


Lời Nói Đầu 

Lời đầu tiên mình xin chân thành gửi lời cảm ơn đến tất cả các bạn 

đã nhiệt tình tham gia cùng mình biên soạn nên cuốn sách này trong thời gian 

qua. Và cảm ơn bạn Lương Tuyết Liên, Lê Thị Bích Huyền, Bông Ti Gôn…đã 

giúp mình giải đáp những câu hỏi khó trong quá trình mình tổng hợp và chỉnh 

sửa. 

Nhằm tạo điều kiện cho các bạn tự học Toeic có tài liệu ôn thi hiệu 

quả, nên các thành viên của Group Toeic Practice Club đã biên soạn nên cuốn 

sách này. Cuốn sách là lời giải chi tiết Part 5 và Part 6 của ba cuốn sách 

economy 1,2,4. Một trong những bộ sách giúp ôn thi toeic tốt nhất..  

Tuy những thành viên trong Group, không phải là các bạn chuyên Anh 

Văn, hay các Thầy, Cô giáo tiếng Anh. Nhưng tất cả những gì trong cuốn 

sách này mà bạn đang thấy là tất cả tâm huyết của các bạn ấy. Mong bạn 

sẽ trân trọng nó, đừng sao chép, mua bán quyển sách này, vì như thế sẽ 

làm mất đi giá trị mà các bạn muốn gửi đến cộng đồng.. 

Qúa trình biên soạn cuốn sách này chỉ diễn ra vỏn vẹn 10 ngày, nên dĩ 

nhiên sẽ không tránh khỏi những thiếu sót. Mong các bạn sẽ góp ý, để cuốn 

sách ngày càng hoàn thiện hơn.. 

Lê Lâm Khang 
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Những lưu ý khi sử dụng sách 

1. Các bạn nên làm trên đề trước khi xem đáp án, chứ không nên 

vừa làm vừa xem đáp án, như vậy sẽ nhớ không được lâu. 

2. Những nghĩa và cấu trúc câu trong cuốn sách này chỉ là một số 

tiểu biểu mình chọn ra, chứ không bao gồm hết tất cả trường 

hợp. Bạn nên tra các từ điển sau để biết rõ cách sử dụng của từng 

từ vựng: 

http://www.oxfordlearnersdictionaries.com/ 

http://Tratu.vn 

Hoặc bạn có thể cài đặt từ điển “Cambridge Advanced Learner's 

Dictionary - 4th Edition” một từ điển tốt nhất hiện nay tại đây : 

https://www.facebook.com/groups/Toeictuhoc/1468014173484

466/ 

3. Đặc điểm cuốn sách này là cố gắng trình bày để người mất căn 

bản vẫn có thể hiểu được. Nhưng cũng ở một mức độ nào đó, vì 

thời gian có hạn, nên không thể giải thích cặn kẽ như văn nói 

được. Nên nếu có những thắc mắc trong quá trình sử dụng sách. 

Các bạn hãy tham gia Group “Toeic Practice Club” để được 

hướng dẫn chi tiết hơn tại đây : 

https://www.facebook.com/groups/Toeictuhoc/. 
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4. Nhằm hạn chế sự mua bán cuốn sách này, nên mình thiết kế hơi 

đặc biệt, và hạn chế một vài chức năng. Nếu gây ảnh hưởng đến 

các bạn. Mong các bạn thông cảm. 

5. Các bạn tham khảo thêm về kinh nghiệm luyện nghe và học từ 

vựng và nhiều tài liều bổ ích khác tại đây. 

https://www.facebook.com/groups/Toeictuhoc/files/ 
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Lê Thị Hồng Gấm – Economy 1 – Test 1 

Quyển ebook này do tập thể Group “Toeic Practice Club” biên soạn nhằm giúp các bạn tự học có tài 

liệu ôn thi hiệu quả. Đừng mua bán quyển ebook này, như vậy sẽ làm mất đi giá trị mà các bạn nhiệt 

tình đã đóng góp.  

1. ------ for the money management seminar will be forwarded to all the 

managers tomorrow. 

(A) Invite 

(B) lnvitations 

(C) Inviting 

(D) Invitation 

Cần 1 N loại (A),(C) 

(D) A/An+Nsố ítloại (D) 

(B) luôn chọn Nsố nhiềukhi không có A/An ở trước N. 

“ Những thư mời cho hội thảo quản lý tiền sẽ được chuyển đến tất cả các nhà 

quản lý vào ngày mai. 

2. The employee-of-the-year prizes will be awarded to employees who 

demonstrated-------contribution to the company's overall sales. 

(A)  whole 

(B) inclusive 

(C) exceptional 

(D) multiple 

Cần 1 Adj: Adj+N, trường hợp này khác nhau về nghĩa, ta phải dịch ra. 

“Những giải thưởng mỗi năm cho nhân viên sẽ được trao cho người thể hiện sự 

đóng góp đặc biệt cho tổng doanh thu của công ty.” 

3. Those who have questions concerning fringe benefits are advised to consult -

----- employee handbook. 

(A) their 

(B) they 

(C) themselves 

(D) theirs 

Tính từ sở hữu (My, Your, Our, Their, His, Her, Its)+N 
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Quyển ebook này do tập thể Group “Toeic Practice Club” biên soạn nhằm giúp các bạn tự học có tài 

liệu ôn thi hiệu quả. Đừng mua bán quyển ebook này, như vậy sẽ làm mất đi giá trị mà các bạn nhiệt 

tình đã đóng góp.  

“Những người có thắc mắc liên quan đến quyền lợi phụ nên tham khảo ý kiến sổ 

tay nhân viên của họ” 

4. The summary contains not only a technical-----but also solutions to adverse 

effects of urban renewal developments. 

(A) description 

(B) attention 

(C) information ( vì có “a” phía trước, mà thông tin là danh từ không đếm 

được nên không chọn ) 

(D) mistake 

A/An+adj+N, trường hợp này khác nhau về nghĩa, ta phải dịch ra. 

“Bản tóm tắt không chỉ là một mô tả kỹ thuật mà còn là giải pháp tác động tiêu 

cực của sự phát triển đổi mới đô thị.” 

5. The conference's keynote speaker addressed ------- impacts of digital 

technology on the current music industry. 

(A)  variety 

(B) variably 

(C) variation  

(D) various 

Ta cần 1 adj vì phía sau là N (adj+N) 

Ta thấy đuôi “ous” là adj chọn (D). 

“Diễn giả chính của hội nghị chỉ ra những sự truyền đạt khác nhau của công nghệ 

kỹ thuật số trên thị trường âm nhạc hiện nay” 

6. Documents with a secret nature are -------retained in each director's safety 

deposit box. 

(A) Relatively ( tương đối ) 

(B) slightly ( hơi hơi ) 

(C) usually ( thường ) 

(D) vaguely ( không rõ rang, mơ hồ ) 
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Lê Thị Hồng Gấm – Economy 1 – Test 1 

Quyển ebook này do tập thể Group “Toeic Practice Club” biên soạn nhằm giúp các bạn tự học có tài 

liệu ôn thi hiệu quả. Đừng mua bán quyển ebook này, như vậy sẽ làm mất đi giá trị mà các bạn nhiệt 

tình đã đóng góp.  

 “Tài liệu có tính chất bí mật thường được lưu giữ trong két an toàn của mỗi đạo 

diễn.” 

7. The fitness club -------- a steadily increasing number of customers and is eager 

to develop new programs. 

(A) see 

(B) seen 

(C) seeing 

(D) has seen 

Trường hợp này cần 1 V, sử dụng phương pháp loại trừ, ta thấy: 

(A) không được vì chủ từ số ít, nên SEE phải có “s” 

(B) (C) không được vì đây không phải dạng rút gọn mệnh đề quan hệ. 

(D) chia thì HTHT vì “diễn tả hành động hoặc sự việc xảy ra trong quá khứ khi 

người nói không biết rõ hoặc không muốn đề cập đến thời gian chính xác 

 “Câu lạc bộ thể dục đã nhìn thấy số lượng khách hàng tăng đều đặn và háo hức 

phát triển chương trình mới.” 

eager to : háo hức. 

8. The job fair held in the City Center last week is considered the most------- one 

so far, with over 3,000 people in attendance. 

(A) Overall : toàn bộ 

(B) successful : thành công 

(C) wealthy: giàu có 

(D) delighted : hài lòng 

one trong câu trên, đang thay thế cho job fair phía trước, nên tính từ trước one 

là bổ ngữ cho job fair. 

Dịch nghĩa: “Hội chợ việc làm được tổ chức tại các trung tâm thành phố vào tuần 

trước được xem là một trong những thành công nhất cho đến nay, với hơn 3.000 

người tham dự.” 
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Quyển ebook này do tập thể Group “Toeic Practice Club” biên soạn nhằm giúp các bạn tự học có tài 
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tình đã đóng góp.  

9. The effects of affordable housing ------- in rural areas will be discussed at the 

conference. 

(A) develops 

(B) developing 

(C) development 

(D) developed 

adj + N, vị trí này cần 1 N vì phía trước là 1 adj 

“Tác động của phát triển nhà ở giá rẻ tại các khu vực nông thôn sẽ được thảo luận 

tại hội nghị.” 

10.  Because the annual budget report must be submitted -------- the end of the 

month, employees are busy calculating figures. 

(A) On + thứ trong tuần  

(B) between 

(C) by 

(D) except 

By dùng trước thời gian mang nghĩa là Trước. 

Dịch nghĩa: “Bởi vì báo cáo ngân sách hàng năm phải được gửi trước cuối tháng, 

nên các nhân viên thì bận rộn tính toán những con số.” 

11.  Even though assigned tasks are somewhat complex, we will have to complete 

them before we -------- for the day. 

(A) leave 

(B) leaving 

(C) to leave 

(D) have left 

  Ta thấy mệnh đề ở phía trước có “will” mệnh đề sau phải chia hiện tại vì quy 

tắc không được chia TLĐ ở 2 bên mệnh đề trong cùng 1 câu. (1 bên tương lại, 

1 bên hiện tại). 
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Quyển ebook này do tập thể Group “Toeic Practice Club” biên soạn nhằm giúp các bạn tự học có tài 

liệu ôn thi hiệu quả. Đừng mua bán quyển ebook này, như vậy sẽ làm mất đi giá trị mà các bạn nhiệt 

tình đã đóng góp.  

“Mặc dù nhiệm vụ được giao là hơi phức tạp, nhưng chúng tôi sẽ phải hoàn thành 

chúng trước khi chúng tôi kết thúc trong ngày.” 

12.  All workers are required to use the sheet provided to -------- their working 

hours and have their manager sign the form to verify the hours at the end of 

each day. 

(A) practice 

(B) rewind 

(C) record 

(D) attend 

khác nhau về nghĩa ta dịch ra 

“Tất cả nhân viên được yêu cầu phải sử dụng bảng cung cấp để ghi lại giờ làm 

việc của họ và có quản lý của họ ký tên vào đơn để xác nhận giờ vào cuối 

mỗi ngày.” 

13. Even if residents in the area have shown strong -------- to the project, the city 

government may not be hesitant to proceed with it. 

(A) resisting 

(B) resistant 

(C) resisted 

(D) resistance 

cấu trúc adj+N, strong (adj) cần 1 N(D) 

“Ngay cả khi người dân trong khu vực đã cho thấy sức kháng cự mạnh mẽ cho 

dự án, nhưng chính quyền thành phố có thể không do dự để tiến hành với nó.”  

14. The team members have the same opinions on the matter -------- they shared 

the same information. 

(A) Following = after : sau khi 

(B) more than 

(C) because 

(D) unless 
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tình đã đóng góp.  

Khác nhau về nghĩa ta dịch ra 

“Những thành viên trong đội có những ý kiến giống nhau trong vấn đề đó bởi vì 

họ chia sẻ những thông tin như nhau.” 

15. The two divisions have unveiled ------- plan to set aside millions of dollars to 

invest in a very lucrative field. 

(A) they 

(B) them 

(C) their 

(D) those 

Tính từ sở hữu (My, Your, Our, Their, His, Her, Its)+N 

“Hai đơn vị đã công bố kế hoạch của họ để dành hàng triệu đô la để đầu tư vào 

một lĩnh vực rất hấp dẫn.” 

16. ------- proficiency in German would be of much help, it is not a requirement 

for the advertised position. 

(A) Otherwise 

(B) Despite  

(C) Regarding ( về cái gì đó ) 

(D) Although 

Trong câu có “despite” và “although” thì đáp án là một trong 2 câu vì nó đồng 

nghĩa là “mặc dù” 

 Despite/in spite of+ N 

 Althongh/ though/even though + clause.  (D) 

“Mặc dù trình độ thông thạo tiếng Đức sẽ được giúp đỡ nhiều,nhưng  nó không 

phải là một yêu cầu cho các vị trí quảng cáo” 

17. We had to spend the whole month searching for better solutions, and -------

customers were impressed by our efforts. 

(A) Fortunate (a) 

(B) fortunes 
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Lê Thị Hồng Gấm – Economy 1 – Test 1 

Quyển ebook này do tập thể Group “Toeic Practice Club” biên soạn nhằm giúp các bạn tự học có tài 

liệu ôn thi hiệu quả. Đừng mua bán quyển ebook này, như vậy sẽ làm mất đi giá trị mà các bạn nhiệt 

tình đã đóng góp.  

(C) fonune 

(D) fortunately 

Nếu Fortunate bổ nghĩa cho customers  những khách hàng mai mắn thì 

không hợp nghĩa .Ta thấy sau khoảng trống là một câu hoàn chỉnh vị trí cần 

điền là một adv(D) 

“Chúng tôi đã phải dành cả tháng tìm kiếm giải pháp tốt hơn, và may mắn thay 

khách hàng đã bị ấn tượng bởi những nỗ lực của chúng tôi.” 

18. The purchasing department ------- the drastic changes to the purchasing 

practice with outside suppliers. 

(A) Involved ( bao gồm, bao hàm ) 

(B) agreed ( + about/on đồng ý ) 

(C) announced ( tuyên bố ) 

(D) maintained ( bảo trì, duy trì ) 

Dịch nghĩa ra ta tìm được đáp án là (C) 

“Các bộ phận thu mua công bố những thay đổi quyết liệt để thực hành mua với 

nhà cung cấp bên ngoài.” 

19. ------ anyone wish to access the information on the status of his or her order, 

the password should be entered. 

(A) It 

(B) Should 

(C) Whether 

(D) As though 

Đây là dạng đảo ngữ If loại 1 

 Đảo ngữ If loại 1: mượn trợ động từ “Should”, động từ chia V1 

Ex: If Mary studies hard, she will pass the exam. 

Should Mary study hard, she wil pass the exam. 

 Đảo ngữ If loại 2: chỉ được đảo ngữ “Were”, không được đảo ngữ V2 

Ex: If today were Sunday, I would go swimming. 
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tình đã đóng góp.  

          Were today Sunday, I would go swimming. 

 Đảo ngữ If loại 3: đưa “Had” lên trước, giữ nguyên V3. 

Ex: If he had studied hard, he would have pass the exam last year. 

           Had he studied hard, he would have pass the exam last year. 

20. The ------- of the intemship program are to help job seekers strengthen their 

professional skills and make them suitable tor careers they are looking tor. 

(A) Destinations (nơi đến ) 

(B) Treatments (n) sự đối xử, đối đãi, điều trị 

(C) Goals  ( mục tiêu ) 

(D) opinion ( ý kiến ) 

Câu này khác nhau về nghĩa ta dịch ra 

“Mục tiêu của chương trình thực tập là để giúp người tìm việc tăng cường kỹ 

năng chuyên môn của họ và làm cho sự thích hợp của họ với nghề nghiệp mà họ 

đang tìm kiếm.” 

21. The more we spent with the sales team, the more ------- we were with their 

innovative marketing skills. 

(A) impression 

(B) impress 

(C) impresses 

(D) impressed 

Cấu trúc càng…càng: the+comparative+S+V, the+comparative+S+V. 

“Chúng ta càng trải qua với đội ngũ bán hàng, chúng ta càng ấn tượng với kỹ 

năng tiếp thị sáng tạo của họ.” 

22. ------- none of the participants has showed any interest, numerous outdoor 

activities have to be cancelled. 

(A) Whether 

(B) Since 

(C) For + cụm : vì 
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(D) Which 

Dịch nghĩa: 

“Bởi vì không ai trong số những người tham gia đã tỏ vẻ quan tâm, rất nhiều hoạt 

động ngoài trời phải được hủy bỏ.” 

23. Customers ------- wish to retum merchandise within 7 days of purchase must 

present the valid receipt to the store. 

(A) who 

(B) when 

(C) what 

(D) whom 

Đây là dạng mệnh đề quan hệ, sử dụng đại từ quan hệ  loại (C) 

 Who: là đại từ quan hệ chỉ người, đứng sau danh từ chỉ người để làm chủ 

ngủ (S) hoặc tân ngữ (O) cho động từ đứng sau nó. 

 Whom: là đại từ quan hệ chỉ người, đứng sau danh từ chỉ người để làm tân 

ngữ (O) cho động từ đứng sau nó. 

 When: là trạng từ quan hệ chỉ thời gian, đứng sau danh từ chỉ thời gian, 

when được dùng thay cho at/on/in which, then. 

24. All laboratory employees make it a point to take every ------- to avoid potential 

hazards. 

(A) Precaution (n) phòng ngừa 

(B) advice 

(C) rule 

(D) idea 

Take precaution  : phòng ngừa  

Dịch nghĩa 

“Tất cả nhân viên phòng thí nghiệm làm cho nó một điểm để tận dụng mọi biện 

pháp phòng ngừa để tránh các mối nguy hiểm tiềm tàng.” 
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25. The manager said that it is ------- to test emergency equipment frequently to 

avoid any malfunction. 

(A) appropriate 

(B) appropriateness 

(C) appropriately 

(D) most appropriately 

Cấu trúc: “It+be+adj”. chỉ có(A) là adjChọn (A). Dịch nghĩa: 

“Người quản lý nói rằng nó thì thích hợp để kiểm tra thiết bị khẩn cấp thường 

xuyên để tránh bất kỳ sự cố.” 

26. It is necessary to ------- a thorough survey in order for us to obtain highly 

desirable sites for our new headquarters. 

(A) Detain ( s.b in doing s.b/s.thing: ngăn cản ai làm gì ) 

(B) Associate ( + with: kết hợp với ) 

(C) conduct : tiến hành, thực hiện 

(D) foresee : dự đoán 

Thấy Survey conduct. Dịch nghĩa: 

“Thật sự cần thiết để tiến hành một cuộc điều tra kỹ lưỡng để chúng tôi để có 

được các trang web rất mong muốn cho trụ sở mới của chúng tôi.” 

27. Ms. Walters was ------- to make a presentation on how to increase revenue 

when I entered the room. 

(A) nearly 

(B) oh 

(C) close 

(D) about 

Cấu trúc: “be +about+ to V1: sắp sửa. Dịch nghĩa: 

“Bà Walters sắp sửa thực hiện một bài thuyết trình về cách để tăng doanh thu khi 

tôi bước vào phòng” 
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28. Mr. Lee takes care of several ------- tasks, such as sorting papers and tiling 

documents in the cabinet. 

(A) Favorable 

(B) routine (a)  thói quen, lặp đi lặp lại nhiều lần 

(C) sincere 

(D) recent 

Dịch nghĩa:  

“Ông Lee sẽ chăm sóc của một số nhiệm vụ thường xuyên, chẳng hạn như sắp 

xếp giấy tờ và để tài liệu vào trong tủ “ 

29. ------ her hard work and commitment to the company, Ms. Ramirez was 

promoted to the head of the public relations department. 

(A) Due to  

(B) While ( trong khi, mặc dù ) 

(C) In that ( idiom:  bởi vì ) 

(D) ln case 

Due to+N/ cụm từ, các câu còn lại cộng mệnh đề chọn (A) 

“Bởi vì công việc khó khăn của bà ấyvà cam kết với công ty, bà Ramirez được 

thăng chức người đứng đầu bộ phận quan hệ công chúng.” 
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Bổ sung : 

In case, just in case, in that case & in which case  

1. Ta dùng in case và just in case để nói rằng một ai đó đang làm một việc gì vì 

một vụ việc đặc biệt nào đó có thể xảy ra. In case và just in case có nghĩa : nếu 

như, trong trường hợp. 

I am here just in case anything unusual happens.  

(Tôi ở đây trong trường hợp có gì bất trắc xảy ra). 

Sau cụm từ in case hoặc just in case, ta dùng thì đơn hoặc should mà không dùng 

" will " hay " shall " . Ta cũng không dùng chúng để diễn tả một việc gì sẽ xảy ra 

như là kết quả của sự việc khác.  

2. Ta nói " in which case " và " in that case " khi ám chỉ đến tình huống nếu việc 

đó xảy ra hay đã xảy ra, trong trường hợp đó.  

I enjoy this meeting unless I have to make a speech, in which case, I'm very 

anxious. 

(Tôi khoái buổi họp nay trừ khi bị buộc phải phát biểu, nếu vậy, tôi rất lo lắng). 

30. The unexpected operating complexity was more serious than ------- 

anticipated. 

(A) origin 

(B) original 

(C) originally 

(D) originated 

adv+V vị trí còn thiếu là advchọn (C). Dịch nghĩa: 

“Sự phức tạp hoạt động bất ngờ là nghiêm trọng hơn dự đoán ban đầu.” 

31. Due to ------ fuel prices, the company has decided to add a surcharge to all 

deliveries. 

(A) rise 

(B) arisen 

(C) rose 
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(D) rising 

adj+N, cụm danh từ.  Cả B và D đều đóng vài trò tính từ. Nhưng phải dùng ở 

dạng chủ động tưc là rising, vì giá dầu ở đây, không thể nói là bị tăng được.  

“Do giá nhiên liệu tăng cao, công ty đã quyết định thêm một khoản phụ phí cho 

tất cả các người giao hàng.” 

