Ex: Comets appear at predictable times. 

16  flavor n /ˈfleɪ.vər/ hương vị, mùi vị. 

17  slippery a /ˈslɪp.ər.i/ - trơn, , dễ tuột, khó nắm, khó giữ 
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- nan giải, khó xử, khó giải quyết . 

18  encouragement n /ɪnˈkʌr.ɪdʒ.mənt/ niềm khuyến khích, niềm động viên, sự làm can 

đảm, 

II. Structures 

STT Cấu trúc Nghĩa 

1  be married đã kết hôn (chỉ tình trạng bản thân). 

2  discuss st thảo luận cái gì. 

3  let sb do st để ai làm gì. 

4  help sb do sth giúp ai đó làm việc gì (trong trường hợp này, người giúp sẽ 

làm hết và người được giúp không cần tham gia.) 

5  decide to do st quyết định làm gì. 

6  had better do st nên làm gì, tốt hơn nên làm gì. 

7  go into details đi vào chi tiết. 

8  need to do st cần làm gì. 

9  wish to do st mong muốn làm gì. 

10  make a complaint phàn nàn, than phiền. 

11  have an obligation to 

someone/something 

có trách nhiệm, nghĩa vụ với ai/ cái gì. 

12  take/ have a leak đi tiểu, rò rỉ (nước, ga, ...) 

13  go astray: đi lạc đường, lạc lối. 

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

15  solve the problem giải quyết vấn đề. 

16  thanks to sb/ st nhờ có ai/ cái gì. 

17  help sb to do sth giúp ai đó làm cái gì. 

18  take sb to somewhere đưa ai đến đâu. 

19  show sb around đưa ai đó đi chơi, đi dạo. 

20  help sb with sth giúp ai cái gì đó. 

21  learn about st học, tìm hiểu về cái gì. 

 

 

 