32. As the company's strongest competitor released a new line of fall clothing, 

NTR Inc. moved ------- to introduce its new leather jackets. 

(A) regularly 

(B) quickly 

(C) softly 

(D) tiredly 

Dịch nghĩa:  

“Là đối thủ cạnh tranh mạnh nhất của công ty phát hành một dòng mới của quần 

áo mùa thu, NTR Inc đã hành động nhanh chóng giới thiệu áo khoác da mới” 

33. The enclosed documents summarize -------changes to the existing 

overtimeregulations. 

(A) propose 

(B) proposed  

(C) proposes 

(D) proposing ( nhưng thay đổi đó, là được đề xuất, chứ bản thân nó không 

tự đề xuất, nên phải chọn B, tính từ có tính bị động ) 

adj+N  

Dịch nghĩa: 

“Các tài liệu kèm theo tóm tắt những thay đổi được đề xuất  quy định làm thêm 

giờ hiện tại.” 

34. ------- regular inspections, accidental system problems arise from time to time. 

(A) In spite of 

(B) Prior to ( trước ) 
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(C) However ( tuy nhiên ) 

(D) Yet 

In spite of + N. Dịch nghĩa 

from time to time : thỉnh thoảng, không thường xuyên 

“Mặc dù kiểm tra thường xuyên, nhưng thỉnh thoản vấn đề hệ thống tình cờ phát 

sinh.” 

35. Applicants must possess a master of business administration or ------- 

experience in a related field. 

(A) compare 

(B) compared 

(C) comparable 

(D) comparing 

Adj+N. Dịch nghĩa.  

“Những viên phải có một bậc thầy về quản trị kinh doanh hoặc kinh nghiệm tương 

đương trong một lĩnh vực liên quan.” 

36. The recruitment advertising meeting that was scheduled for tomorrow has 

been ----until next week. 

(A) Abbreviated : viết tắt 

(B) terminated : kết thúc 

(C) scheduled : dự kiến  

(D) postponed : trì hoãn 

 “Hội nghị quảng cáo tuyển dụng rằng đã được lên kế hoạch cho ngày mai đã đến 

tuần tới” 

37. The expansion of the natural history museum is most -------  the cause of 

significant revenue increases. 

(A) probabilities 

(B) probability 

(C) probable  
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(D) probably 

Không dùng tính từ ở đó, vì câu đã đậy đủ thành phần. nên chỉ dùng Adv bổ nghĩa 

cho cả câu sau. 

“Sự mở rộng của bảo tàng lịch sử tự nhiên nhất có lẽ là nguyên nhân của sự gia 

tăng doanh thu đáng kể.” 

38.  Information on events occurring in the theater ------- the year is available 

through our website. 

(A) into 

(B) throughout : xuyên suốt, khắp 

(C) on 

(D) as 

Throughout +the day/month/year,…   Dịch nghĩa: 

“Thông tin về các sự kiện xảy ra trong nhà hát trong suốt cả năm là có sẵn thông 

qua trang web của chúng tôi” 

39. Through the lnternet people are discovering new ways to share relevant 

information with--------. 

(A) the other 

(B) another 

(C) other 

(D) one another 

Dịch: “Thông qua những người trên mạng thì đang được khám phá những cách 

thức mới để chia sẻ thông tin lẫn nhau.” 

Phân biệt: 

(E) This book is boring. Give me another quyển sách này chán quá đưa tôi 

quyển khác xem => quyển nào cũng được, không xác định. 

(F) Others : những .... khác 

(G) Số nhiều, dùng khi nói đến những đối tượng nào đó không xác định. 
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These books are boring. Give me others : những quyển sách này chán quá, đưa 

tôi những quyển khác xem => tương tự câu trên nhưng số nhiều. 

The other : ...còn lại 

Xác định, số ít 

I have two brothers. One is a doctor ; the other is a teacher.Tôi có 2 ngừoi anh. 

Một ngừoi là bác sĩ ngừoi còn lại là giáo viên. 

The others : những ...còn lại 

Xác định, số nhiều 

I have 4 brothers. One is a doctor ; the others are teachers.Tôi có 4 người anh. 

Một ngừoi là bác sĩ những ngừoi còn lại là giáo viên. 

The others = The other + N số nhiều 

There are 5 books on the table. I don't like this book. I like the others = ( I like 

the other books ) 

Lưu ý là khi chỉ có 2 đối tượng thì đối tượng đầu tiên dùng ONE đối tượng thư 2 

dùng THE OTHER. 

I have 2 brothers. One is a doctor, and the other is a teacher. Tôi có 2 người anh. 

Một người là bác sĩ, người kia là giáo viên. 

40. The library has announced a new -------- that all borrowed books must be 

returned 5 business days from the checkout date. 

(A) Accommodation ( chỗ ở, sự thõa hiệp ) 

(B) policy 

(C) handling : cách trình bày, xử lý 

(D) measure (n) sự đo lường 

Dịch nghĩa: “Các thư viện đã công bố một chính sách mới mà tất cả các sách 

mượn phải trả lại 5 ngày làm việc kể từ ngày thanh toán.”. 
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Questions 141-143 refer to the following letter.  

Ace Supplies, a Paris-based firm ------- in office supplies, announced its plan to 

relocate its 

41.  

(A) is specializing 

(B) specializes 

(C) specialize 

(D) specializing (a Paris-based firm which specialize in office supplies = a 

Paris-based firm specializing in office supplies ) Rút gọn mệnh đề quan hệ 

chủ động. 

headquarters. 

After decades of progress and growth, Ace Supplies found itself needing extra 

facilities Storage rooms are also filled to capacity. -------the inadequate number 

of employees parking space is 

Đồ Ace, một công ty trụ sở tại Paris chuyên về cung cấp văn phòng, công bố kế 

hoạch xây dựng lại của nó . 

Sau nhiều thập kỷ của sự tiến bộ và phát triển, cụ Ace thấy mình cần thêm các 

tiện nghi Phòng kho cũng đã được chứa đầy.Hơn nữa  số lượng bãi đỗ xe cho 

nhân viên không đủ là một vấn đề khác của công ty 

42.  

(A) Thus : do đó, khi nói mệnh đề trước chỉ nguyên nhân, mệnh đề sau chỉ 

kết quả, mới dùng Thus 

(B) To the contrary : 2 mệnh đề trái ngược nhau 

(C) Despite the fact : mặc dù ( 1 cấu trúc dùng để chuyển từ although sang 

despite ) 

(D) Furthermore 

another concem of the company 
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But the most important challenge that lies ahead is ------- to move quickly to the 

new headquarters without affecting work. 

Nhưng thách thức quan trọng nhất ở phía trước là làm thế nào để di chuyển nhanh 

chóng đến trụ sở mới mà không ảnh hưởng đến công việc.  

43.  

(A) way 

(B) sent 

(C) how ( làm thể nào ) 

(D) equal (+ to s.thing/ doing s.thing : đủ sức, đủ khả năng ) 

concem khác của công ty  

Bổ sung :  

Cách biến đổi từ Although / though => despite / in spite of 

Nguyên tắc chung cần nhớ là : 

Although/ though + mệnh đề 

Despite / in spite of + cụm từ ( danh từ hoặc verbing) 

Các công thức biến đổi từ mệnh đề sang cụm từ như sau: 

1) Nếu chủ từ 2 mệnh đề giống nhau: 

- Bỏ chủ từ ,động từ thêm ING . 

Although Tom got up late, he got to school on time. 

=> Despite / in spite of getting up late, Tom got to school on time. 

2) Nếu chủ từ là danh từ + be + tính từ 

- Đem tính từ đặt trứoc danh từ, bỏ to be 

Although the rain is heavy,....... 

=> Despite / in spite of the heavy rain, ...... 

3) Nếu chủ từ là đại từ + be + tính từ : 

- Đổi đại từ thành sỡ hửu ,đổi tính từ thành danh từ ,bỏ be  

Although He was sick,........ 

=> Despite / in spite of his sickness,....... 
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4) Nếu chủ từ là đại từ + động từ + trạng từ  

- Đổi đại từ thành sở hữu, động từ thành danh từ ,trạng từ thành tính từ đặt trước 

danh từ 

Although He behaved impolitely,..... 

=> Despite / in spite of his impolite behavior ,......... 

5) Nếu câu có dạng : there be + danh từ  

- Thì bỏ there be  

Although there was an accident ,..... 

=> Despite / in spite of an accident,...... 

6) Nếu câu có dạng : It (be) + tính từ về thời tiết  

ð Đổi tính từ thành danh từ thêm the phía trước. 

Although it was rainy, ..... 

=> Despite / in spite of the rain, ………. 

Các tính từ và danh từ thường gặp trong mẫu này là: 

Foggy => fog ( sương mù ) 

Snowy => snow (tuyết) 

Rainy => rain (mưa) 

Stormy => storm ( bão) 

7) Nếu câu có dạng: Danh từ + (be) + p.p ( câu bị động) 

=> Đổi p.p thành danh từ, thêm the phía trước và of phía sau, danh từ câu trên 

đem xuống để sau of 

Although television was invented, ..... 

=> Despite / in spite of the invention oftelevision, ………. 

8 ) Phương pháp cuối cùng cũng là phương pháp dễ nhất: thêm the fact that trước 

mệnh đề. 

Although he behaved impolitely,..... 

=> Despite / in spite of the fact that he behaved impolitely,.  
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Questions 144-146 refer to the following letter 

Headhunting firms are increasingly a powerlul -------- lor many companies to find 

scarce high level 

44.  

(A) Tool (n) : công cụ 

(B) Behavior (n) : hành vi 

(C) Content (n)  : nội dung 

(D) Reason (n)  : lý do 

professionals. 

Such headhunters secure and justify their lees by searching lor the most 

competent candidate in all areas, including the client's competitors. When a list 

of promising candidates is obtained, a headhunter will contact the candidates on 

the list to ------- career details and make sure he or she  

45.  

(A) Verify ( xác nhận ) 

(B) feature ( mô tả ) 

(C) condense 

(D) notify ( + s.b)  loại 

Giải thích : khi có danh sách những ứng viên tiềm năng được nhận. Thì những 

người headhunter đó sẽ liên hệ vơi những ưng viên trong danh sách….và đảm 

bào anh/chị VẪN quan tâm công việc đó. Nghĩa là trước khi có cái danh sách đó, 

thì những ứng viên cũng đã xem mô tả công việc rồi mơi đăng kí. Nên khi người 

săn đâu ngươi này này liên hệ, là để xác minh lại là họ vẫn quan tâm hay không 

thôi. Chứ không mô tả chi tiết nữa.- A 

is still interested in the job. 

After this lengthy process is completed, the list will be ------- down to a small 

number of interested 
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liệu ôn thi hiệu quả. Đừng mua bán quyển ebook này, như vậy sẽ làm mất đi giá trị mà các bạn nhiệt 

tình đã đóng góp.  

Sau khi quá trình này hoàn tất, thì danh sách sẽ được rút ngắn lại thành một số 

lương nhỏ những ứng cử viên quan tâm…. 

46.  

(A) Short ( vì phía sau có trạng từ “down”, nên không chọn tính từ ) 

(B) Shorting ( lừa đảo ) 

(C) shortened 

(D) shorten (v)  ( sau động từ “ to be” không thể là động từ nguyên mẫu ) 

candidates with the best capabilities. Only the list oi the top candidates Will be 

presented to their client lirm,who will then contact you and negotiate terms with 

you in person. 

Questions 147-149 refer to the following notice.  

LaDon Talent has good opportunities for part-time personnel. Positions available 

are part-time, mostly weekends, and typically 5-7 hours a day. 

Eam $8 for a 5-hour event plus bonuses. You will be -------- for promoting brands 

by distributing 

47.  

(A) Aware ( +of ) 

(B) eligible ( +for : đủ tư cách, thích hợp cho ) 

(C) responsible ( + for : chịu trách nhiệm ) 

(D) qualified ( + for : đủ trình độ cho 

Bạn sẽ có trách nhiệm thúc đấy thương hiệu bằng việc phân phát những brochure 

và mẫu hoặc giới thiệu sản phẩm đến khách hàng tiềm năng.  

brochures and samples or demonstrating products to prospective customers,------

- creating brand 

48.  

(A) if 

(B) given ( giới từ : dựa vào ) 

(C) within 
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tình đã đóng góp.  

(D) besides 

awareness of the product features. 

Bên cạnh đó cũng  tạo ra nhận thức thương hiệu bằng những đặc điểm của sản 

phẩm. 

If you apply for this position and it's not available at the time, please be assured 

that LaDon Talent will retain your application in our files for 60 days. During this 

time your application will remain available for -------- until opportunities become 

open. 

49.  

(A) consider 

(B) considering (giới từ ) : xét đến, tính đến 

(C) considered 

(D) consideration ( sau giới từ thi Ving/N )  

Trong suốt thời gian này, đơn xin việc của bạn vẫn sẵn sang cho việc xem xét cho 

đến khi có cơ hôi.  

To : Employees 

From : Palm Eastwood Personnel Manager 

Subject :Tlme ofl from work 

Date : Dec. 5 2007 

Questions 150-152 refer to the following tips.  

The -------- of this memo is to let the employees know about the policy on sick 

leave and other 

Mục địch của bảng ghi nhớ này là để nhân viên biết về chính sách nghỉ bệnh và 

những trường hợp vắng mặt khác. 

50.  

(A) advantage 

(B) study 

(C) purpose 
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(D) influence. 

absences. 

Time off from work may be authorized for various reasons. Generally, when 

employees want to be absent for any personal -----  it is subject to approval by 

their immediate supervisor. 

51.  

(A) Proximity  ( sự gần gũi ) 

(B) Conclusion ( sự kết luận ) 

(C) Matters ( vấn đề ) 

(D) contents ( nội dung ) 

Khi nhân viên muôn vắng mặt vì bất kỳ vấn đề cá nhân nào. Nó tùy vào sự 

chấp thuận của giám sát lúc đó của họ. 

Be subject to: tùy thuộc  

For excessive tardiness without a valid reason or any unreported leave, even if 

it's -------- court 

52.  

(A) because 

(B) from 

(C) due to 

(D) yet 

leave or military leave, they will receive a written waming. Please be aware that 

three written wamings will result in dismissal. 

Đối với những trường hợp vắng mặt quá mức mà không có lý do chính đáng hoặc 

bất kỳ sự nghỉ việc nào mà không thông báo trước, thậm chí là VÌ lệnh hầu tòa 

hay nhập ngũ, họ sẽ nhận được văn bản cảnh báo. 
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101. Mr. Kun Spenza  appears to be the only person in our team who can finish 

the survey by ...................... 

A.  he  

B. him 

C. his 

C. himself 

Dùng   by + đại từ phản thân (myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, 

themself)  

“appears to “ : dường như  

*Dịch:  Dường như  Ông Kun Spenza là người duy nhất trong nhóm của chúng 

tôi đã  hoàn thành cuộc điều tra bởi mình ông. 

102.  All the storage rooms are scheduled to undergo renovations and..........closed 

for several days next week. 

A. will be  

B. was  

C. are  

D. has been 

Ta thấy ở cuối câu có “next week” => thì tương lai , cả 4 đáp án chỉ có A là chia 

ở thì tương lai => key A 

“storage” : kho để hàng 

*Dịch: Tất cả các phòng kho được lên kế hoạch để nâng cấp và sẽ bị đóng cửa 

vài ngày vào tuần tới. 

103. Many science majors enter graduate school........................after completing 

a bachelor of science degree. 

A. directly = trực tiếp, ngay lập tức  

B. direct 

C. directed 

D. direction 
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Câu trước đã đầy đủ thành phẩn, nên chỉ cần trạng từ đứng đầu hoặc cuối câu để 

bổ nghĩa cho cả câu. 

*Dịch:  Nhiều chuyên ngành về khoa học nhập vào cao học trực tiếp sau khi  tốt 

nghiệp cử nhân khoa học. 

104.  Many companies interviewed plan to........................more personnel, while 

20 percent expect to reduce their payrolls. 

A. reply = trả lời  

B. detect = phát hiện, dò tìm 

C. construct = xây dựng 

D. hire = thuê  

Plan to do ST : lên kế hoạch cho cái gì đó ............. 

*Dịch:  Nhiều công ty lên kế hoạch phỏng vấn để thuê thêm lao động, trong khi 

họ mong đợi rằng có thể cắt giảm  20 % lương . 

105.  It seems that laborers in  underdeveloped countries would rather have their 

children help................................at work than enroll them in school. 

A. they : đại từ nhân xưng, dùng làm chủ ngữ 

B. them 

C. themselves : đại từ phản thân 

D. their + N 

“Help”  ở đây là động từ và đối tượng là những người lao động chịu tác động của 

từ “ help”  sự giúp đỡ từ phía con cái của họ  => cần 1 tân ngữ  

*Dịch:  Dường như những người lao động ở các nước kém phát triển mong muốn 

con cái của phụ giúp họ làm việc hơn là cho chúngđến trường đi học. 

106. A new approach to information asset protection will be covered in the 

forthcoming March...............................of the magazine. 

A.  issue = phát hành ấn phẩm  

B. condition = điều kiện 

C. price = giá  
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D. promise = lời hứa 

*Dịch:  Một phương pháp mới để bảo vệ thông tin tài sản sẽ được nêu trong ấn 

phẩm được phát hành vàoTháng ba tới của tờ tạp chí. 

107.  Customers who purchase more than 500 dollars worth of items can request 

an  HDTV cable box at no .........................charge. 

A. additional (adj) thêm  

B. addition (noun) 

C. adding (verb) 

D. additionally (adv) 

“Charge “  ( noun) = phí, sự tính phí  => cần 1 tình từ để bổ nghĩa => Key A  

*Dịch:  Khách hàng khi mua các mặt hàng  có trị giá hơn 500 đô la thì có thể yêu 

cầu một hộp cáp của HDTV mà không tính thêm . 

108. .........................remain complicated economic problems to be resolved, 

while the economic conditions have been good . 

A. they  

B. it  

C. there  

D. that 

There are/ is = there remain =  vẫn còn  

*Dịch: Vẫn còn tồn tại những vấn đề kinh tế phức tạp mà  khó có thể giải quyết 

được, trong khi tình hình kinh tế đã tốt.  

109.  Mr. Garry Noxon in accounting was............................warned  about having 

to many numerical errors the budget report. 

A. repeat 

B. repeatedly (adv) = lặp đi lặp lại  

C. repeater 

D. repetition 

“be” + “adv” + “adj”  
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tình đã đóng góp.  

Cần 1 trạng từ để bổ nghĩa cho “warned” = cảnh báo 

“numerical errors” = sai sót tính toán 

*Dịch:  Ông Garry Noxon  đã liên tục cảnh báo về việc có nhiều sai sót tính toán 

trong bản báo cáo ngân sách của kế toán. 

110. Employers .......................in obtaining information concerning grants for 

technician certification may contact us at the email address below. 

A. interested = quan tâm, hứng thú 

B. listed = được liệt kê 

C. hopeful  = hi vọng 

D. enclosed = đính kèm 

“technician certification” = giấy chứng nhận kỹ thuật, chứng chỉ kỉ thuật viên 

*Dịch:  Những nhà tuyển dụng quan tâm đến việc có được thông tin về việc cấp 

phát chứng chỉ kỹ thuật viên có thể liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ email dưới 

đây. 

111. According to  many ......................of the industry, the majority of  small – 

sized  firms are hoping to enter into lucrative businesses. 

A.  survey 

B.  surveys  

C.  surveying 

D. surveyed 

Vị trí cần điền 1 danh từ => loại C và D 

Có “ many “ => surveys 

*Dịch:  Theo nhiều cuộc điều tra của ngành công nghiệp, phần lớn các công ty 

có quy mô nhỏ đang hy vọng  đi vào việc kinh doanh sinh lợi. 

112.  During the one – week promotional period, we offer all the visitor and 

customers 10 dollars worth of  kitchen appliances..........................free of charge. 

A.  extremely = cực kỳ, rất 

B.  exclusively = độc quyền riêng lẻ 
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C.  continually = liên tục, không ngừng  

D.  completely = hoàn toàn  (Completely free = hoàn toàn miễn phí ) 

*Dịch:  Trong suốt tuần lễ khuyến mãi vừa qua, chúng tôi đã cung cấp hoàn toàn 

miễn phí cho tất cả các du khách và khách hàng những  thiết bị nhà bếp có giá 10 

đô la.  

113. The first step in preparing a fairly..............................presentation is to do 

your research thoroughly on your topic. 

A. informative (adj) = thông tin 

B. inform (verb) = thông báo 

C. information  (noun) = thông tin 

D. informer (noun) = mật vụ, lính mật thám  

Cần một tính từ để bổ nghĩa cho “presentation”  

*Dịch:  Bước đầu tiên để chuẩn bị một bài thuyết trình khá nhiều thông tin  thì 

bạn cần nghiên cứu thật kỹ lưỡng về đề tài của bạn. 

114. ....................understaffed and under tight budget,  911 centers are struggling  

to adequately provide emergency assistance to the citizens. 

A. yet = tuy nhiên 

B. meanwhile = trong khi 

C. but = nhưng 

D.  although = mặc dù  

Although có thể đi với tính từ hoặc V-ed hoặc cụm trạng từ, khi đó chủ ngữ 2 vế 

giống nhau, có thể bị lược bỏ như trường hợp trên 

Although understaffed and under tight budget, 911 centers… 

= Although (they were) understaffed and under tight budget, 911 centers…  

“under tight budget” = ngân sách hạn hẹp 

*Dịch:  Mặc dù thiếu nhân lực và ngân sách sách hạn hẹp, trung tâm 911 đang 

vật lộn để cung cấp đầy đủ những trợ giúp khẩn cấp đến tay người dân. 
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115.  Applicants for the managerial position........................... to possess high 

levels of  motivation  along with basic computer skills. 

A. are required  = được yêu cầu  

B. require 

C. requires 

D. has required 

“Applicants” ( các ứng cử viên) là chủ ngữ => động từ chia ở số nhiều => loại 

B,D 

Câu chia ở bị động với thì hiện đại đơn => loại C 

*Dịch:  Các ứng viên cho vị trí quản lý được yêu cầu có mức độ cao của động lực 

cùng với kỹ năng tin học cơ bản. 

116.  The applications submitted will be accepted .........................accompanied 

by photo identification. 

A. only if = chỉ khi  

B. until = cho tới khi 

C. not only = không chỉ  

D. since = kể từ  

“identification”  = chứng minh thư  

*Dịch:  Đơn xin việc sẽ được chấp nhận chỉ khi  nó được đính kèm với một bản 

sao chứng minh thư 

117. It is likely that ...................of the annual conference will reach an all – time 

high this year, with more than 1000 people planing to attend. 

A.  attendant (noun) =  người tham gia nhưng để phục vụ người khác 

B. attendance (noun) = số lượng người tham gia 

C. attended (verb) = tham gia 

D. attendee = người tham dự với tư cách được mời  

Cả B và D đều có nghĩa going nhau, nhưng lưu ý, B là danh từ không đếm được, 

nên không cần mạo từ, và D là danh từ đếm được, nếu dùng D phải có mạo từ  
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“It is likely that” = rất có thể 

*Dịch:  Rất có thể số lượng người tham gia hội thảo thường niên của năm nay sẽ 

đặt con số kỷ lục nhất từ trước đến nay, với hơn 1000 người dự kiến tham dự. 

118.  Despite .....................efforts and partial success for the last few years, the 

unemployent rate is still in the rise. 

A. proficient = giỏi giang có hiệu quả  

B. considerable  = đáng kể  

C. secondary = cấp 2, thứ cấp 

D. present = món quà , thuyết trình 

*Dịch:  Mặc dù đã có những nỗ lực đáng kể và một phần thành công của những 

năm về trước, nhưng tỷ lệ thất nghiệp vẫn tăng. 

119.   A detailed quotation on the ongoing..........................will be provided for 

free anytime upon request. 

A. maintaining (verb) 

B. maintenance (noun) = sự bảo trì, bảo dưỡng  

C. maintained (verb) 

D. maintains (verb) 

“Ongoing “ ( tiếp tục, liên tục)  là một tính từ = cần một danh từ để nó bổ nghĩa  

Chỉ có B là danh từ => Key B 

“quotation” = báo giá  

*Dịch:  Một báo giá chi tiết về việc bảo trì liên tục, sẽ được cung cấp miễn phí 

bất cứ khi nào có yêu cầu. 

120.  Attempts to .................congestion during peak hours are being made, but 

seem to prove unfruitful at the moment. 

A. demonstrate  = thể hiện, chứng minh 

B. decline = giảm (nội động từ, không cần túc từ phía sau ) 

C. face = khuôn mặt, đối mặt 

D. ease = làm giảm (ngoại động từ) 
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Ta có “ ST + decline “ cái gì đó giảm 

“congestion” = tắc đường 

“unfruitful” = hiệu quả  

* Dịch:  Những nỗ lực để giảm bớt tắc nghẽn trong giờ cao điểm đang được thực 

hiện, nhưng dường như để không có gì để chứng tỏ nó hiệu quả tại thời điểm này. 

121. All the important files were organized first by color and........alphabetized by 

title and name.  

A. since = kể từ  

B. then = sau đó 

C. here = ở đây 

D. much = nhiều 

*Dịch:  Tất cả các dữ liệu quan trọng được tổ chức đầu tiên bằng màu sắc và sau 

đó bằng chữ cái đầu của tiêu đề và tên. 

122.  Pedestrians and motorists are advised to obey the traffic signs posted 

.............Blackroad. 

A. against = chống lại 

B. except = ngoại trừ 

C. upon = sau khi, theo 

D. throughout = trong suốt = during 

*Dịch: Người đi bộ và người lái xe được khuyên là nên tuân theo tín hiệu giao 

thông  được đặt trên khắp lộ trinh đi. 

123. The customer service department is responsible for fulfilling.............. from 

the public and has to forward them to the chief  financial officer. 

A. requests (noun) = những lời yêu cầu 

B. request (noun)= sự yêu cầu 

C. requesting (verb) = yêu cầu, đề nghị 

D. requested (verb) = yêu cầu, đề nghị 

Cần 1 danh từ để bổ sung nghĩa cho từ “fulfilling” => loại C,D 
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“public” và “ them” => chia ở số nhiều => loại B 

“fulfilling” = làm thỏa mãn  

*Dịch:  Phòng dịch vụ khách hàng có trách nhiệm làm thỏa mãn các yêu cầu từ 

phía công chúng và phải chuyển nó đến cho giám đốc tài chính. 

124.  Editors  are extremely busy proofreading, editing and compiling materials 

...........................to publication date. 

A. suited = phù hợp 

B. conductive =  dẫn truyền 

C. forward = chuyển tiếp 

D. prior ( +to ) = trước 

“publication date” = ngày xuất bản  

*Dịch:  Biên tập viên đang vô cùng bận rộn cho việc hiệu đính, chỉnh sửa và biên 

soạn tài liệu trước ngày xuất bản. 

125.  Customers have the right to ........................the order within 5 business day 

from the delivery of the product without providing reasons for the cancellation. 

A. weaken = làm suy yếu 

B. invalidate = cancellation = hủy  

C. verify = xác nhận, xác minh 

D. weigh = cân nặng 

“right to ” = quyền 

*Dịch:  Khách hàng có quyền hủy đơn đặt hàng trong vòng 5 ngày kể từ ngày 

giao hàng mà không cần phải đưa ra lý do cho việc hủy đó. 

126. As heath care become..........................than it was a decade ago , companies 

are forced to spend more on benefits. 

A. as expensive = đắt tiền  

B. more expensive = đắt hơn, tốn kém hơn 

C. so expensive = rất đắt 

D. most expensively = đắt nhất  
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Có “than” => so sánh hơn . Ta thấy  các đáp án có “expensive” => so sánh hơn 

với tính từ dài với tính từ dài => Key B 

*Dịch:  Vì chăm sóc sức khỏe trở nên tốn kém so với một thập kỷ trước, các công 

ty buộc phải chi tiêu nhiều hơn cho nó.  

127. The report on existing home sales showed an unexpected..........................in 

sales last year, but the number of  unsold  home has increased.  

A. extension = mở rộng 

B. production = sản suất 

C. grade = lớp 

D.  rise = tăng 

“unexpected” = không ngờ  

*Dịch: Báo cáo về doanh số bán nhà hiện tại đã chỉ ra rằng có một lượng tăng 

không ngờ so với năm ngoái, nhưng số lượng nhà không bán được vẫn tăng lên. 

128.  Many researchers are doing research on how to reduce the time it 

take...............and forget an accident. 

A. will overcome 

B. be overcome  

C. to overcome  = vượt qua, khắc phục 

D. has overcome 

Take + to + do + ST : cần thiết ,( mất bao lâu) để làm gì .... 

“accident” = vụ tai nạn 

*Dịch: Nhiều nhà nghiên cứu đang nghiên cứu về cách giảm thời gian cần thiết 

để vượt qua và quên đi một tai nạn. 

129. Accommodation costs and living..............will vary, depending on individual 

requirements and work locations. 

A. budget = ngân sách 

B. prices = giá  

C. credits = tín dụng 
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D. expenses = chi phí sinh hoạt 

“Accommodation” = chỗ ở  

* Dịch: Chi phí ăn ở và chi phí sinh hoạt sẽ khác nhau, phụ thuộc vào yêu cầu cá 

nhân và địa điểm làm việc. 

130.  Speakers should be prepared............................their finding to the audience 

and be able to answer questions regarding them. 

A. has presented 

B. presenting 

C. present 

D. to present = trình bày 

“Prepared to do ST “ = chuẩn bị cho cái gì đó 

*Dịch:  Người nói nên chuẩn bị để trình bày nghiên cứu của mình cho khán giả 

và có thể giải đáp được những câu hỏi liên quan đến chúng. 

131.  As real estate prices have..................dramatically in recent years, buyer have 

cancelled new- home contracts. 

A. fallen = giảm 

B. refused = từ chối  

C. performed = thực hiện  

D. acquired = mua 

“real estate” = bất động sản 

“dramatically” = đáng kể  

*Dịch: Người mua đã hủy bỏ các hợp đồng nhà mới, do giá bất động sản đã giảm 

đáng kể trong những năm gần đây. 

132. For years, domestically produced movies have been 

gaining.................among people of all ages. 

A. elevation = phẩm giá 

B. mobility = vận động, di chuyển 

C. belief = niềm tin 
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D. popularity = phổ biến 

“gaining  popularity” = trở nên phổ biến 

“domestically” = trong nước, nội địa 

*Dịch: Trong nhiều năm qua, những bộ phim sản xuất trong nước đã được phổ 

biến trong nhân dân ở mọi lứa tuổi. 

133.  They are required to inform the human resources department when resigning 

due ..................a disagreement over company policy. 

A. to  

B. by 

C. on  

D. for 

“ due to “ = do, vì 

“disagreement” = bất đồng quan điểm  

*Dịch:  Họ được yêu cầu phải thông báo cho phòng nhân sự  trước khi nghỉ việc 

do sự bất đồng về chính sách của công ty. 

134. Now matter how drastically you revise your book, you must include photos 

of an artwork that you want to ............from the previous edition. 

A. practice = thực hành, thực tế 

B. persist = chống lại 

C. cooperate = cộng tác 

D. retain = giữ lại  

* Dịch: Dù cho cuốn sách có đáng giá như thế nào đi nữa thì bạn cũng nên xem 

xét lại nó, bạn nên đính kèm các hình ảnh của một tác phẩm nghệ thuật mà bạn 

muốn giữ lại từ các ấn bản trước đó.  

135. Employees will be given bonuses and incentives................depending on 

their performance achievements, not based on their relationship with supervisors. 

A. exclusive 

B. excluding 
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C. exclusively = chỉ, đặc biệt, dựa vào 

D. excluded 

Cần một trạng từ để bổ nghĩa cho cả câu 

*Dịch: Nhân viên sẽ nhận được tiền thưởng và động viên đặc biệt phụ thuộc vào 

thành tích hoạt động của họ, chứ không phải dựa trên mối quan hệ của họ với 

người giám sát. 

136. The internal audit is going to identify operational and financial risks our 

company is ..................at the monent. 

A. facing = phải đối mặt với 

B. progressing = tiến triển 

C. playing = chơi 

D. dealing = giao dịch 

“internal audit” = kiểm toán viên nội bộ 

*Dịch:  Kiểm toán nội bộ sẽ xác định hoạt động và rủi ro tài chính công ty chúng 

tôi đang phải đối mặt vào lúc này. 

137. ............................inclement weather conditions, employee must arrive at the 

beginning of their work shift. 

A. despite = mặc dù 

B. unless = trừ khi 

C. in order to  = để mà  (+ V)  

D. as well as = cũng như  

*Dịch:  Mặc dù điều kiện thời tiết khắc nghiệt, người lao động vẫn phải đến đúng 

ca làm việc của họ. 

138. Refreshments are arranged in the lobby..................meals will be served 

shortly thereafter. 

A. such = như vậy 

B. either = cả hai 

C. with = với 
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D. and = và  

*Dịch: Đồ uống giải khát được bố trí tại sảnh đợi và bữa ăn sẽ được phục vụ ngay 

sau đó. 

139. Donations......................for the purchase of necessities will help provide a 

brighter holiday season to people in need. 

A. seek 

B. seeking 

C. have sought 

D. being sought  

Rút gọn mệnh đề quan hệ dạng bị động  

Câu được viết lại là “Donations which was being sought for the purchase of 

necessities will help provide a brighter holiday season to people in need.” 

Lưu ý: nếu đáp án có “sought” thì ta sẽ chọn “sought” chứ không phải “being 

sought” bởi nhưng thế nó mới đúng với công thức rút gọn MĐQH ở dạng bị động 

(bỏ đại từ quan hệ, to be , V để dạng V2 ). Tuy nhiên, “being sought”có thể được 

dùng cho một số trường hợp như câu trên. 

““being sought”= đang được tìm kiếm 

*Dịch: Sự tài trợ đang được tìm kiếm cho việc mua các mặt hàng thiết yếu sẽ đem 

đến một kỳ nghỉ lễ tươi sáng hơn cho những người cần nó. 

140.All the accountants are required to compile a report which....................annual 

corporate spending. 

A. corresponds = sự phản hồi 

B. expects = kỳ vọng 

C. details = chi tiết 

D. prepares = chuẩn bị 

*Dịch: Tất cả các kế toán viên được yêu cầu phải lập báo cáo mô tả chi tiết chi 

tiêu của công ty hàng năm. 
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Part 6 :  

Questions 141-143 refer to the following letter.  

........................the economy beginning to slow down, the hourly wage for workers 

has declined a little.( với nền kinh tế bắt đầu chậm lại, mức lương theo giờ cho 

người lao động đã giảm xuống một chút). 

141.A. because + mệnh đề  

        B. therefore + mệnh đề 

        C. when + mệnh đề 

        D. with + Noun  

The drop is notable since productivity – the amount that an average worker 

produces in an hour and basic source of a nation’s living standards – has risen 

steadily over the same period. 

As the result, wages and saraties now make up the lowest proportion of the 

nation’s gross domestic product, while corporate earnings have climbed to their 

highest level since the 1990s. 

Over the past few years, stanating wage were somewhat...............by the rising 

value of  benefits such as health insurance, which caused overall compensation 

for worker to continue increasing.( Trong vài năm qua, tình trạng trì trệ tiền lương 

được phần nào bù đắp bằng  gia tăng các quyền lợi như bảo hiểm y tế, khiến nhìn 

chung tổng bù trừ cho người lao động tiếp tục tăng).  

142. A. emerged = sinh ra  

        B. made = làm 

        C. offset = bù đắp  

        D. conducted = tiến hành 

Since last year, however, the value of a worker’s  benefits has also 

failed.....................pace with inflation, according to government data.( Tuy nhiên 

so với năm ngoái, thì giá trị của lợi ích mà người lao động nhận được cũng không 

theo kịp với đà lạm phát, theo số liệu của chính phủ). 
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143.A. keep 

       B. keeping 

       C. to keep ( cụm keep pace with : bắt kịp, theo kịp ; chúng ta thường gặp 

cụm  keep up with the continuou changes: bắt kịp với những thay đổi ) 

       D. to be kept 

Moreover, polls show that rising house and stock value have litted the net worth 

of many families over the last few years, and interest rates remain fairly low. 

Questions 144-146 refer to the following letter 

To whom it may concern, 

Iam writing to inquire about the openings in the help – wanted advertisement that 

you placed in the China- Times for a marketing departmant manager at West 

China Supermarkets. I have attached my resume  and cover letter.....................you 

to review.( Tôi đã đính kèm lý lịch của tôi và thư giới thiệu để bạn xem xét.) 

144. A. for  (attached   ST for )= đính kèm 

        B. to 

        C. on 

        D. as 

I recently graduared from Shanghai University, with a degree in marketing. In 

addition to my solid academic record, spent the last 3 years working as a 

marketing consullant and  I am ready to draw on my experience to use in a 

management position. 

I’ve been in retail food sales since I was a child. I.................work at my parent’s 

fruit stand, where I first became familiar with the food industry.( Tôi đã có doanh 

thu bán lẻ thực phẩm kể từ khi tôi còn là một đứa trẻ. Tôi đã từng làm việc tại cửa 

hàng bán rong của bố mẹ tôi, nơi đầu tiên mà tôi đã làm quen với các ngành công 

nghiệp thực phẩm.) 

145. A. am used 

         B. am used to  + Ving : quen đần với  
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         C. use to 

         D. used to + V = đã từng làm gì  

As China’s economy has opened and expanded, have become convinced that the 

retail food industry has significant potential for development and modernization. 

 I hope that my working experience and educcation  can be of ...............to West 

China Supermarkets. ( Tôi hy vọng rằng kinh nghiệm làm việc của tôi và đào tạo 

có thể  hữu ích với hệ thống siêu thị Phía Tây Trung Quốc) 

146.A. using 

        B. used  

        C. use  ( be of use = hữu ích)  

        D. to use 

I look forward to meeting with you to dicuss how I can contribute to your 

organization’s success in this expanding market. 

Best regards, 

Poll Hu 

Questions 147-149 refer to the following notice.  

Beginning at 10 a.m on Moday, October 8, 2007 the Walnut County Road  

Commitee will.................a lane closure onWitt  Road, from Elido to Jean Paul 

Avenue, for utility installation. (Bắt đầu từ 10 giờ sáng ngày Thứ Hai 8 tháng 10, 

2007 Walnut County Road Ủy Ban sẽ áp đặt một đóng cửa đường vào Witt Road, 

từ Elido Jean Paul Avenue, để lắp đặt các tiện ích) 

147.A. attract = thu hút  

        B. arrive = đi đến  

        C. confirm = xác nhận 

        D. impose ( ..+ on ) = áp đặt  

There could be signficant delays. Therefore, motorists are advised to seek an 

alternate route. It is anticipated that this project......................and  all lanes will be 

reopened to traffic by approximately 5 a.m. on Friday, October 12, 2007. 
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( Dự kiến dự án này sẽ được hoàn thành và tất cả các tuyến đường sẽ được mở 

cửa đưa vào sử dụng trở lại cho giao thông vào khoảng 5 giờ sáng ngày thứ sáu 

12 tháng 10, 2007) 

148.A. will be completed  ( ta thấy câu phía sau “will be reopened” chia ở bị 

động với thì tương lại đơn => câu phía trước cũng phải chia như vậy) 

       B. was completed 

       C. has completed 

       D. will complete 

However, please note that all dates are tentative and..................to charge. 

( Tuy nhiên, xin lưu ý rằng tất cả các ngày là dự kiến và dễ phải chịu phí) 

149.A. offcial 

       B. equivalent 

       C. attractive 

       D. subject ( be subject to : tùy thuộc) 

To maintain the safety of road crews, please reduce speed and drive cautiously 

when you pass through the work zone. The Road Committee thanks you in 

advance for your patience. 

If you have any questions concerning this project, please contact Nick Estrin, 

Project Engineer at 555-802-2547 or via email at nickssn@ roads. Com. 

Questions 150-152 refer to the following tips.  

As the largest and fastest.................community development group, 

( Theo các nhóm phát triển cộng đồng lớn nhất và mở rộng nhanh nhất) 

150. A. evaluating = đánh giá  

        B. concentranting = tập trung 

        C. expanding = mở rộng 

        D. significant = đáng kể  

 we invite qualified professionals for urban.................project.  

(chúng tôi mời các chuyên gia có trình độ với những dự án đổi mới đô thị) 
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151.A. renew (verb) 

       B. renewed (adj) 

      C. renewal (noun) = cải tổ, đổi mới 

      D. renewing (verb) 

 Your  mandate is to set the overall strategic direction for housing development, 

including sales and marketing. The ideal candidate must have a passion to deliver 

result in a dynamic market environment. 

You must have at least 5 years of relevant industry experience. You will be able 

to demonstrate an excellent record of successful implementation and sustainable 

growth. 

This leadership position is expected to attract candidates of the highest.................. 

(Vị trí lãnh đạo này hy vọng sẽ thu hút được các ứng viên có phẩm chất cao nhất) 

152.A. caliber = (phẩm chất, tính chất) 

       B. sought = tìm kiếm 

       C. stalue = bức tượng  

       D. factor = nhân tố  

.Successful candidates will live in Indonesia and a highly competitive 

remuneration package, including traveling allowances. 

To apply for the position, please  submit your resume along with a cover letter by 

November 17, 2007 to hodevelop@att.com.        

 

 

 

 

 

 

 

 

Toe
ic 

Prac
tic

e C
lub



Lê Thị Thanh Huyền – Economy 1 – Test 2 

Quyển ebook này do tập thể Group “Toeic Practice Club” biên soạn nhằm giúp các bạn tự học có tài 

liệu ôn thi hiệu quả. Đừng mua bán quyển ebook này, như vậy sẽ làm mất đi giá trị mà các bạn nhiệt 

tình đã đóng góp.  

  

 

 

 

Toe
ic 

Prac
tic

e C
lub



Trần Ngọc Diệp – Economy 1 - Test 3  

Quyển ebook này do tập thể Group “Toeic Practice Club” biên soạn nhằm giúp các bạn tự học 

có tài liệu ôn thi hiệu quả. Đừng mua bán quyển ebook này, như vậy sẽ làm mất đi giá trị mà 

các bạn nhiệt tình đã đóng góp.  

101.  You can------  rebuild your credit by taking steps to repair your credit 

rating as soon as possible. 

(A) easy 

(B) easier 

(C) easily 

(D) easiness 

=> Cần (adv) để bổ nghĩa cho (V) rebuild  

Dịch: Bạn có thể dễ dàng gầy dựng lại uy tín bằng cách thực hiện các bước 

để cải thiện xếp hạng tín dụng của mình càng sớm càng tốt. 

* as soon as possible: càng sớm càng tốt 

* Credit s.b/s.th with/to s.b/s.th : tin rằng ai có cái gì… 

102.  The company announced plans to-------  its corporate name to 

BATEL,  Inc. for marketing and commercial purposes. 

(A) use ( sử dụng) 

(B) add (thêm vào) 

(C) change ( thay đổi) 

(D) differ ( khác với) 

* differ from s.b/s.th : khác với/ không giống với 

differ with/from s.b on/about : không đồng ý với ai về điều gì.. 

=> Dịch: Công ty đã thông báo những kế hoạch  thay đổi tên công ty thành 

BATEL với mục đích quảng cáo và thương mại 

103.  Make sure you provide the requested-------when submitting 

advertising proposals since incomplete ones will not be accepted. 

(A) information 

(B) inform 

(C) informing 

(D) informed 

=> cần (N) đi sau (adj) requested 
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Dịch : Hãy chắc chắn rằng bạn cung cấp những thông tin được yêu cầu khi 

trình các đề xuất quảng cáo bởi vì những đề xuất không đầy đủ sẽ không 

được chấp nhận 

104.  Thank you for offering me a position with the company I wish to 

work for, and  I  really appreciate the efforts you’ve made on--------behalf. 

(A) I 

(B) my 

(C) me 

(D) mine 

=> behalf (N) cần tính từ sở hữu My đứng trước. 

Hoặc: on one’s behalf: thay mặt ai=> on my behalf: thay mặt cho tôi 

Dịch: Cảm ơn đã giới thiệu tôi với công ty vị trí tôi muốn làm việc và tôi 

thực sự biết ơn những nỗ lực mà bạn đã thực hiện thay tôi 

105.  The ideal candidate should not only perform well under tight deadline 

pressure but also have a ------ familiarity with technical 

standards. 

(A) broad (rộng, nhiều) 

(B) high (cao) 

(C) proud ( đáng tự hào) 

(D) round (vòng) 

Khi nào trong câu nhắc đến một chuyên môn thì mới dùng high ví dụ như 

câu sau : 

According to the interviewer, the position requires a high familiarity with 

marketing theory. 

=> Dịch: Những ứng cử viên xuất sắc không những thể hiện tốt dưới áp 

lực thời hạn chặt chẽ mà còn có hiểu biết rộng về những tiêu chuẩn kỹ 

thuật. 
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106.  People are aware of the importance of ------physical activities which 

have a significant impact on reducing childhood obesity and chronic 

disease. 

(A) promotes 

(B) promote 

(C) promoting 

(D) promoted 

=> sau of cần N hoặc Ving=> promoting  

Dịch: Mọi người đều nhận thức được tầm quan trọng của việc tăng cường 

các hoạt động thể chất để giảm béo phì ở trẻ em và các bệnh mãn tính. 

107.  Over the past three months, employees have been working  ------- 

with support staff to accomplish their goals, working an average of eight 

hours per day. 

(A) initially (ban đầu)  

(B) originally (ban đầu) 

(C) primarily (chủ yếu)  

(D) numerically ( về số lượng) 

=> Dịch: Hơn 3 tháng qua, các nhân viên chủ yếu làm việc với nhân viên 

hỗ trợ trung bình 8h/ ngày để hoàn thành mục tiêu của mình. 

108.  While smokers are highly ------ of the ban on smoking in workplaces,  

most non- smokers support the ban. 

(A) critic (n)  

(B) critically (adv) 

(C) critical (adj) 

(D) criticism (n) 

Critical of  s.b/s.thing : phê phán/chỉ trích 

=> Cần adj đứng sau highly=> chọn critical 
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Dịch: Trong khi những người hút thuốc lên tiếng phản đối lệnh cấm hút 

thuốc ở nơi làm việc, thì hầu hết những người không hút thuốc lại ủng hộ 

lệnh cấm. 

109.  All the forms you submit must be postmarked no later than the 

specified date ------ they will be considered untimely. 

(A) or else (không thì..) 

(B) besides (ngoài ra ) 

(C) on account of (do) 

(D) either (hoặc)  

 -Loại trừ: besides vì dịch không hợp nghĩa  

                 on account of + N/Ving 

                 Either…or 

=> Dịch: Tất cả các tài liệu bạn nộp phải được đóng dấu bưư điện trước 

ngày quy định không thì chúng sẽ không được xem xét kịp thời 

* no later than : không muộn hơn 

110.  It looks like directors of the corporate finance division ------- the 

details of managerial compensation contracts. 

(A)  regulate 

(B) regulating 

(C)  regulates 

(D) is regulated 

=> It looks like là chủ ngữ giả của câu, chủ ngữ của câu là directors, trong 

câu còn thiếu động từ nên chỗ trống cần V chia theo directors=) regulate 

Dịch: các giám đốc của bộ phận tài chính của doanh nghiệp có trách nhiệm 

điều chỉnh chi tiết hợp đồng đãi ngộ quản lý. 

111.  As a financial planner, Mr.  Martin has a comprehensive------ of the 

legal process, as well as financial and tax issues. 

(A) knowledge (kiến thức)  
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(B) opinion (ý kiến) 

(C) ability (khả năng) 

(D) collector (người sưu tầm) 

=> Dịch: Trên cương vị là người lập kế hoạch tài chính, ông Martin có kiến 

thức toàn diện về quá trình pháp lý, cũng như các vấn đề về tài chính và 

thuế. 

Bổ sung : 

1. Ability chỉ về khả năng làm cái gì về thể chất hoặc tinh thần như khi ta 

nói đến một người nào đó có thể thưc hiện một việc (tốt hơn là giao công 

việc cho người này). 

E.g: John has the ability to do the work. 

=> John có khả năng làm việc này. 

2. Capability ngoài ý nghĩa khả năng, năng lực như ability, còn ảm chỉ về 

năng khiếu hay những đặc tính chưa phát triển, tiềm năng, tức năng lực 

tiềm tàng. 

E.g: She has great capabilities as a musician. 

=> Cô ta có tiềm năng là một nhạc sĩ tài ba. 

3. Capacity chỉ về khả năng đặc biệt của một người, rằng người đó có năng 

lực đặc biệt dành cho công việc đó. Capacity còn có nghĩa là dung tích, sức 

chứa, công suất. 

E.g: He has an enormous capacity for hard work. 

=> Anh ấy có nhiều khả năng làm công việc nặng nhọc. 

The oil tank has a capacity of 30 gallons. 

=> Thùng dầu có dung tích 30 ga-lông. 

112.  If you send the-------information,  I’ll drop by your area to look for 

suitable housing. 

(A) enthusiastic (nhiệt tình)  

(B) serious (nghiêm trọng) 
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(C) pertinent (thích hợp, chính xác, có liên quan.. ) đừng nhầm với từ 

permanent: vĩnh cửu 

(D) appreciative (cảm kích) 

=> Dịch: Nếu bạn gửi thông tin thích hợp thì tôi sẽ ghé vào khu vực bạn ở 

và tìm ra ngôi nhà phù hợp. 

113.  Buses in the metropolitan area are rarely on schedule ------- traffic is 

busy and hectic. 

 (A) which (là đại từ quan hệ, do câu trên cụm sau không phải bổ nghĩa cho 

cụm trước  nên không dùng which)  

(B) in case ( phòng khi ) 

(C)  when ( khi ) 

(D) in order that ( để mà ) 

Theo nghĩa chon (C ) 

=> on schedule: theo lịch trình 

Dịch: Xe buýt ở khu vực đô thị hiếm khi theo đúng lịch trình khi giao thông 

đông đúc. 

114.  We are ........ considering a wide variety of potential applicants, so 

please fill out your background information accurately. 

(A) ordinarily (nói chung)  

(B) currently (hiện nay) 

(C) commonly (thông thường, thường thường) 

(D) lately (vừa qua) 

=> Dịch: Hiện nay, chúng tôi đang xem xét các ứng cử viên tiềm năng, vì 

thế vui lòng điền chính xác thông tin cơ bản của bạn. 

Bổ sung : 

Variety và Diversity nhìn chung đều chỉ sự đa dạng, phong phú và nhiều 

chủng loại của đối tượng được nói đến. Trong nhiều trường hợp cả hai từ 
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có thể sử dụng thay thế cho nhau. Tuy nhiên trong một số trường hợp cụ 

thể sau giữa chúng có sự khác biệt. 

 

Diversity được sử dụng nhiều nhất để nói về sự đa dạng về văn hóa, chủng 

tộc của một nhóm người hay sự đa dạng về loài của sinh vật (cây cỏ, động 

vật…). Variety hầu như không được dùng trong trường hợp này.   

- International students bring diversity to schools 

Sinh viên quốc tế đem lại cho trường học sự đa dạng về văn hóa. 

Người nói muốn nhắc đến sự khác biệt về văn hóa và sắc tộc của sinh viên 

của trường. 

- the biological diversity of the rainforests 

sự đa dạng sinh học của rừng mưa nhiệt đới 

Ở đây người nói muốn đề cập sự phong phú về chủng loại của thực vật và 

động vật sống trong rừng. 

Variety được dùng để làm nổi bật ý tưởng về những chọn lựa khác nhau 

mang lại từ sự đa dạng. Diversity ít được sử dụng trong trường hợp này. 

- There is a large variety of fruit here 

Có nhiều loại trái cây khác nhau ở đây (để lựa chọn) 

- This tool can be used in a variety of ways 

Công cụ này có thể được sử dụng vào nhiều mục đích (tùy chọn) 

- I was impressed by the variety of dishes on offer 

Tôi ấn tượng vì có quá nhiều món ăn (để chọn) 

Variety còn được sử dụng như một danh từ đếm được để chỉ từng chủng 

loại của sự đa dạng. Trong trường hợp này nó gần nghĩa với kind, type, 

species, variant… Diversity không có nghĩa này. 

Ví dụ: 

- Apples come in a great many varieties. 

- There are different varieties of English 
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115.  If you plan to rent equipment, delivery and collection times, plus 

insurance coverage for any damage should all be dealt with ------advance. 

(A) in 

(B) of 

(C) at 

(D) for 

=> in advance: sớm, trước 

Dịch: nếu bạn lên kế hoạch thuê thiết bị, kỳ hạn phân phối và thu thập lại, 

cùng với chi phí bảo hiểm cho bất kì sự hư hại nào đều nên được đề cập 

trước. 

116.  -------parts stored in the warehouse may be procured at special sale 

prices, which are negotiable. 

(A) Lengthy (dài dòng) 

(B) Opportune (thích hợp, đúng lúc) 

(C)  Surplus (dư thừa) 

(D)  Brief (ngắn gọn) 

=> Dịch: Phần dư thừa được lưu trữ trong khó có thể được mua với giá 

khuyến mại đặc biệt, có thể thương lượng được. 

117.  You can reach us either by phone or e-mail when you need 

technical........ or have any questions about the product you purchased. 

(A) supported 

(B) supporter  

(C) supporting 

(D) support 

Nguyên tắc chung:  

+ Noun countable nếu ở dạng số ít thì luôn có TỪ XÁC ĐỊNH phía trước 

như A/AN/THE/HIS/HER/OUR/THIS/THAT/THOSE/THESE..... Còn ở 

dạng số nhiều thì Noun countable không cần có từ xác định phía trước. 
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+ Noun uncountable không tồn tại dạng số nhiều và không cần từ xác định 

phía trước. 

Nếu chọn B, thì phía trước phải có TỪ XÁC ĐỊNH. Con đáp án D là danh 

từ không đếm được. 

=> cách dùng của Need: 

- Need đóng vai trò là động từ khuyết thiếu khi nằm trong câu nghi vấn, 

câu phủ định hoặc có từ chỉ nghĩa phủ định 

  Ex: She needn’t meet you. 

-Need đóng vai trò như động từ thường: 

+ nếu chủ ngữ là người, vật thể sống thì dùng: need+to V 

 Ex: You need to learn English 

+ nếu chủ ngữ là vật, ko phải vật thể sống thì dùng : 

 need+ Ving= need+ to+be+V 

Ex: Your hair needs cutting= your hair needs to be cut 

Ngoài ra, còn có cấu trúc: S+need+danh từ 

Ex: I need time and money. 

Trong câu trên, đứng sau need là tính từ “techinical” nên chắc chắn theo 

sau phải là 1 danh từ=> support 

Dịch:  khi cần hỗ trợ kĩ thuật hoặc có bất kì thắc mắc nào về sản phẩm bạn 

mua, bạn có thể liên lạc với chúng tôi qua điện thoại hoặc email 

118.  Any ........  transaction or violations of the policy must be reported to 

your immediate supervisor. 

(A) improper ( không thích hợp) 

(B) reserved (kín đáo) 

(C)  extinct (không còn nữa, tuyệt chủng) 

(D) anxious (lo lắng, băn khoăn) 

=> Dịch: Bất kì giao dịch không thích hợp nào hoặc những vi phạm về 

chính sách phải được báo cáo cho giám sát trực tiếp của bạn. 
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119.  After hours of debate, the Review Committee created a list of ------ 

to the proposal drafted by administrators. 

(A) changed 

(B) change 

(C) changes 

(D) changing 

=> a list of + N(s)=> chọn changes 

Dịch: Sau hàng giờ tranh luận, Review Committee đã lập danh sách những 

thay đổi theo đề xuất mà được soạn thảo bởi những nhà quản lí. 

120.  I want to express my appreciation again for courtesies you and your 

staff  have------- to me. 

(A) extend 

(B) extended ( Hiên tại hoàn thành ) 

(C) to extend 

(D) extension ( sự dành cho, sự mở rộng không hợp nghĩa ) 

=> Sau Have không thể là động từ nguyên thể=> loại A 

  Have to extend mang nghĩa bắt buộc, không hợp nghĩa => loại C 

Dịch: Một lần nữa, tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn đối sự giúp đỡ mà ông và 

nhân viên đã dành cho tôi. 

121.  In recent years,  most companies have been favoring rigid criteria 

systems that require employees to ------- discretion. 

(A) exercisesr 

(B) exercising 

(C) exercised 

(D) exercise 

=> Require sb to do sth : yêu cầu ai làm gì 

Dịch: Những năm gần đây, hầu hết các công ty đang ưa chuộng những hệ 

thống tiêu chuẩn khắc khe, yêu cầu nhân viên làm việc theo kiểu tự chủ. 
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122.  According to many reports, the ------- of laughter range from lowering 

stress levels to boosting your immune system. 

(A) interests (sự thích thú, lợi tức….) 

(B) benefits (lợi ích, tác dụng) 

(C) forces (sức mạnh, ảnh hưởng…) 

(D) momentums (động lực) 

=>Dịch: theo nhiều báo cáo, nụ cười có tác dụng từ việc giảm căng thẳng 

đến việc tăng cường hệ thống miễn dịch. 

123.  Many branch offices were established in the suburbs  10 years ago, -

----- which time the volume of traffic was also steadily increasing. 

(A) at 

(B) over 

(C) across 

(D) during 

=> với mệnh đề quan hệ, đại từ quan hệ “when” có thể được thay thế bằng 

“in/on/at which” =>chọn A 

Dịch: 10 năm trước, nhiều chí nhánh, văn phòng đã được thành lập ở các 

vùng ngoại ô, thời điểm đó khối lượng giao thông cũng đang dần tăng lên. 

124.  Please------ any information, no matter how insufficient it may seem, 

to your client in the very near future. 

(A) forwards 

(B) forward 

(C) forwarding 

(D) to forward 

Cụm này thương được ghi ở bìa thư Please forward : đề nghị gửi chuyển 

tiếp đến. 

=> please đúng đầu câu thể hiện phép lịch sự khi yêu cầu ai làm 

gì=>please+Vo 
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Dịch: Hãy gửi bất kì thông tin gì cho khách hàng tương lai của bạn , dù nó 

có thể không đầy đủ. 

125.  Any discarded electronic device can be recycled less harmfully,  

using an effective -------developed by researchers. 

(A) availability( sự sẵn sàng, tính có lợi…) 

(B) status ( tình trạng, thân thế, địa vị….) 

(C) usage (cách sử dụng ) 

(D) technique (kỹ thuật ) 

=> Dịch: việc sử dụng phương pháp kỹ thuật hiệu quả được các nhà nghiên 

cứu phát triển, bất kì phế thải điện tử nào cũng có thể được tái chế ít độc 

hại hơn.  

126.  The Victoria Hotel,........ we stayed during our summer vacation, will 

be torn down for extensive renovations. 

(A) when 

(B) where 

(C)  in that 

(D) in it 

=> mệnh đề quan hệ với where, do Victoria hotel là 1 địa điểm 

Dịch: Khách sạn Victoria nơi chúng ta đã nghỉ trong suốt kì nghỉ hè sẽ bị 

phá cho việc đai tu sửa. 

127.  We are not happy to announce that due to recent cutbacks on 

members, we won’t be able to accept new projects-------  further notice. 

(A) except (ngoại trừ) 

(B) next to (kế bên) 

(C) onto (phía trên) 

(D) until (trước khi, cho đến khi) 
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=> Chúng tôi lấy làm tiếc phải thông báo rằng do gần đây cắt giảm nhân 

viên nên chúng tôi không thể nhận các dự án mới cho đến khi có thông báo 

mới. 

Except thường đi với FOR, nếu không có FOR thì phía trước nó thường có 

những từ chỉ tổng thể ví dụ như all, every, no, everything, anybody, the 

whole…, cũng không dùng except for trước liên từ và giới từ 

Ví dụ : He ate the whole meal, except ( for) the pieces of pork meat.  

128.  As most of the conference sessions are----- fully booked, people are 

encouraged to find alternatives from other seminars. 

(A) well ( tốt) 

(B) soon ( sớm)  

(C) already ( rồi, sẵn rồi ) 

(D) never 

=> Dịch: Vì phần lớn các buổi hội nghị đã được đặt hết chỗ trước nên mọi 

người được khuyến khích lựa chọn các buổi hội thảo khác. 

129.  The agreed-upon------  sanctions are not limited to tariffs, trade 

barriers, and import or export quotas imposed on individual countries. 

(A) economic ( phân biệt với economics ) 

(B) economically 

(C) economist 

(D) economy 

=> Cần adj bổ nghĩa cho danh từ Sanctions 

Dịch: Các thoả thuận hợp tác kinh tế không bị hạn chế về thuế quan, các 

rào cản thương mại và hạn ngạch xuất nhập khẩu đánh vào từng quốc gia. 

130.  The proposed compensation plans have been ------- and will be 

amended to comply with new rules. 

(A)  reviewed (xem xét, cân nhắc lại ) 

(B) searched (tìm kiếm) 
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(C) advised (khuyên bảo) 

(D) reached ( đưa ra, đi đến….) 

=>Dịch: Các kế hoạch bồi thường được đề xuất đã được xem xét và sẽ 

được sửa đổi để phù hợp với quy định mới. 

131.  The unions requested that they be offered----- pay increases equaling 

about 40,000 dollars a year. 

(A) substantiate 

(B) substantially 

(C) substance 

(D) substantial 

=> Cần adj bổ nghĩa cho cụm danh từ “pay increases” 

 Dịch: Công đoàn yêu cầu được tăng mức lương  lên mức đáng kể khoảng 

40000 đô 1 năm. 

132.  The website sponsored by the city monitoring committee will help 

you protect ------against Internet threats. 

(A) yours 

(B) your 

(C) yourself  

(D) your own 

=> protect sb against: bảo vệ ai chống lại cái gì  

Dịch: Trang web được tài trợ bởi uỷ ban giám sát thành phố  sẽ giúp  bạn 

( tự bạn)  tránh các mối đe doạ từ Internet. 

133.  Maintenance checks are regularly conducted to ------  the life of 

sophisticated equipment at the company’s expense. 

(A) emerge (hiện ra, nổi lên…) 

(B) persist (cố chấp ) 

(C) endure (chịu đựng) 

(D) prolong (gia hạn, kéo dài) 
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=> Dịch: Việc kiểm tra bảo trì phải được tiến hành thường xuyên để kéo 

dài tuổi thọ của các thiết bị tinh vi  trong chi phí của công ty. 

134.  The new aquarium scheduled to be constructed in the center of town 

will be ------- attractive to people who have young children. 

(A) so much (nhiều) 

(B) sure (chắc chắn) 

(C) especially( đặc biệt) 

(D) particular (a) riêng biệt, cá biệt 

Giữa “be”….”adj: thì chọn adv 

=> Dịch: Công viên hải dương mới dự kiến được xây dựng ở trung tâm thị 

trấn sẽ đặc biêt hấp dẫn những người có con nhỏ. 

135.  We are sorry to tell you that your name will be ------  from our mailing 

list since we have not yet received your payment. 

(A)  removed (di chuyển, loại bỏ…) 

(B) replaced (thay thế) 

(C) sent (gửi)  

(D)  stored (cất giữ, tích trữ) 

=> Dịch: Chúng tôi lấy làm tiếc phải thông báo rằng tên của bạn sẽ bị loại 

bỏ khỏi danh sách liên hệ vì chúng tôi vẫn chưa nhận được thanh toán của 

bạn. 

136.  This notice provides general guidance on how you can obtain the best 

available information -------  other sources. 

(A) over(bên trên) 

(B) behind (phía sau) 

(C) from (từ) 

(D) out of ( cụm này rât nhiều nghĩa, các bạn tham khảo thêm ) 

=> Dịch: Thông báo này cung cấp những hướng dẫn cơ bản về cách có 

được những thông tin có giá trị nhât từ nhiều nguồn khác nhau. 
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137.  You will have a full week at the resort of your ........ , departing on 

July 20 and arriving back in Tokyo on July 26. 

(A) choose 

(B) choice 

(C) choices 

(D) chose 

Dịch: Bạn sẽ có trọn 1 tuần  tại khu nghỉ mát bạn chọn,  khởi hành vào 

ngày 20/7 theo lựa chọn của mình và sẽ trở lại Tokyo vào ngày 26/7. 

Idiom : of choice : cái mà bạn chọn, thích hơn những cái khác. 

138. ------  inexperienced, individuals with the willingness to learn will 

make a difference in the foreseeable future. 

(A) Until 

(B)  Despite 

(C) Although 

(D) Otherwise 

=> Although inexperienced= although individuals are inexperienced 

Khi gặp câu có Although và Despite nhớ xét đầu tiên, là xem 2 câu đó có 

cùng chủ ngữ hay không, chứ không được nhìn thấy cụm là chọn despite. 

Do 2 câu trên cùng chủ ngữ, nên chỉ bị lược bỏ chủ ngữ thôi. 

Dịch: Mặc dù thiếu kinh nghiệm, nhưng các cá nhân sẵn sàng học hỏi sẽ 

khác biệt trong tương lai. 

139.  It was likely that the results of our study were heavily influenced ---

--- individual experience and skills participants had, according to the 

report. 

(A) toward 

( B )due 

(C)  by 

(D) when 
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=> Câu trên là câu bị động=> dùng by 

 Dịch: Theo báo cáo, Có vẻ là kết quả nghiên cứu của chúng tôi bị ảnh 

hưởng bởi kinh nghiệm và kĩ năng cá nhân của người tham gia. 

140.  Even if education is theoretically free of charge, parents ------  have 

to pay the increasingly high cost of school clothing, books,  materials and 

transport costs. 

(A) always (luôn luôn) 

(B) usually (Thường) 

(C) still (vẫn) =>đề cập đến những hành động vẫn tiếp diễn, chưa thay 

đổi hay kết thúc 

(D) yet (chưa)=> dùng trong câu phủ định 

=> Dịch: Ngay cả khi, theo lý thuyết giáo dục được miễn phí, nhưng các 

bậc phụ huynh vẫn phải trả các chi phí về đồng phụ, sách vở, tài liệu và chi 

phí vận chuyển ngày càng tăng. 

Cấu trúc Even if…still….thậm chí……vẫn.. 
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PART 6: 

Questions 141-143  refer to the following article. 

                                     Is there a way to prevent jet lag? 

Jet lag is a sleep disturbance.------ common symptoms of jet lag are fatigue 

and irritability. 

141.  (A) Much + danh từ không đếm được 

         (B) Many 

         (C) More: hơn 

         (D) The most 

=> So sánh nhất -> dùng the most  

Dịch: các triệu chứng phổ biến nhất sau chuyến bay dài là mệt mỏi và khó 

chịu 

One of the most recommended ways of reducing its effects is to adjust to 

the new time zone of your destination. 

Research into the effects of natural light on the body ------ that light may 

help you become used to 

142.  (A) suggest 

         (B) suggesting 

         (C) suggests 

        (D) to suggest 

the area you visit. 

 Câu chưa có động từ chính nên không thê chọn B. 

 Loại A vì, research mang nghĩa số ít nên không thể chia là suggest 

 Dich: Nghiên cứu về ảnh hưởng của ánh sáng mặt trời lên cơ thể con 

người cho thấy rằng ánh sáng có thể giúp cho bạn  thích nghi được 

với khu vực bạn đến thăm. 
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So,  if you fly east to west, stay outside for several hours in the afternoon 

on the day you arrive to -------yourself to the sun and get out early the next 

morning. 

143.  (A) enjoy (thích thú, tận hưởng) 

         (B) expose ( bộc lộ, phơi bày…) 

          (C) take (cầm, nắm, giữ…) 

          (D) relax (thư giãn) 

=>Dịch: Vì vậy, nếu bạn  đi máy bay từ đông sang tây, vào ngày bạn đến, 

hãy ra ngoài vài giờ buổi chiều để phơi nắng và dậy thật sớm vào buổi sáng 

hôm sau. 

Questions 144-146  refer to the following memorandum. 

Yesterday,  November  10,  at approximately 3 p.m. we had a temporary--

----  of services. 

144.  (A) affordability (có đủ điều kiện) 

         (B) interruption (sự gián đoạn, đứt quãng) 

          (C) status (tình trạng, địa vị…) 

          (D) affair (công việc) 

=> Dịch: Vào khoảng 3h chiều hôm qua ngày 10/10, dịch vụ của chúng tôi 

bị gián đoạn tạm thời 

At the time, an electrician was setting up some electric outlets in the 

machine room, -------- various 

145.  (A) which 

         (B) nearby 

         (C) where 

         (D) however 

network servers are housed. 

 Mệnh đề quan hệ, ở trước là room chỉ địa điểm nên chọn đại từ quan 

hệ là where 
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 Dịch: Vào thời điểm đó, thợ điện đang cắm lại vài ổ điện trong phòng 

máy nơi các máy chủ được đặt. 

When he was finishing up, he found a loose wire which he connected the 

other day, so he had to reconnect it.  However, it appears that when  

reconnecting it, he made some mistakes. --------the machines affected were 

the new NS3, one of the primary name servers, and Happer, 

146.  (A) Among ( nằm trong số ) 

         (B) Amid  ( ở giữa : nghĩa đen và cả nghĩa bóng ) 

         (C)  So 

         (D)  Until 

which controls the new operating system. 

 Trong số các máy bị ảnh hưởng có dòng máy mới NS3, 1 trong 

những máy chủ chính và máy Happer kiểm soát hệ điều hành mới. 

Thanks. 

Bill 

Questions 147-149  refer to the following statement. 

You may wish to modify an employee's contract of employment as the 

nature of your business changes or you undergo changing economic 

circumstances, whichever it may be for you. 

Please make sure you ------ yourself thoroughly with the details of the 

existing contracts before 

147.  (A) familiarize (phổ biến, làm cho quen với, hiểu…) 

          (B) adapt (lắp ráp) 

          (C)  renew (đổi mới) 

          (D)  redeem (mua lại) 

Considering ------ modifications you want to make. 

148.  (A) whether 

         (B) unless  
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          (C) that 

          (D)  what+ N 

=> chỉ có what+N khi nằm ở giữa câu, các từ còn lại theo sau là mệnh đề 

dịch: Hãy chắc chắn rằng bạn đã hoàn toàn nắm rõ các chi tiết của hợp 

đồng hiện có trước khi cân nhắc những thay đổi nào mà bạn muốn thực 

hiện. 

And discuss any changes with your employees, fully explaining the reasons 

for any planned change and take into ------ the influence of the 

modifications on them. 

149.  (A) consider 

         (B) considered 

         (C) considering ( giới từ, liên từ : xét đến, tính đến ) 

         (D) consideration ( sau giới từ cần danh từ ) 

=> Và trao đổi với nhân viên của bạn về bất cứ thay đổi nào,  giải thích rõ 

lý do thay đổi kế hoạch và tính đến ảnh hưởng của những thay đổi đó. 

If an agreement isn’t reached on changes, you’d better try to negotiate a 

new contract. 

Questions 150-152  refer to the following letter. 

Dear donors, 

We are extremely grateful for your generous ---------- to UNICEF. 

150. (A) acquisitions (sự đạt được) 

        (B) benefits (lợi ích) 

         (C) excursion (chuyến tham quan) 

         (D) contributions (sự đóng góp, phần đóng góp) 

=> Dịch: chúng tôi vô cùng biết ơn những đóng góp của bạn cho quỹ nhi 

đồng liên hợp quốc. 

The money you donated will help UNICEF provide both immediate relief 

and long-term rehabilitation of essential services for children in need. 
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Our review committee recently found that in 55 out of 80 villages, water 

systems have been severely damaged. Therefore, there’s an----- need for 

expanding the distribution of bottled water 

151.  (A) urgent (khẩn cấp, cấp thiết) 

         (B) current (hiện tại) 

         (C) prior (trước) 

         (D) neutral (trung tính, trung lập, không rõ ràng) 

and sanitation systems. 

 Dịch: Gần đây, uỷ ban đánh giá của chúng tôi đã phát hiện 55 trong 

tổng số 80 thôn có hệ thống cấp nước bị hư hại nghiêm trọng. Vì 

vậy, việc mở rộng phân phối nước uống đóng chai và hệ thống vệ 

sinh môi trường là nhu cầu vô cùng cấp thiết. 

Another major challenge includes the threat of landmines.  Many children 

are presently receiving treatment in the hospitals for injuries resulting from 

remnants of bombs. So as to alleviate the problem,  UNICEF is involved 

in a campaign to ------- people to the dangers of unexploded bombs. 

152.  (A) disregard (phớt lờ, không để ý) 

         (B) alert (báo động, cảnh báo) 

         (C) volunteer (tình nguyện) 

         (D) promote (thăng tiến) 

=> Dịch: một thách thức lớn khác là mối đe doạ về bom mìn. Nhiều trẻ em 

hiện nay đang được điều trị ở các bệnh viện vì thương tích do bom mìn gây 

ra. Vì vậy, để hạn chế vấn đề này, UNICEF tham gia vào chiến dịch cảnh 

báo mọi người về nguy hiểm của các loại bom chưa nổ. 

We are appealing to you, companies, and foundations for continuous 

support. 

Thanks again for your generosity. 
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101. Considering the failure of .............system to other adequate support, we 

might have to provide refunds to our customers.  

A. us  

B. ours 

C. ourselves  

D.our  

System là danh từ =>> cần 1 tính từ sở hữu  (TTSH + danh từ ) =>>  chọn D  

*Dịch: Tính đến sự hư hỏng  hệ thống của chúng ta nhằm có sự hỗ trợ thích hợp 

khác, rất có thể chúng tôi cần phải hoàn lại tiền cho khách hàng của mình . 

102. Some  managers are supposed to meet each other at the end of the monthly 

to talk .........their monthly performance reviews. 

A. under 

B. about 

C. along 

D. into 

Be supposed to : có nghĩa vụ  

Talk + about  + st ..... nói về cái gì đó  

Talk + to + sb ...nói chuyện với ai  

Talk + with + sb .... chuyện trò với ai  

*Dịch : Một số nhà quản lý có nghĩa vụ phải gặp nhau vào cuối định kỳ hàng 

tháng để nói chuyện về đánh giá hiệu suất hoạt động hàng tháng của họ . 

103. There’s  another piece of  evidence that there has been enormous ............in 

the supply of customized services to customers. 

A. growth  

B. grows  

C. grown 

D. grower (n) người trồng trọt 
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Enormous là tính từ =>>cần 1 danh từ  =>chỉ có  growth  ( n) : sự tăng trưởng, 

tốc độ phát triển 

*Dịch : xuất hiện một phần chứng cứ là đã có sự tăng trưởng vượt bậc trong việc 

cung ứng dịch vụ làm theo yêu cầu của khách hàng. 

104. Our aim is to increase the efficiency of the rail services both for freight and 

passengers  by providing services on the network and increasing .............among 

companies. 

A. competes  

B. competitively  

C. competitive 

D. competition 

Vị trí cần  điền 1 danh từ chỉ sự cạnh tranh giữa các công ty  

*Dịch : Mục đích của chúng tôi là nâng cao hiệu quả các dịch vụ đường sắt cho 

cả hàng hóa và hành khách bằng cách cung cấp các dịch vụ trên mạng và tăng 

cường sự cạnh tranh giữa công ty. 

Bổ sung : 

Cấu trúc to be + to v là dạng cấu trúc đặt biệt được dùng trong các trường hợp 

sau: 

1. Ra mệnh lệnh 

=> No one is to leave this building without the permission of the police. (không 

ai được rời khỏi toà nhà này mà không có sự cho phép của cảnh sát.) 

2. Dùng với mệnh đề If để diễn đạt câu điều kiện "Nếu muốn ... thì ..." 

=> If you are to pass the exam, you should study harder. (Nếu bạn muốn đậu bài 

kiểm tra thì bạn nên học chăm hơn đi.) 

3. Dùng với nghĩa 'phải làm gì đó' (dùng giống cấu trúc 'to be supposed to V) 

=> You are to clean your room, whether you like it or not <=> You are supposed 

to clean your room, whether you like it or not (Con phải dọn phòng của con, dù 

con có muốn hay là không ! ) 
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4. Truyền đạt một dự định, một sự sắp đặt chính thức 

=> She is to get married next month. (Cô ấy sắp kết hôn vào tháng tới) 

5. Dùng ở thì quá khứ để thông báo về một sự việc mà bạn biết là sắp sửa xảy ra 

không lâu sau đó (dùng trong văn bản văn học hay lịch sử) 

=> Romeo was never to see Juliet again. ( Romeo sẽ không bao giờ được gặp lại 

Juliet nữa :(( 

=> The boy was to become the King. (Cậu bé sẽ trở thành vị vua). 

Note: 

* Cấu trúc này thường được dùng trong các đề mục báo, với động từ 'to be' bị lượt 

bỏ: 

=> The Primer Minister (is) to make a statement tomorrow. (Thủ tướng Chính 

phủ sẽ ra một tuyên bố vào ngày mai) 

* to be about to + v = near future (sắp sửa) 

=> They are about to leave. (Họ sắp sửa đi). 

 

105 . People can obitan information .............an article containing several casess 

of the implementation of the new technology and its imfact  

A. Where  

B. While ( trong khi ) 

C. From ( từ ) 

D. Wherever ( bất cứ nơi nào ) 

*Dịch: Người ta có thể có được thông tin từ một bài báo bào gồm những trường 

hợp về việc thực hiện công nghệ mới và tác động của nó. 

106. ................we are under a tight deadline on product delivery, we will have to 

ask for assistance from other departments.  

A. moreover   hơn nữa , ngoài ra 

B. because   

C. therefore = do đó, vì vậy  ( nhưng cái này hay đi sau nó là dấu phẩy) 
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D. nevertheless =  tuy nhiên 

Câu từ vựng  because : vì ( nó hợp nghĩa với câu nhất)  

*Dịch:  Bởi vì chúng tôi đang trong hạn cuối về phân phối sản phẩm, chúng tôi 

sẽ phải yêu cầu sự hỗ trợ từ các bộ phận khác. 

107. We are  sorry to announce that we will not ..............any credit cards starting 

next year since a cash deposit is required. 

A. accepts 

B. accepting 

C. accept 

D. accepted 

Will +động từ nguyên thể (will là động từ khuyết thiếu nên mà modal vs + V-

nguyên thể không “ to “ ) 

*Dịch : Chúng tôi rất xin lỗi phải thông báo rằng  bắt đầu từ năm sau chúng tôi 

sẽ không chấp nhận bất kỳ thẻ tín dụng nào vì một khoản tiền gửi bằng tiền mặt 

là bắt buộc. 

108. The chairperson was trying to curtail a lengthy, heated discussion ..........the 

merits of work ethics due to the time constraint. 

A. on  

B. by 

C. with 

D. to  

discussion on/about st:thảo luận về việc gì  

*Dịch: Do sự hạn chế thời gian, người chủ tọa đang cố gắng ngăn chặn việc kéo 

dài cuộc bàn luận căng thẳng về những giá trị của đạo đức nghề nghiệp. 

109. Many online retailers state that it is.................than they expected to set price 

that attract more customers while boosting their profit margins. 

A. difficult  

B.diffculty 
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C. more diffcult 

D. much diffcult  

So sánh hơn với tính từ dài  

S1 + be + more +long- adj + than + S2 

*Dịch:  Nhiều nhà bán lẻ trực tuyến nhà nước cho rằng đó là khó khăn hơn so với 

dự kiến để thiết lập mức giá vừa để thu hút nhiều khách hàng hơn trong khi vừa 

đảm bảo tăng lợi nhuận cho họ.  

KTBS:  CẤU TRÚC CÂU CỦA CÁC DẠNG SO SÁNH TRONG TIẾNG ANH 

1. Equality(So sánh bằng) 

S + V + as + adj/adv + as + N/pronoun 

S + V + not + so/as + adj/adv + N/Pronoun 

Ex:  

+She is as stupid as I/me 

+This boy is as tall as that one 

(Không lặp lại từ đã dùng ở chủ ngữ) 

Population ofHo Chi Minh city isn't as much as thatof Bangkok. 

2. Comparative(So sánh hơn) 

Short Adj:S + V + adj + er + than + N/pronoun 

Long Adj: S + V + more + adj + than + N/pronoun 

Ex: 

She is taller than I/me 

This bor is more intelligent than that one. 

Dạng khác:S + V + less + adj + than + N/pronoun.(ít hơn) 

3. Superlative(So sánh nhất) 

Short adj:S + V + the + adj + est + N/pronoun 

Long adj:S + V + the most + adj + N/pronoun. 

Ex: 

She is the tallest girl in the village. 
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He is the most gellant boy in class. 

Dạng khác:S + V + the least + adj + N/pronoun(ít nhất) 

Chú ý: 

- 1.Những tính từ ngắn kết thúc bằng một phụ âm mà ngay trước nó là nguyên 

âm duy nhất thì chúng ta nhân đôi phụ âm lên rồi thêm "er" trong so sánh hơn và 

"est" trong so sánh nhất.(ex:hot-->hotter/hottest) 

-2.Những tính từ có hai vần,kết thúc bằng chữ "y" thì đổi "y" thành "i" rồi thêm 

"er" trong so sánh hơn và "est" trong so sánh nhất(ex:happy-->happier/happiest) 

- 3.Những tính từ/trạng từ đọc từ hai âm trở lên gọi là tính từ dài,một âm gọi là 

tính từ ngắn.Tuy nhiên,một số tính từ có hai vần nhưng kết thúc bằng 

"le","et","ow","er"vẫn xem là tính từ ngắn 

4. Các tính từ so sánh bất quy tắc thì học thuộc lòng 

good/better/the best 

bad/worse/the worst 

many(much)/more/the most 

little/less/the least 

far/farther(further)/the farthest(the furthest) 

5. Double comparison(So sánh kép) 

+ Same adj: 

Short adj:S + V + adj + er + and + adj + er 

Long adj:S + V + more and more + adj 

Ex: 

The weather gets colder and colder. 

(Thời tiết càng ngày càng lạnh.) 

His daughter becomes more and more intelligent. 

(Con gái anh ấy ngày càng trở nên thông minh) 

+ Different adj: 

The + comparative + S + V the + comparative + S + V. 
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(The + comparative the + từ ở dạng so sánh hơn) 

Ex: 

The richer she is the more selfish she becomes. 

(Càng giàu,cô ấy càng trở nên ích kỷ hơn). 

The more intelligent he is the lazier he becomes. 

(Càng thông minh,anh ta càng trở nên lười hơn.) 

Dạng khác(càng...càng...) 

The + S + V + the + comparative + S + V 

Ex: the more we study the more stupid we feel. 

Chú ý: 

Trong câu so sánh kép,nếu có túc từ là một danh từ thì ta đặt danh từ ấy ngay sau 

tính từ so sánh 

Ex: the more English vocabularywe know the better we speak. 

6. Multiple Numbers Comparison(So sánh gấp nhiều lần) 

S + V + multiple numbers + as + much/many/adj/adv + (N) + as + N/pronoun. 

multiple numbers:half/twice/3,4,5...times/Phân số/phần trăm. 

Ex: She types twice as fast as I. 

In many countries in the world with the same job,women only get 40%-50% as 

much as salary as men. 

110. Enclosed is a..................of the company’s current activities and plans, so 

read it carefully and leave your comments on it. 

A. total (tổng) 

B. product ( sx, sản phẩm) 

C. registration ( sự đăng ký) 

D. summary ( bản tóm tắt) 

* Dịch: Kèm theo đây là một bản tóm tắt các hoạt động và kế hoạch hiện tại của 

công ty, vì vậy hãy đọc nó cẩn thận và để lại ý kiến của bạn về nó. 
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111. The revised version of an unpublished manuscript.............due to arrive this 

morning at 10 o’clock, but unexpected problems delayed the shipping. 

A. was 

B.were 

C. is 

D. are 

 Cấu trúc '' the N1 of the N2'' thì động từ sẽ chia theo N1 và do trong câu có trạng 

từ this morning : sang nay, tức chỉ quá khứ.  

 ( lưu ý: ở đây “due to” không đóng vai trò là giới từ mà là tính từ “due” = có hạn, 

đến hạn ) 

*Dịch: Các phiên bản sửa đổi của một bản thảo chưa được công bố có hạn nộp  

sáng nay vào lúc 10 giờ, nhưng do sự cố đột xuất trong việc vận chuyển nên đã 

bị hoãn lại. 

112. ...........searching for long –term economic growth the government intends to 

study immediate solutions to avoid severe criticism from the public. 

A. According to = (pre)  theo như.. 

B. Future = (N) tương lai 

C. However = (adv)  tuy nhiên 

D. Instead of =(pre)  thay vì  

  Sau “ According to”  or “ instead of “ + V-ing /Noun 

Loại được B và C 

Câu này ta vừa dựa vào ngữ pháp vừa theo nghĩa dịch  

Loại A vì không hợp nghĩa với câu 

*Dịch:  thay vì nghiên cứu phát triển nền kinh tế trong dài hạn, nhưng chính phủ 

dự định nghiên cứu các giải pháp trước mắt nhắm tránh những chỉ trích nặng nề 

từ phía công chúng. 

113. The company you work for is willing  to take advantage of new technology, 

but.................are concerned about adverse consequences. 
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A. other  

B. others ( =  N = other + N)  

C. the other 

D. another 

Other + Ns = những cái khác 

Other + Ns = Others = 1 N 

The other = cái còn lại ( 1trong 2 cái đã xác định từ trước)  

Another  = bên cạnh những cái cũ có thêm cái mới ( không xác định) 

*Dịch : Công ty mà bạn làm việc muốn tận dụng lợi thế của công nghệ mới, nhưng 

những người khác lại quan ngại về hậu quả xấu của việc sử dụng công nghệ đó. 

KTBS: Another ...: một.....nào đó 

Số ít, dùng khi nói đến một đối tượng nào đó không xác định 

This book is boring. Give me another quyển sách này chán quá đưa tôi quyển 

khác xem => quyển nào cũng được, không xác định. 

Other+ danh từ đếm đc số nhiều, danh từ không đếm đc mang ý nghĩa: những cái 

khác, một chút nữa.......ví dụ: other apple = some more 

Others : những .... khác 

Số nhiều, dùng khi nói đến những đối tượng nào đó không xác định. 

These books are boring. Give me others : những quyển sách này chán quá, đưa 

tôi những quyển khác xem => tương tự câu trên nhưng số nhiều. 

The other : ...còn lại 

• Xác định, số ít 

I have two brothers. One is a doctor ; the other is a teacher.Tôi có 2 ngừoi anh. 

Một ngừoi là bác sĩ ngừoi còn lại là giáo viên. 

The others : những ...còn lại 

• Xác định, số nhiều 

I have 4 brothers. One is a doctor ; the others are teachers.Tôi có 4 ngừoi anh. 

Một ngừoi là bác sĩ những ngừoi còn lại là giáo viên. 
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The others = The other + N số nhiều 

There are 5 books on the table. I don't like this book. I like the others = ( I like 

the other books ) 

Lưu ý là khi chỉ có 2 đối tượng thì đối tượng đầu tiên dùng ONE đối tượng thư 2 

dùng THE OTHER. 

I have 2 brothers. One is a doctor, and the other is a teacher. Tôi có 2 người anh. 

Một người là bác sĩ, người kia là giáo viên. 

114. The renovated French  restaurant  next to the post office attracted more 

customers as a result of  its....................priced, various food selections. 

A. reasonably ( hợp lý) 

B.  thoroughly ( hoàn thành, triệt để)  

C. gratefully (biết ơn) 

D. virtually ( hầu như, thực tế) 

* Dịch: Việc đổi mới của nhà hàng Pháp cạnh bưu điện đã làm cho khách hàng 

đến với họ nhiều hơn,  nhờ vào việc đưa ra chính sách giá hợp lý và sự lựa chọn 

thực phẩm phong phú. 

115. The elegant hotel known for its fabulous amenities is ................located near 

the local airport. 

A. convenience 

B. convenient 

C. conveniently cần adv để bổ nghĩa cho động từ locatel 

D. conveniences 

*Dịch : Khách sạn thanh lịch được biết đến với những tiện nghi tuyệt vời, nó tọa 

lạc ở nơi thuận lợi gần sân bay của địa phương. 

116. The launch of new software programs has been under the ...............of Mr. 

Lopes, who’s famous for his dedication to the company. 

A. attendance = số người tham gia  

B. sight = tầm nhìn 
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C. provision =sự cung cấp  

D. supervision = sự giám sát  

Vị trí cân điền 1 danh từ nhưng cả 4 đáp án đều là danh từ nên ta dịch để chọn. 

*Dịch: Sự ra mắt của chương trình phần mềm mới được chỉ đạo dưới sự giám sát 

của ông Lopes, người nổi tiếng với sự cống hiến của mình cho công ty. 

117. Emma Jean, .............was nominated for an Employee  of the Month Award 

for her exceptional work performance, will deliver a speech this evening. 

A. who 

B. anyone 

C. whose 

D. whichever 

*Dịch: Emma Jean, người được đề cử cho giải nhân viên xuất sắc của tháng với 

những thành tích vượt trội của mình, sẽ có bài phát biểu vào tối nay. 

Vị trí cần điền một đại từ quan hệ làm chủ ngữ, thay thế cho anh từ chỉ người 

(Emma Jean) => who  

Who : ai đó (làm đại từ quan hệ) 

- Hai câu có danh từ chung là người 

- Who làm chủ ngữ của vế phụ 

Anyone (bất cứ ai) 

- Động từ chia số ít  

-Thường dùng cho câu phủ định, nghi vấn 

Don’t believe anyone in the house: đừng tin bất cứ ai trong nhà này. 

Whose + danh từ ( cái gì đó của ai)  

Whichever  (bất cứ, tùy theo)  

You can use whichever of  the pens you  want  (trong số những chiếc bút đó) bạn 

có thể sử dụng bất cứ cái nào bạn muốn. 

118. Our policy guarantees that any damaged products incurred in transit will be 

...............immediately with new ones, or a full refund will be issued. 
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A. prepared  + for ST / to do ST:  chuẩn bị , sẵn sàng làm việc gì  

B. consumed  +  with + Noun : héo hon vì ... 

C. revised (adj) : được sửa đổi, xem lại. 

D. replaced + with + ST : được thay thế bởi... 

*Dịch: Đảm bảo về chính sách của chúng tôi là bất kỳ sản phẩm bị hư hỏng phát 

sinh trong vận chuyển sẽ được thay thế ngay lập tức bằng những sản phẩm mới, 

hoặc sẽ được hoàn trả toàn bộ . 

119. The planning officer was struggling to get a permit to..............a  residential 

area, which can easily cost a billion dollars even before the expense of  buying 

the land. 

A. develop = phát triển  

B. revise = chỉnh sửa 

C. achieve = đạt được 

D. contribute = đóng góp  

*Dịch: Nhân viên phòng kế hoạch đang  phải vật lộn để có một giấy phép phát 

triển khu vực dân cư,để có được nó họ có thể dễ dàng chi một tỷ đô la ngay cả 

trước khi chi cho việc mua đất. 

Bổ sung : 

achieve, accomplish và attain nói trên đều mang nghĩa là “đạt được, giành được 

một điều gì đó”. Nhưng hãy thử xem sắc thái biểu cảm của chúng có giống nhau 

không nhé! 

Achieve: người ta sử dụng động từ này khi diễn tả việc đạt được một mục tiêu 

hoặc tiêu chuẩn nào đó (reach an objective or standard), đặc biệt là việc đạt được 

thành quả sau một quãng thời gian nỗ lực. 

He was delighted to have achieved his ambition of becoming a rock star. 

(Anh ấy rất vui khi đạt được tham vọng của mình là trở thành một ngôi sao nhạc 

rock). 

Danh từ tương ứng của động từ này là “achievement” có nghĩa là thành tựu. 
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Accomplish: động từ này có thể được sử dụng giống như “achieve”, song nó còn 

mang thêm sắc thái nghĩa “hoàn thành xuất sắc một cái gì đó” (successfully 

complete something) nữa. Hãy nhìn ví dụ dưới đây: 

They safely accomplished the task of freeing the soldiers. 

(Họ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giải cứu binh lính một cách an toàn). 

Tính từ tương ứng “accomplised” diễn tả một người làm một điều gì đó với kĩ 

năng tuyệt vời. 

She is an accomplished pianist. 

(Cô ấy là một nghệ sĩ piano xuất sắc). 

Danh từ tương ứng của động từ này là “accomplishment” chỉ những việc đã làm 

được. 

Attain: nghĩa là đạt được một tiêu chuẩn nhất định (reach a certain standard), 

được sử dụng trong so sánh (comparison) và cân đo đong đếm (measurement). 

She attained the highest grades in the final exams. 

(Cô ấy đạt điểm cao nhất trong các bài thi cuối kì). 

Danh từ tương ứng là “attainments” (ở dạng số nhiều) có nghĩa là kiến thức. Ví 

dụ: A man of high attainments: người học rông hiểu sâu. 

Một dạng khác ít trang trọng hơn của attain là động từ quen thuộc get. 

120. The chief  executive officer is obligated to retain all the information of  

a..................nature in relation to negotiations. 

A. limited  = giới hạn 

B. former = cũ , trước đây  

C. confidential = bí mật 

D. mandatory = bắt buộc  

Be obligated to : bị bắt buộc.. 

No obligation to do s.thing : không có nghĩa vụ để làm gì . 

*Dịch: Các giám đốc điều hành bắt buộc phải bảo lưu tất cả các thông tin có tính 

chất bí mật liên quan đến các cuộc đàm phán. 
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Cần 1 tính từ hoặc danh từ để bổ nghĩa cho “nature”  

121. Service occupations are prevalent in all sector of the economy, such as in 

manufacturing as................as in the service sector. 

A. far 

B. well 

C. good 

D. near 

“ As well as” = cũng như  

* Dịch: Các ngành nghề phục vụ rất phổ biến trong tất cả các lĩnh vực của nền 

kinh tế, trong sản xuất cũng như trong lĩnh vực dịch vụ. 

122. Those individuals who want to gain automatic access to the information are 

advised to ......................the password that was sent to them by phone.  

A. enter = nhập vào  

B. place = vị trí  

C. offer = cung cấp  

D. create  = tạo ra  

*Dịch:  Những cá nhân muốn tự động truy cập những thông tin được khuyên nên 

nhập mật khẩu mà đã được gửi cho họ qua điện thoại. 

123. The  newly appointed vice president is expected to earn the..............trust of 

employees despite  all indications to the contrary. 

A. completely (adv) hoàn toàn 

B. completed (adj) chỉ việc đã hoàn thành 

C. completing  (v) hoàn thành  

D. complete  (adj) chỉ dự dịnh, mong muốn hoàn thành, trọn vẹn, đầy đủ  

Cần một tính từ để bổ nghĩa cho “trust”  

*Dịch:  Các phó giám đốc mới bổ nhiệm được kỳ vọng sẽ nhận được sự tín nhiệm 

hoàn toàn từ phía nhân viên mặc dù tất cả đang chỉ ngược lại. 
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124. The board of directors will.................a regular employment session next 

Monday September 16th at 10a.m  in the board room. 

A. close = gần 

B. hold = tổ chức 

C. wait = chờ  

D. meet = gặp gỡ 

* Dịch: Hội đồng quản trị sẽ tổ chức một buổi họp về  công việc thường xuyên 

vào tiếp theo thứ hai ngày 16 tháng 9 lúc 10 giờ sáng tại phòng hội đồng. 

125. Many finacial specialists.....................predicted that industries might 

encounter a decline in manufacturing investment in 2007 by almost 15 percent. 

A. mistook 

B. mistake 

C. mistaken 

D. mistakenly 

Cần 1 trạng từ bổ nghĩa cho “ predicted”   

*Dịch: Nhiều chuyên gia tài chính đã sai lầm khi dự đoán rằng ngành công nghiệp 

có thể gặp phải một sự suy giảm trong đầu tư sản xuất vào năm 2007 gần 15 phần 

trăm. 

126.   ..................months of  tough negotiations, it was announced this morning 

that an  agreement had finally been reached. 

A.  following ( giới từ ) sau  

B.  except = trừ khi ( thường đi với giới từ for ) 

C.  upon = khi, theo 

D.  at = tại (nơi) 

*Dịch: Sau nhiều tháng đàm phán khó khăn, nó đã được công bố vào sáng nay 

rằng một thỏa thuận cuối cùng đã đạt được. 

127. Our skilled and expertenced service representatives will be able to resolve 

any problems you might encounter by..................... 
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A. himself 

B. herself 

C. itself 

D. themselves  

Ta thấy có TTSH “our” ở đâu câu => themselves 

*Dịch:  Nhân viên có tay nghề cao và giàu kinh nghiệm phục vụ của chúng tôi có 

khả năng giải quyết bất kỳ vấn đề nào mà  bạn có thể gặp phải do chính dịch vụ 

của chúng tôi cung cấp.  

128. All employees should  be informed explicitly of their responsibilities in 

relation to.....................client information. 

A. sensitive = nhạy cảm  

B. competitive  = cạnh tranh 

C. affordable = giá cả phải chăng 

D. courteous  = lịch sự 

relation to : liên quan đến 

*Dịch: Tất cả nhân viên cần được thông báo một cách rõ ràng trách nhiệm của họ 

liên quan đến những  thông tin nhạy cảm của khách hàng. 

129. Much of  the expected boots in revenue is related to a transaction fax which 

has yet to receive final ....................from Congress. 

A. approving ( v)  

B. approved  (adj) 

C. approval (noun)  ( chú ý thêm từ proposal ) 

D. approves (v) 

Với “final” là  tính từ => cần 1 danh từ  (adj + noun)  

*Dịch: Phần lớn các dự kiến bị trì trệ  ở nguồn vốn có liên quan đến một số fax 

giao dịch mà vẫn chưa nhận được sự phê duyệt cuối cùng từ Quốc hội. 

130. Since the corporate system has a.................structured daily schedule, it 

would be nearly impossible to impair the work efficiency. 
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A. hopefully = hi vọng 

B. highly = cao  

C. probably = có thể  

D. rarely = hiếm khi 

*Dịch: Kể từ khi hệ thống của công ty có một cấu trúc lịch trình hàng ngày cao, 

nó sẽ gần như không thể ảnh hưởng đến hiệu quả công việc. 

131.  In an effort.....................customers with respect we have changed our hours  

to accommodate customer needs. 

A. treating 

B. has treated 

C. treated 

D. to treat 

Effort + to V ... nỗ lực làm gì  

Treat with : đối đãi, điều trị, xử lý, giải quyết, dàn xếp 

*Dịch:  Trong một nỗ lực để  dàn xếp  với khách hàng, chúng tôi đã thay đổi giờ 

của mình để đáp ứng nhu cầu của khách hàng. 

132.  The local government is planning to construct...............performing arts 

facilities in order to meet the cultural needs of the population. 

A.  infrequent  = hiếm khi  

B.  additional  = thêm  

C.  ongoing  =  thường xuyên 

D.  incidental  = ngẫu nhiên tình cờ 

*Dịch:  Chính quyền địa phương đang lên kế hoạch xây dựng thêm các cơ sở biểu 

diễn nghệ thuật để đáp ứng nhu cầu văn hóa của nhân dân. 

133.  The  appointment of  Mr. Murphy as prime minister was intended  to 

accelerate the proposed economic .....................without any hesitation.  

A.  reformed (adj) = cách tân, cải tổ 

B.  reformer (noun) = nhà cải cách, người cách tân 
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C.  reforms (noun) = sự cách tân, cải tổ  

D.  reformatory (noun)  = trại cải tạo  

“Economic “ là tính từ => sau nó phải là 1 danh từ => loại A 

Loại B vì là danh từ chỉ người phải có mạo từ đứng trước nó (a/an/the) 

Loại D vì không hợp nghĩa  

*Dịch:  Việc bổ nhiệm ông Murphy làm thủ tướng là nhằm thúc đẩy cải tổ nền  

kinh tế được đề xuất mà không có chút do dự nào.  

134.  Even though Peterson Group Inc, is one of the largest automobile 

manufacturing companies, is has yet to see any profits as a result of 

.................market conditions. 

A.  unfavorable (adj) = bất lợi 

B.  unwilling (adj) = không muốn, hủy bỏ 

C. opposing (v) = đối lập, chống lại 

D.  reluctant (adj) = miễn cưỡng 

Cần 1 tình từ để bổ nghĩa cho “market” 

*Dịch:  Mặc dù Peterson Group Inc, là một trong những công ty sản xuất ô tô lớn 

nhất, nhưng họ vẫn chưa có bất cứ lợi nhuận nào, nguyên nhân  là do những bất 

lợi của thị trường. 

135.  When  I closed the window, all of the files and folders on my desktop 

computer...................except for the icon. 

A.  are disappearing 

B.  will have disappeared 

C. had disappeared 

D. disappear  

Diễn tả 1 hành động xảy ra trước một hành động => ta dùng thì quá khứ hoàn 

thành 

When + mệnh đề quá khứ, S  +  had  +  V2  

Disappeared  =  biến mất 

Toe
ic 

Prac
tic

e C
lub



Lê Thị Thanh Huyền – Economy 1 – Test 4 
 

Quyển ebook này do tập thể Group “Toeic Practice Club” biên soạn nhằm giúp các bạn tự học có tài 

liệu ôn thi hiệu quả. Đừng mua bán quyển ebook này, như vậy sẽ làm mất đi giá trị mà các bạn nhiệt 
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*Dịch:  Khi tôi đóng cửa sổ, thì tất cả các tập tin và thư mục trên màn hình máy 

tính của tôi đã biến mất ngoại trừ các biểu tượng. 

136.  Mr. Conner’s remarks concerning the results  of  last year’s declining sales 

were concise and to the ........... 

A.  grade  = xếp loại, hạng 

B.  feel = cảm giác 

C. point = quan điểm, điểm 

D. spot  = tại chỗ, vị trí 

“To the point “  =  thẳng vào vấn đề  

*Dịch:  Những nhận xét của ông Conner về sự sụt giảm doanh thu bán hàng  năm 

ngoái là xúc tích và đi thẳng vào vấn đề . 

137.  Can-Do Engineering is searching for creative, ..................people who can 

produce excellent quality work that goes beyond customer expectations.  

A.  motivate (v) = thúc đẩy, động viên  

B.  motivator (noun) = người thúc đẩy 

C.  motivated (v) = được thúc đẩy  

D.  motivation (noun) = động lực  

Cần tính từ bổ nghĩa cho “people “ 

*Dịch :  Can-Do Engineering đang tìm kiếm những sáng tạo của con người, được 

thúc đẩy họ có thể làm việc với chất lượng xuất sắc vượt xa sự mong đợi của 

khách hàng. 

138. We want you to be aware that we’re doing our utmost, ........................we 

will not be able to provide you with a personalized experience on our website. 

A.  in spite of  = mặc dù  

B.  so as = như vậy 

C.  despite  = mặc dù  

D.  though = mặc dù  

“ In spite of ” và “despite”  + Ving/ Noun  =>> loại A và C 
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Còn “so as”  và “ though”  đều + mệnh đề => dịch nghĩa để chọn đáp án thì chỉ 

có D là hợp nghĩa  

*Dịch:  Chúng tôi muốn bạn biết rằng chúng tôi đang nỗ lực hết mình, mặc dù 

chúng tôi không thể cung cấp cho bạn một trải nghiệm cá nhân trên trang web 

của chúng tôi. 

139.  A new innovative program is ..........to be released, though some system 

failures happened at the beginning of the inspection. 

A. expecting 

B.  expected = được kỳ vọng 

C.  expects 

D. expect 

Cần 1 động từ chia ở thể bị động với chủ ngữ là “A new innovative program”  

*Dịch:  Một chương trình cải tiến mới được kỳ vọng sẽ được phát hành, mặc dù 

một số lỗi hệ thống xảy ra vào lúc bắt đầu kiểm duyệt chương trình. 

140. Milky Cookies........................enters into a contract with a third patty vendor 

in order to fulfill its business operations. 

A.  occasionally = thỉnh thoảng, đôi khi 

B.  prematurely = sớm 

C.  marginally  = rìa, mép, giới hạn 

D.  uncommonly  = không phổ biến  

*Dịch:  Đôi khi công ty bánh bích quy Milky tham gia vào một hợp đồng với một 

nhà cung cấp kẹo có nhân thứ ba để thực hiện các hoạt động kinh doanh của mình. 
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Questions 141-143 refer to the following letter.  

State Department  of  Heatlh  

Dear parents, 

Iam writing this letter to notify you of the change in a checkup schedule which 

has been moved up to Friday October 19, instead of Weanesday October 17. If  

this day...................convenient for you, please speak with our coordinator. 

141. A.  Has not been  

        B. was not 

        C.will be not (câu điều kiện loại I)  

If+ Hiện tại đơn,  S+ will/can/may/must +V 

        D. would have not been 

In addition, please note that office phone number has also been changed. It 

is...................(518) 437- 8329.     

142. A.  Here = tại đây 

        B.  now = hiện giờ, bây giờ  

        C. why = tại sao, lý do  

        D. still = vẫn  

Do phía trước ta thấy chữ “chaged” được thay đổi. Nên phải dùng now để chỉ số 

điên thoại bây giờ.  

*Dịch :  Ngoài ra, xin lưu ý rằng số điện thoại của văn phòng cũng đã được thay 

đổi. Nó bây giờ là (518) 437- 8329. 

We are trying our best to respond with timely ................and  accuracy.   

143. A.  advice (noun) = lời khuyên, sự tư vấn  

        B.  deliver ( v) = cung cấp  

        C. clearing (noun) = sự thanh toán  

        D. reminders (noun) = lời nhắc nhở 

*Dịch: Chúng tôi đang cố gắng hết sức để phản hồi với sự tư vấn kịp thời và chính 

xác. 
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Sorry again for the inconvenience. For more information, please contract Donna 

Maser, the program coordinator, at (518) 437- 5961. 

Questions 144-146 refer to the following letter 

Dear Mr. Berman, 

The other day, I attended  a seminar where you gave a presentation entitled “ Ideal 

Renovation”. I found your talk very.................... 

144. A.  interested (adj) = quan tâm , thường đi với giới từ IN 

        B.  interest (noun) sự quan tâm, lãi suất 

        C. interesting (adj) = thú vị  

        D. interestingly (Adv) = thú vị  

Sau “very”+ tính từ/ trạng từ =  chỉ cường độ, mức độ (very ở đây đóng vai trò là 

một trạng từ) =>> loại B  

“Found “ là V2 của “find “ mà sau find + tân ngữ  ( cả cụm “your talk very + adj” 

đóng vai trò như một tân ngữ =>>không thể điền thêm vào đây một trạng nào 

nữa=>>loại D 

Loại A vì không hợp nghĩa =>> chọn C 

*Dịch:  Hôm trước, tôi đã tham dự một buổi hội thảo nơi mà bạn đã thuyết trình 

chủ đề "Đổi mới lý tưởng". Tôi thấy rằng bạn nói chuyện rất thú vị 

Our company has been selected to renovations the Hempha Library, which is one 

of the biggest libraies schuduled to be..........................renovations soon, to 

enhance library services for the community. 

145. A. finishing   = kết thúc, hoàn thiện => loại do không hợp nghĩa  

        B. undergoing   + renovations = trải qua sự tái tạo 

        C. unless   = trừ khi + mệnh đề => loại 

        D. as   = như là +mệnh đề => loại 

*Dịch:  Công ty chúng tôi đã được lựa chọn để tu bổ Thư viện Hempha, đó là một 

trong những thư viện lớn nhất dự kiến sẽ sớm được trải qua sự tái tạo, nhằm nâng 

cao dịch vụ thư viện cho cộng đồng. 
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Looking forward to doing business with you.  

Sincerely, 

Luis Hawkins 

Questions 147-149 refer to the following notice.  

Parking Policy and Regulations 

NATOKA has sufficient parking for all employees, on – site contractors  and  

visitors to our side ensure the effect of our parking privileges and safety  of the  

worker and visitors, NATOKA’s  parking policy has been modified to better 

monitor on- site parking. 

All employees and on-site contractors are now required to register their 

................... 

147. A. claims = yêu cầu  

        B. purchases = mua sắm  

        C. vehicles = phưng tiện giao thông  

        D. companies = công ty  

Cần 1 danh từ đứng sau TTSH “their” nhưng cả 4 đáp án đều là danh từ =>> dịch 

để chọn đáp án cho hợp nghĩa =>> chọn C 

*Dịch:  Tất cả nhân viên và các nhà thầu trong khuôn viên doanh nghiệp cần phải 

đăng kí phương tiện của mình. 

 

Failure to display a parking permit might.............your vehicle being towed. 

148. A. pose = gây ra  

        B. affect = ảnh hưởng  

        C. start on = bắt đầu 

        D. result in = dẫn đến  

* Dịch: Việc không trình được một giấy phép đậu xe có thể dẫn đến việc chiếc xe 

của bạn bị kéo đi. 
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For individuals who may use more than one vehicle for transportation to 

NATOKA, a separate permit for each vehicle is required. 

The procedure of obtaining additional permits is the same as for registering the 

first permitted vehicle. 

Permits must be renewed quarterly in accordance with the expiration date on each 

permit, so people who use the parking area..................to read all regulations on 

parking policies carefully. 

149.A. encouraged  

       B. are encouraged ( được khuyến khích)  

       C. had encouraged  

       D. to be encouraged 

“People”  =>  chủ ngữ số nhiều  

 Câu trước đó được chia ở thể bị động ( họ được khuyến khích)  => bị động với 

thì hiện tại đơn =>> chọn B 

*Dịch:   Việc cấp giấy phép phải xin gia hạn định kỳ hàng quý theo quy định ngày 

hết hạn ghi trên mỗi giấy phép, vì vậy những người dùng khu vực đậu xe được 

khuyến khích đọc tất cả các quy định về bãi đậu xe một cách cẩn thận. 

Questions 150-152 refer to the following tips.  

This message is being posted to all employees. First of  all, I’m pleased to 

announce that Date Spencer was appointed as the district manager. 

As you know, it’s fairly common for our employees to receive positive feedback 

from coworkers, but  Dale’s case is ......................... 

150.A. unique (adj) = đặc biệt, duy nhất, hy hữu 

       B. predictable (adj) = dự đoán  

       C. common (adj) = phổ biến 

       D. desirable (adj) = mong đợi 
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*Dịch:  Như bạn đã biết, việc nhận được các phản hồi tích cực từ các đồng nghiệp 

giữa các nhân viên của chúng tôi là khá phổ biến, nhưng trường hợp của Dale lại 

là hy hữu. 

For the past few weeks, we have received many letters from customers expressing 

their.................. 

151.A. disappointment (noun) = sự thất vọng 

        B. importance (noun) = tầm quan trọng 

       C. appreciation (noun) = sự đánh giá cao  

       D. concern (noun) = mối quan tâm 

“Their” + Noun  , nhưng cả 4 đáp án đều là danh từ nên ta dịch nghĩa để chọn 

*Dịch:  Trong vài tuần qua, chúng tôi đã nhận được nhiều lá thư từ phía khách 

hàng thể hiện sự đánh giá cao của họ. 

They offen said that Dale is exceptionally patient, courteous and quick to respond 

to special requests from his customers. 

This sort of commitment indicates that Dale puts customer......................before 

anything  else. 

152. A.  satisfaction 

        B. satisfied 

        C. satistying 

       D. satistyingly  

“Customer satisfaction” = sự hài lòng của khách hàng  

*Dịch:  Sắp xếp của cam kết cho thấy rằng Dale đặt sự hài lòng của khách hàng 

lên trên trước khi làm tiếp bất cứ điều gì khác. 
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các bạn nhiệt tình đã đóng góp 

101. If you want to purchase a lower priced ticket, either contact us through 

regular mail…call our hotline and then we will send you an application 

immediately. 

(A) or  

(B) neither 

(C) nor 

(D) both 

Cấu trúc: “either…or”.hoặc cái này…hoặc cái kia 

Dịch: Nếu các bạn muốn mua vé giá thấp hơn, hoặc liên hệ với chúng tôi 

qua thư hoặc gọi đường dây nóng của chúng tôi và chúng tôi sẽ gởi cho 

bạn 1 mẫu đơn ngay lập tức. 

102. In order to brand your business, you’d better include your … in every 

letter you send to customers, which helps remind them of whom they do 

business with. 

(A) signing ( danh động từ) 

(B) signed ( động từ) 

(C) signature ( danh từ: chữ ký) 

(D) to sign ( to + động từ nguyên thể) 

Thiếu danh từ đứng sau tính từ sở hữu your. 

Dịch: Để quảng bá cho thương hiệu cho doanh nghiệp của bạn, tốt hơn bạn 

nên có chữ kí trong mỗi lá thư gửi cho khách hàng, giúp nhắc nhở họ về 

người mà họ đang kinh doanh cùng. 

103. We are proud to announce that Dax Shepard has been ... as our new 

managing director to oversee corporate expansion in Europe. 

(A) deposited ( gửi) 

(B) predicted ( dự đoán) 

(C) operated ( hoạt động) 

(D) appointed ( bổ nhiệm) 
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Dịch: Chúng tôi tự hào thông báo rằng Dax Shepard đã được bổ nhiệm làm 

giám đốc điều hành mới của chúng ta để giám sát việc mở rộng công ty ở 

Âu châu. 

104. The general manager has ....that anyinformation customers enter be 

used only to respond to their inquiries and requests. 

(A) suggested 

(B) suggesting 

(C) suggest 

(D) suggestion 

Thì hiện tại hoàn thành, thiếu động từ chia ở quá khứ phân từ 

Có cấu trúc “suggest that Sth (should) be done”: gợi ý việc gì nên được 

làm. 

Dịch: Giám đốc điều hành gợi ý rằng bất kỳ thông tin nào mà khách hàng 

điền vào thì chỉ được sử dụng để đáp ứng yêu cầu của họ. 

105. This list is comprised of thousands of ... to various magazines, 

including computers, automobiles, garments and electronics. 

(A) spectators ( khán giả) 

(B) witnesses ( nhân chứng) 

(C) participants ( người tham gia) 

(D) subscribers ( khách đặt dài hạn) 

- Comprised: bao gồm 

- Garment: hàng may mặc 

Dịch: Danh sách này bao gồm hàng ngàn khách hàng đặt mua những loại 

tạp chí khác nhau, bao gồm cả máy tính, xe ô tô, hàng may mặc và điện tử. 

106. Additional information on…financial aid such as grants and 

scholarships can be obtained from career offices at each university. 

(A) extend (V) 

(B) extensive (Adj) 
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(C) extent (N) 

(D) extension (N) 

Thiếu tính từ đứng trước bổ nghĩa cho cụm danh từ “financial aid” ( hỗ trợ 

tài chính) 

 Grant: sự tài trợ 

 Obtain: lấy được 

Dịch: Thông tin bổ sung về sự hỗ trợ tài chính mở rộng như tài trợ và học 

bổng có thể lấy được từ văn phòng việc làm tại mỗi trường đại học. 

107. We are opening a fully renovated condominium …located in a quiet 

setting, and complete with many amenities. 

(A) conveniently ( thuận tiện) 

(B) correctly ( một cách chính xác) 

(C) greatly ( rất nhiều) 

(D) widely ( rộng rãi) 

- renovated: được cải tạo 

- condominium: chung cư 

- amenities: tiện nghi 

Dịch: Chúng tôi sẽ mở cửa 1 chung cư vừa được cải tạo tọa lạc tại nơi thuận 

tiện trong 1 khung cảnh yên tĩnh và hoàn thiện với nhiều tiện nghi. 

108. …for reconstruction contracts has been getting stiffer over the years 

since it can generate enormously lucrative earnings. 

(A) Competitively 

(B) Competition 

(C) Competitive 

(D) Competes 

Đứng trước giới từ và ở đầu câu chỉ có thể là danh từ. 

 Stiff: hà khắc, khắc nghiệt 

 Enormously: vô cùng 
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 Lucrative: hấp dẫn, béo bở 

Dịch: Sự cạnh tranh để lấy được các hợp đồng xây dựng lại đã trở nên khắc 

nghiệt hơn trong nhứng năm qua kể từ khi nó có thể tạo ra thu nhập vô 

cùng hấp dẫn. 

109. Many people were standing in line outside of the box office to … a 

limited number of low-cost tickets, which are offered as specials each 

month. 

(A) support ( hỗ trợ) 

(B) achieve ( đạt được) 

(C) purchase ( mua) 

(D) replace ( thay thế) 

Dịch: Nhiều người đã đứng xếp hàng bên ngoài phòng bán vé để mua được 

1 số giới hạn vé giá rẻ, là chương trình đắc biệt mỗi tháng. 

110. The article provides readers with tips on how to get------ out of debt 

by setting financial goals and eliminating unnecessary spending. 

(A) totally ( 1 cách hoàn toàn) 

(B) total 

(C) totaled 

(D) totaling 

- get out of: thoát khỏi 

- financial goals: những mục tiêu tài chính. 

- eliminate: loại bỏ 

Dịch: Bài viết này cung cấp cho những đọc giả những lời khuyên làm thế 

nào để thoát khỏi hoàn toàn nợ nần bằng cách thiết lập mục tiêu tài chính 

và loại bỏ những chi tiêu không cần thiết. 

111. … all the alterations to the plan have been approved, they should be 

submitted to the appropriate office no later than the end of the month. 

(A) Like ( giống như) 
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(B) Once ( một khi) 

(C) Unless ( trừ khi) 

(D) Despite ( mặc dù) 

- Alteration: thay thế 

- submit: nộp 

- appropriate: thích hợp 

Dịch: Một khi tất cả các thay đổi kế hoạch đã được phê duyệt, chúng phải 

được nộp cho cơ quan thích hợp trước cuối tháng. 

112. Ms. Cordova was struggling to successfully complete the task 

assigned to her by ------ 

(A) herself 

(B) he 

(C) hers 

(D) she 

- Struggling: xoay sở 

- Assign: giao cho 

By + đại từ phản thân, nhằm nhấn mạnh hành động đó được chủ ngử tự 

thực hiện. 

Dịch: Cô Cordova đã xoay sở để tự mình hoàn thành nhiệm vụ được giao. 

113. The general hospital was able to improve patient care significantly 

without hiring more staff by ........ in a new information system. 

(A) invests 

(B) invested 

(C) investing 

(D) invest 

Sau giới từ “by” là động từ ở dạng V-ing 
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Dịch: Bệnh viện đa khoa đã có thể cải thiện việc chăm sóc bệnh nhân 1 

cách đáng kể mà không cần thuê thêm nhân viên bằng cách đầu tư một hệ 

thống thông tin mới. 

114. Automakers are recovering from weak results … a series of 

complicated restructuring processes, and experiencing increased revenues 

and profits as a result. 

(A) through ( thông qua) 

(B) behind ( phía sau) 

(C) above ( trên) 

(D) except ( ngoại trừ) 

- Automaker: nhà sản xuất ô tô 

- Recover: hồi phục 

- Complicated: phức tạp 

- Restructure: tái cơ cấu 

Dịch: Các nhà sản xuất ô tô đang hồi phục từ các kết quả yếu kém thông 

qua một loạt các quá trình tái cơ cấu phức tạp, và kết quả các khoản doanh 

thu và lợi nhuận đã tăng. 

115. Our experienced and skilled technicians can be of much help in the 

event that you ------delete something essential from the program. 

(A) accident ( tai nạn) 

(B) accidental ( ngẫu nhiên) 

(C) accidents ( những vụ tai nạn) 

(D) accidentally ( vô tình) 

Cần 1 trạng từ đứng trước bổ nghĩa cho động từ delete 

Dịch: Các kỹ thuật viên của chúng tôi có kinh nghiệm và tay nghề cao có 

thể giúp ích nhiều trong sự kiện mà bạn vô tình xóa mất 1 vài thứ cần thiết 

khỏi chương trình. 
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116. Most companies like all their employees… on innovative products 

and to believe passionately in their mission. 

(A) to work 

(B) works 

(C) be working 

(D) will work 

Cụm “ like somebody to do something”: muốn ai làm gì. 

 Innovative: sáng tạo 

 Passionately: nhiệt tình, say mê 

Dịch: Hầu hết các công ty muốn tất cả các nhân viên của họ làm việc với 

sản phẩm sáng tạo và hết lòng với đam mê trong nhiệm vụ của họ. 

117. Researching an employer's organizational structure, products, 

services and reputation is a highly recommended… for those preparing for 

job interviews. 

(A) practice ( thực hành, luyện tập) 

(B) reference ( tài liệu tham khảo) 

(C) plot ( âm mưu) 

(D) resource ( tài nguyên) 

- Reputation: uy tín, danh tiếng 

Dịch: Nghiên cứu về cơ cấu tổ chức, sản phẩm, dịch vụ và uy tín của người 

sử dụng lao động là sự luyện tập rất được khuyến khích đối với những 

người chuẩn bị phỏng vấn xin việc 

118. Under no circumstances may you copy or distribute any secret 

information… appropriate written permission from us. 

(A) upon ( khi) 

(B) without ( không có) 

(C) until ( cho đến khi + Clause) 

(D) along ( Cùng) 
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- Circumstance: trường hợp 

Dịch: Trong mọi trường hợp, bận không được sao chép hay phân phát bất 

cứ thông tin bí mật nào mà không có sự cho phép bằng văn bản của chúng 

tôi. 

119. It is important to look through the documents....... that everyone in 

charge can know at which stage they should be completed. 

(A) concerning ( about or relating to) 

(B) over ( qua)  

(C) so 

(D) since ( kể từ khi) 

Cụm “so that”: để 

 Look through: xem xét kỹ 

 be in charge: phụ trách 

Dịch: Điều quan trọng là phải xem xét kỹ các tài liệu để mọi người phụ 

trách có thể biết họ cần hoàn thành bước nào. 

120. Most of the hotels have their own pool and sun terrace with a pool-

side bar which serves drinks and snacks… the day. 

(A) throughout ( trong suốt) 

(B) from 

(C) about 

(D) between 

- Sun terrace: sân thượng có mái che 

- pool-side bar: quầy bar cạnh hồ bơi. 

Dịch: Hầu hết khách sạn có hồ bơi và sân thượng có mai che với 1 quầy 

bar cạnh hồ bơi có thể phục vụ nước uống và thức ăn nhẹ cả ngày. 

121. When the ..... for this new safety policy was under consideration by 

the managers, a number of experts were asked for their comments. 

(A) proposing ( danh động từ) 
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(B) propose (v) 

(C) proposes  

(D) proposal (n, sự đề xuất) 

Mạo từ “the” đứng trước 1 danh từ nên ở đây thiếu danh từ 

- be under consideration: được xem xét 

- expert: chuyên gia 

Khi sự đề xuất cho chính sách an toàn mới này đã được xem xét bởi các 

nhà quản lý, 1 số chuyên gia đã được xin ý kiến. 

122. We do apologize for the inconvenience resulting from the service 

which is now temporarily ------ 

(A) unavailable ( không có sẵn) 

(B) related ( liên quan) 

(C) stylish ( thời trang) 

(D) disinterested ( không quan tâm) 

- Result from: do 

Dịch: Chúng tôi rất xin lỗi vì sự bất tiện do các dịch vụ bây giờ tạm thời 

không có sẵn. 

123. The restaurant, closed for extensive renovations, assured customers 

that it…them with better-quality food and exceptional service. 

(A) will provide 

(B) provide 

(C) providing 

(D) to provide 

- assure: đảm bảo 

- extensive: mở rộng 

Diễn tả cam kết sẽ xảy ra trong tương lai. 

Dịch: Nhà hàng đóng cửa để tu bổ mở rộng, đảm bảo với khách hàng rằng 

nó sẽ cung cấp thực phẩm chất lượng tốt hơn và dịch vụ đặc biệt. 
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124. Any employees who are… late or absent from work may be subject 

to disciplinary actions, regardless of their position. 

(A) consistently ( luôn) 

(B) steadily ( đều đặn) 

(C) sensibly ( một cách hợp lý) 

(D) exactly ( chính xác) 

- be subject to: phải chịu 

- disciplinary: kỷ luật 

- regardless: bất kể 

Dịch: Bất kỳ nhân viên nào luôn đi làm muộn hoặc vắng mặt tại nơi làm 

việc sẽ phải chịu các biện pháp kỷ luật, bất kể vị trí của họ. 

125. Most of the employees are entitled to a maximum of one hour for a 

lunch break, depending on… assigned work schedule. 

(A) ours 

(B) their 

(C) theirs 

(D) ourselves 

Thiếu tính từ sở hữu đứng trước cụm danh từ “ assigned work schedule” 

Dịch: Hầu hết các nhân viên được hưởng tối đa 1h nghỉ trưa, phụ thuộc vào 

lịch phân công công việc của họ. 

126. Your personal information, including credit card numbers, mailing 

address, e-mail address and phone numbers, will be collected in order for 

us to… your order for products. 

(A) affect ( ảnh hưởng) 

(B) contain ( chứa) 

(C) fulfill ( thực hiện) 

(D) mention ( đề cập đến) 
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Dịch: Thông tin cá nhân của bạn, bao gồm số thẻ tín dụng, địa chỉ gửi thư, 

địa chỉ e-mail và số điện thoại, sẽ được ghi lại để chúng tôi thực hiện đơn 

đặt hàng của bạn cho các sản phẩm. 

127. A questionnaire asked… to evaluate the appearance and the overall 

brightness of the new merchandise. 

(A) shopping ( việc mua sắm) 

(B) shoppers ( những người mua sắm) 

(C) to shop ( để mua sắm) 

(D) shopper ( người mua sắm) 

- questionnaire: bản thăm dò ý kiến. 

- appearance: diện mạo 

Chọn B bởi vì cần 1 danh từ làm tân ngữ, mà bản thăm dò ý kiến cần ý kiến 

của nhiều người nên phải chọn số nhiều. 

Dịch: Một bản thăm dò ý kiến yêu cầu các khách hàng đánh giá diện mạo 

và độ sáng tổng thể của món hàng mới. 

128. When the installation process is… and an “OK” screen appears on the 

computer, please remove the last CD and click “reboot.” 

(A) complete ( hoàn thành) 

(B) entire ( toàn bộ) 

(C) whole ( toàn bộ) 

(D) total ( tổng số) 

Dịch: Khi việc quá trình cài đặt hoàn tất và chữ “OK” xuất hiện trên màn 

hình máy tính, làm ơn lấy CD cuối cùng ra và bấm nút “reboot”. 

129. All the workers are required to… verify that the proper maintenance 

of storage facilities is conducted with extreme care. 

(A) periodic 

(B) periodical 

(C) periodically ( định kỳ) 
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(D) period 

Cần 1 trạng từ bổ nghĩa cho động từ “verify” 

Dịch: Tất cả công nhân được yêu cầu xác minh định kỳ rằng việc duy trì 

đúng cách của các cơ sở dữ liệu được thực hiện 1 cách cẩn thận. 

130. The growing number of vacant housing units on the…for more than 6 

months implies that excessive supply still exists. 

(A) sale (việc buôn bán) 

(B) place (nơi chốn) 

(C) advertisement (quảng cáo) 

(D) market (thị trường) 

- vacant: bỏ trống 

- imply: có nghĩa là 

- excessive supply: nguồn cung dư thừa 

Dịch: Số lượng ngày càng tăng của căn hộ bỏ trống trên thị trường trong 

hơn 6 tháng có nghĩa là vẫn còn tồn tại nguồn cung dư thừa. 

131. The elegant hotel we stayed at was…and bright and had a private 

entrance and patio with a view of the ocean. 

(A) spacing 

(B) spacious 

(C) spaciousness 

(D) spaces 

Ta có “bright” là Adj, cấu trúc song song vì có “and”, nên chỗ trống cần 

tìm cũng phải là Adj. 

 Elegant: thanh lịch 

Dịch: Khách sạn thanh lịch mà chúng tôi ở thì rộng rãi và sáng sủa và có 1 

lối vào riêng và hành lang hướng ra biển. 

132. … to focus resources and investment on this rapidly growing business, 

we have to make a strategic decision. 
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(A) Whether ( Cho dù) 

(B) According ( + to: theo như là) 

(C) In order ( + to: để làm gì) 

(D) How ( Làm thế nào) 

- Strategic decision: quyết định mang tính chiến lược. 

Dịch: Để tập trung nguồn lực và đầu tư vào lĩnh vực kinh doanh phát triển 

nhanh chóng này, chúng ta phải đưa ra quyết định mang tính chiến lược. 

133. We, one of the leading manufacturing companies, would like to build 

a…beneficial relationship with your esteemed company. 

(A) precisely ( một cách chính xác) 

(B) respectively ( tương ứng) 

(C) punctually ( đúng hẹn) 

(D) mutually ( đôi bên, lẫn nhau) 

- esteemed: kính mến, quý trọng 

Dịch: Chúng tôi, 1 trong những công ty sản xuất hàng đâu, muốn xây dựng 

mối quan hệ đôi bên cùng có lợi với quý công ty của bạn. 

134. Please read the terms and conditions carefully to determine whether 

or not you can request a refund or ....for the products you ordered. 

(A) replacement (sự thay thế) 

(B) complaint (sự phàn nàn) 

(C) receipt (sự thu nhận) 

(D) promotion (sự xúc tiến) 

Dịch: Xin vui lòng đọc các điều khoản và điều kiến cẩn thận để xác định 

bạn có hay không thể yêu cầu hoàn lại tiền hoặc thay thế các sản phẩm bạn 

đặt hàng. 

135. Applicants are advised to fill out an application form concisely to 

impress potential employers, without being too…or boring. 

(A) repeating 
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(B) repetitive 

(C) repetition 

(D) repeat 

Cần Adj vì “boring” là Adj, do có “or” nên là cấu trúc song song. Ưu tiên 

tính từ gốc. 

 concisely: Một cách ngắn gọn 

 fill out a form: điền vào 1 mẫu đơn 

Dịch: Các ứng viên được tư vấn điền vào mẫu đơn 1 cách ngắn gọn để gây 

ấn tượng với những người tuyển dụng lao động tiềm năng mà không quá 

lặp đi lặp lại hoặc nhàm chán. 

136. Passengers will get to their destination on time… our departure time 

is a little late due to a mechanical problem. 

(A) as if ( như thế) 

(B) while ( trong khi) 

(C) because ( bởi vì) 

(D) even though ( mặc dù) 

- Destination: đích 

Dịch: Hành khách sẽ đến đích của họ đúng giờ mặc dù giờ khởi hành có 

chút chậm trễ do vấn đề kỹ thuật. 

137. All the terms of the agreement must be clear so that the meaning and 

intent won’t be…by either party. 

(A) misinterpret 

(B) misinterpretation 

(C) misinterpreted ( bị hiểu sai) 

(D) misinterpreting 

Cần 1 động từ chia ở thể bị động với chủ ngữ là “the meaning and intent” 

chỉ sự việc. 
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Dịch: Tất cả điều khoản của sự thỏa thuận này cần phải rõ ràng để ý nghĩa 

và mục đích không bị hiểu sai bởi 1 trong 2 bên. 

138. People don’t put much importance into a powerful marketing tool 

and… miss the opportunity to gain more potential customers. 

(A) now that (bây giờ mà) 

(B) in case (trong trường hợp) 

(C) therefore (do đó) 

(D) otherwise (khác) 

- put importance into: nhận thức tầm quan trọng của 

Dịch: Mọi người không nhận thức được tầm quan trọng của 1 công cụ tiếp 

thị mạnh mẽ và do đó đã bỏ lỡ cơ hội để có thêm nhiều khách hàng tiềm 

năng. 

139. The plans are under serious consideration… extension of better 

garbage collection, street maintenance and adequate sewage services into 

the province. 

(A) for 

(B) next 

(C) while 

(D) onto 

- Consideration for: xem xét để. 

Dịch: Các kế hoạch được xem xét nghiêm túc để mở rộng việc thu gom rác 

thải tốt hơn, bảo trì đường phố và các dịch vụ nước thải phù hợp vào địa 

bàn tỉnh. 

140. You’d better consider the factors that assess the effectiveness of the… 

training system and implement corrective actions in a timely manner. 

(A) enlisted (gia nhập) 

(B) opportune (cơ hội) 

(C) international (quốc tế) 
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(D) appropriate (thích hợp) đừng nhầm lẫn với từ appreciate 

- in a timely manner: một cách kịp thời. 

- assess: đánh giá 

Dịch: Bạn nên xem xét các yếu tố đánh giá hiệu quả của hệ thống đào tạo 

thích hợp và thực hiện các hành động khắc phục 1 cách kịp thời. 

Questions 141-143 refer to the following letter.  

141. I read about your job vacancy in the newspaper. It stated that your 

company is looking for individuals who possess excellent communication 

skills and a leadership background to train entry- level employees. As my 

enclosed resume ......, I have more than 10 years of the training experience 

you seek 

(A) shows 

(B) showed 

(C) showing 

(D) show 

Chủ ngữ là “my enclosed resume” số ít nên cần động từ chia ở ngôi thứ 3 

số ít. Và ở các câu trước đều ở hiện tại nên động từ cũng chia ở hiện tại. 

Dịch: Như bản lý lịch đính kèm của tôi thể hiện, tôi có hơn 10 năm kinh 

nghiệm mà bạn tìm kiếm. 

142. I have also attached a list… all my previous supervisory work 

experience as required. 

(A) across ( qua) 

(B) to (tới, để) 

(C) among (giữa các) 

(D) of (của) 

List of…..danh sách của….. 

Dịch: Tôi đã đính kèm 1 danh sách tất cả công việc giám sát trước đó như 

yêu cầu. 

Toe
ic 

Prac
tic

e C
lub



Kiều Phi Quốc – Economy 1 – Test 5 

Quyển ebook này do tập thể Group “Toeic Practice Club” biên soạn nhằm giúp các bạn tự học 

có tài liệu ôn thi hiệu quả. Đừng mua bán quyển ebook này, như vậy sẽ làm mất đi giá trị mà 

các bạn nhiệt tình đã đóng góp 

143. Please don’t hesitate to contact any of the people on the list. … can 

attest to the fact that I am a strong candidate for the position. 

(A) He 

(B) They 

(C) Whose 

(D) Which 

Cần chủ ngữ thay thế cho cụm danh từ “any of the people on the list”  

Dịch: Vui lòng đừng ngại mà liên hệ với những người trên danh sách. Họ 

có thể chứng thực sự thực rằng tôi là 1 ứng viên mạnh cho vị trí này. 

Questions 144-146 refer to the following letter 

144. The Houston Book Club thanks you for … your ASAF membership. 

(A) enrolling (ghi danh) 

(B) renewing ( gia hạn) 

(C) offering (cung cấp) 

(D) removing (loại bỏ) 

Dịch: Câu lạc bộ sách Houston cảm ơn việc gia hạn thẻ thành viên ASAF 

của bạn. 

145. Please click the purchase button below to complete your renewal 

process by credit card. 

Or if you’d like, you will… be granted an option to pay by sending us a 

check or money order 

(A) lately (gần đây) 

(B) also (cũng) 

(C) only (chỉ) 

(D) then (sau đó) 

Dịch: Hoặc nếu bạn muốn, bạn cũng sẽ được cung cấp tùy chọn bằng cách 

gửi cho chúng tôi tiền hoặc séc. 

146. We hope you — to enjoy the Houston Book Club for years to come. 

(A) have continued 
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(B) continued 

(C) will have continued 

(D) continue 

hope + hiện tại đơn : ý nói đến tương lai 

Vẫn có hope..will như ví dụ sau:  

"They hope that you'll remember your promise" 

Cũng giống với "They hope that you remember your promise" 

Nhưng chúng cũng có vài điểm khác như ví dụ bên dưới.  

"I hope that you agree to the proposal" - 

có thể có nghĩa là bạn đã trông thấy hay nghe nói về đề nghị này rồi, nhưng 

nếu một ai đó nói: 

"I hope that you will agree to the proposal" - 

thì ít có khả năng là bạn đã nhìn thấy đề nghị đó hoặc đề nghị đó có thể còn 

chưa được vạch ra. 

Các lựa chọn A, B, C đều diễn tả hành động xảy ra trong quá khứ. Mà ở 

đây ta có cụm “for years to come” là chỉ thời gian ở tương lai. 

Questions 147-149 refer to the following notice.  

147. In his book, the writer tells the story about… he could turn his passion 

of gardening into a lucrative business. 

(A) it 

(B) what 

(C) how 

(D) when 

Trong quyển sách của anh ấy, tác giả sẽ kể với chúng ta câu chuyện làm 

thế nào anh ấy có thể biến niềm đam mê làm vườn thành 1 việc kinh doanh 

sinh lợi. 

148. Only if you have a small back garden you can develop a thriving 

business… a couple of years, though. 
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(A) within 

(B) during 

(C) under 

(D) besides 

a couple of + N: một vài…. 

Các đáp án B, C, D không dùng được với cụm thời gian “a couple of years” 

149. If you want to start your own business in organic produce, Tomas 

Gray’s book can … you money. 

(A) charge (tính phí) 

(B) lose 

(C) produce (sản xuất) 

(D) make (làm, khiến) 

Make money : kiếm tiền 

Dịch: Nếu bạn muốn bắt đầu kinh doanh trong các sản phẩm hữu cơ, quyển 

sách của Tomas Gray có thể giúp bạn kiếm tiền. 

Questions 150-152 refer to the following tips.  

150. The NYSO will make musical history next week on October 10, 2007. 

An official announcement ------ by Maria Simpson, the former music 

director, yesterday. 

(A) made 

(B) will be made 

(C) was made 

(D) had made 

Chia ở thì quá khứ vì có “yesterday” và chủ ngữ là “ An official 

announcement” danh từ chỉ vật và có “by” nữa nên phải dùng bị động. 

Dịch: NYSO sẽ tổ chức buổi hòa nhạc về lịch sử vào tuần tới ngày 10 tháng 

10 năm 2007. Một thông báo chính thức vào ngày hôm qua từ Maria 

Simpson, cựu giám đốc âm nhạc. 
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151. Singers and Actors will also be able to have the opportunity to perform 

in full production, accompanied........ the famous orchestra and presented 

at the Shore Theater. 

(A) following 

(B) by 

(C) beyond 

(D) into 

Cụm “accompanied by” : được đi cùng bởi, song hành bởi. 

Dịch: Các ca sĩ và diễn viên sẽ có cơ hội để được biểu diễn trong toàn bộ 

chương trình được đi cùng với dàn nhạc nổi tiếng và được giới thiệu tại 

nhà hát Shore. 

152. Purchasing tickets early is ----- , because many fans are expected to 

undoubtedly rush to the concert. 

(A) advice 

(B) advising 

(C) advisor 

(D) advisable 

Cần 1 tính từ vì sau động từ to be là tính từ. 

Dịch: Việc mua vé sớm được khuyến khích, bởi vì nhiều người hâm mộ 

được dự kiến sẽ đổ xô đến buổi hòa nhạc 
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101.Those individuals who want to reschedule their ------ with a doctor should  

contact us two days in advance. 

(A) positions 

(B) assignments 

(C) subscriptions 

(D) appointments 

Giải thích :  

“their ” là adj sở hữu nên theo công thức:Adj sỡ hữu + N thì vị trí cần điền là 1 

N,dịch nghĩa  chọn D 

Dịch: 

Những cá nhân mà muốn sắp xếp lại cuộc hẹn với một bác sĩ nên liên hệ với 

chúng tôi trước hai ngày. 

Bổ sung: 

 Want to do sth : muốn làm gì đó 

 In advance = beforehand = in anticipation = ahead of time:trước  

 Make an appointment with sb = fix an appointment with sb : hẹn gặp ai 

 Break an appointment: thất hẹn 

 Keep an appoitment: đúng hẹn 

 báo chí/tập chí  Subscription 

102.  The report shows that builders reserve the right to control the volume of the 

construction project on………  own. 

(A) their 

(B) theirs 

(C)  they 

(D)  them 

Giải thích: 

 Position(n): vị trí/chức vụ 

 Assignment(n):nhiệm vụ/bổ nhiệm 

 Subscription(n):sự mua báo dài hạn 

 Appointment(n) cuộc hẹn 
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on one’s own = by oneself = tự một mình làm = riêng mình làm ( nhắm nhấn 

mạnh ) 

 chọn A 

Dịch: 

Báo cáo cho thấy rằng các nhà thầu giành quyền tự kiểm soát khối lượng công 

việc của dự án xây dựng của riêng mình. 

Bổ sung: 

 the volume of sth: khối lượng/qui mô 

 On their own = by themselves 

 sth of + adj sỡ hữu + own  

ex: Children need toys of their own.(trẻ con cần có đồ chơi riêng của chúng) 

103.  Information on customers’ details can be stored on one diskette, as can the 

whole spreadsheet, and the diskettes can then be kept in a………. place. 

(A) cautious 

(B) distinguished 

(C) secure 

(D) strict 

Giải thích: 

Mạo từ  (the/a/an..) + N/cụm N mà cụm N = adj +N chính; ở đây “place” là N 

chính nên vị trí cần điền là 1 adj cả 4 đáp án đều là adj nên dịch nghĩa và chọn 

C. 

Dịch: 

Thông tin chi tiết của khách hàng có thể được lưu trữ trên một đĩa mềm, như thể 

toàn bộ bảng tính, và đĩa mềm sau đó có thể được giữ ở một nơi an toàn. 

104.  Superb………… has been paid to even the  smallest detail, as the project 

was expected  to cost billions of dollars.   

(A) attends   

 Cautious(adj)thận trọng/cẩn thận 

 Distinguished(adj):kiệt xuất/lỗi lạc 

 Secure(adj):được bảo vệ /an toàn 

 Strict(adj):nghiêm khắc/nghiêm ngặt 
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(B) attention   

(C) attended   

(D) attendant   

Giải thích : 

Ta có “Superb” là adj nên vị trí cần 1 N chính để tạo thành cụm N làm chủ ngữ 

cho câu.  

Dịch: 

Sự chú ý kỹ lưỡng ngay cả những chi tiết nhỏ nhất, vì dự án được dự kiến sẽ chi 

phí hàng tỷ đô la. 

Bổ sung: 

Pay heed/attention to sth:chú ý tới điều gì 

Dạng chủ động:you must pay attention to sth 

Dạng bị động:attention to must be paid sth 

(Because =since = as = seeing that = now that) + SV(clause) 

(Because of = on account of = due to =owing to = as a result of = in light of)+ 

N/cụm N 

105.  Mr.  Hatcher is now curious about the general opinion on the matter of    

formatting a standard ........deluxe system instead of formatting a premiere one. 

(A) so 

(B) nor 

(C) or 

(D) and 

Giải thích : 

or : hoặc /cái này hoặc cái kia 

either…or: hoặc….hoặc 

neither…nor: Không…cũng không. 

And: Thêm thông tin( dùng trong cấu trúc song song) 
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ựa vào nghĩa chọn C 

Dịch:  

Ông hatcher hiện đang tò mò muốn biết ý kiến chung về địng dạng hệ thống đạt 

tiểu chuẩn hoặc là hệ thống sang trọng thay thế cho hệ thống ban đầu 

106.  If you need to hire ------ help for your growing business, our experts can    

assist with the hiring process from start to finish. 

(A) additions 

(B) additionally 

(C) additional 

(D) addition 

Giải thích: 

Ta thấy công thức need to do sth :yêu cầu làm việc gì đó 

động từ nguyên mẫu là “hire” 

 vị trí cần điền là 1 từ mà tạo với phần “help for your growing business” tạo 

thành Sth.Mà Sth ở đây ta có xem như là 1 cụm N lớn đc cấu tạo từ những N hoặc 

cụm N nhỏ có thể xem như công thức: 

Sth = cụm N lớn = (N1/cụm N1 +of/for+ N2/cụm N2)  

nên vị trí cần điền sẽ là adj bổ nghĩa cho N “ help”  đáp án C. 

note:ở đậy adv hok phải bổ nghĩa cho động từ “ hire” vì hok có phù hợp về nghĩa  

  

Dịch: 

Nếu bạn yêu cầu thuê sự hỗ trợ thêm để phát triển doanh nghiệp của mình, các 

chuyên gia của chúng tôi có thể hỗ trợ quá trình tuyển dụng từ đầu đến cuối cho 

bạn. 

Bổ sung: 

Hire = employ = recruit = retain = engage = take sb on : thuê mướn 

Go on strike =walkout:đình công 
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Reduce = cut down on : cắt giảm (công nhân) 

Fire = dismiss = lay sb off = dismiss =  sack = make sb redundant = discharge :sa 

thải  

Out of work = jobless = unemloyed = redundant :thất nghiệp 

Thuêđình côngcắt giảmsa thảithất nghiệp   

107.  Another computer system failure is going to happen again unless appropri-

ate steps are  taken to ........ it. 

(A) prevent 

(B) upgrade 

(C) ignore 

(D) improve 

Giải thích: 

dựa vào nghĩa 

system failure : lỗi hệ thống Take to prevent sth: phòng ngừa/ngăn ngừa để 

hok bị nữa  

Dịch nghĩa: 

Sự lỗi hệ thống máy tính có thể xảy ra 1 lần nữa trừ khi có bước thích hợp để 

ngăn ngừa nó. 

Bổ sung: 

Cách dùng unless: Unless đứng trc mệnh đề phụ = if not:trừ khi/ nếu không 

Dùng với nghĩa “ trừ khi” khi  “ unless” đứng giữa 2 mệnh đề hok có dấu “,” giữa 

2 vế 

S + will/shall/be going to + unless + SV 

Dùng với nghĩa “ nếu không” khi “ unless” đứng đầu câu  và có dấu “,” giữa 2 vế 

Unless + SV,S + will/shall/be going to +V 

Prevent/keep/stop So/sth from sth :ngăn cản ai/cái gì khỏi việc gì 

 Prevent(ngV):ngăn cản/ngăn ngừa 

 Upgrade(ngV):nâng cấp 

 Ignore(ngV):không để ý tới ai/cái gì,thờ ơ 

 Improve(ngV): cải thiện/cải tạo improve on/upon sth 
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Ex: The water circulation will prevent the water from freezing . (Sự lưu 

thông nước sẽ ngăn chặn nước bị đóng băng ) 

Prevent/keep/stop So/sth from doing sth:ngăn cản ai/cái gì làm việc gì 

Ex: He tried to prevent me from learning my lessons.(anh ta cố ngăn cản hok 

cho tôi học bài  )  

 108.  All …….. to our fabulous national park will be given a complimentary 

lunch at the top of the hill. 

 (A) visit 

 (B) visitations    sự thăm viếng 

 (C) visitors        du khách 

 (D) visiting 

Giải thích: 

All + N số nhiều ( có “s” ) loại A,D còn lại dựa vào nghĩa  chọn đáp án C 

Dịch: 

Tất cả du khách đến công viên quốc gia tuyệt vời của chúng tôi sẽ được cung cấp 

một bữa ăn trưa miễn phí tại đỉnh đồi. 

Bổ sung : 

 at the top of + sth : trên đỉnh của gì đó at the top of the hill: trên đỉnh đồi 

 Compliment = free of chare =at no charge = for nothing = at no extra cost 

= at no additional charge :miễn phí/hok cần trả thêm chi phí 

 Absolutely /completely + free : hoàn toàn miễn phí 

 Be charge an additional fee:bị bắt buộc thêm 1 khoảng phí 

 Sth + free: nghĩa là phủ định sth đó  

Ex: problem free: hok thành vấn đề  

Tax free : miễn thuế 
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109.  Once you’ve decided to reduce ........ , there should be additional ways to 

halve the marketing costs. 

(A) values 

(B) customs 

(C) refunds 

(D) expenses 

Dịch: 

Một khi bạn đã quyết định để giảm công tác phí, cần có cách bổ sung để giảm 

một nửa chi phí tiếp thị. 

Bổ sung: 

 to lose value:mất giá/giảm giá 

 fall in value: sự sụt giá 

 commercial value = market value:giá thị trường 

 Price = cost = value = expense = worth: giá cả 

 Costs = expenditure = spending = expenses = overheads = outlay: chi phí 

110.  Paulin Cornwall  Inc. has made an………discovery people can share in no 

time in the field of information technology. 

(A) amaze   ngoại V 

(B) amazing  adj 

(C) amazement  N 

(D) amazingly  adv 

Giải thích: 

Mạo từ (the/a/an)+ adj + N = cụm danh từ vị trí cần điền là adj nên chọn B 

Dịch: 

Paulin Cornwall  Inc. đã đưa đến 1 sự khám phá tuyệt vời cho con người mà theo 

đó họ có thể chia sẻ 1 cách nhanh chống trong lĩnh vực công nghệ thông tin. 

 Value(n):giá trị/giá cả 

 Custom(n):khách hàng 

 Refund(n):tiền trả lại 

 Expense(n):sự chi tiêu/(số nhiều) phụ phí,công tác phí 
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Bổ sung: 

amaze =  supprise : ngạc nhiên 

111.  The first draft of workshop proposals was due yesterday,------- the director 

has granted us a short extension to our surprise. 

(A) beyond 

(B) until 

(C) that 

(D) but 

Giải thích: 

Loại C đầu tiên vì “that” không được đứng sao dấu phẩy ,That : dùng trong 

MĐQH 

But (liên từ): nhưng ( thường đứng giữa và nối hai mệnh đề đối nhau) Chọn D 

beyond (phó từ) quá, vượt xa hơn 

until ( giới từ & liên từ) đến khi, cho tới khi 

Dịch: 

Extension (n) còn có nghĩa là sự gia hạn. 

Bản dự thảo đầu tiên cho các gói thầu về hội thảo đã đến hạn ngày hôm qua nhưng 

đạo diễn đã dành cho chúng tôi 1 sự gia hạn ngắn để gây bất ngờ cho chúng tôi. 

112.  The company is going to carry out the proposal based on the information 

provided in your letter of intent, so please submit …………application under this 

note. 

(A) you 

(B) your 

(C) yourself 

(D) yours 

Giải thích: 

Adj sỡ hữu + N chính = cụm N 
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Dịch: 

Công ty sẽ thực hiện các đề xuất dựa trên các thông tin về ý định được cung cấp 

trong thư của bạn, vì vậy hãy nộp đơn theo ghi chú này. 

Bổ sung : 

 base on sth : dựa vào cái gì 

 carry sth out = conduct = undertake =perform : tiến hành/thực hiện cái gì 

 please + V1/to V1: 

 submit = file = present = hand sth in = sent sth in = put sth in : nộp 

 cụm under hay gặp 

 under tight deadline pressure : dưới áp lực thời hạn chặt chẽ 

 under consideration: đang đc xem xét 

 under any circumstance: dưới bất kỳ hoàn cảnh nào 

 under supervision: dưới sự giám sát 

 under the insurance policy =under guarantee: dưới chính sách bảo hành 

113.  After the introduction of collaboration tool programs, the company, which 

was in temporary financial trouble, was ……… able  to increase its market share. 

(A) lastly 

(B) at first 

(C) meanwhile 

(D) finally  

Giải thích: 

lastly thường dùng để chỉ yếu tố cuối cùng, hay bước cuối cùng sau nhiều giai 

đoạn, hay liệt kê 

Còn finally dùng cho chờ đợi một cái gì đó quá lâu, hay vất vả thực hiện,và cuối 

cùng cũng đạt được cái mong muốn . 

 Lastly(adv):cuối cùng/sau cùng 

 at first: đầu tiên/lần đầu 

 meanwhile(adv):trong lúc đó/trong lúc ấy 

 finally(adv):cuối cùng 
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Ngoài ra còn có At last: nghĩa là rốt cuộc, cuối cùng - nhấn mạnh - rất mạnh - 

nóng ruột - mất kiên nhẫn hoặc sự phiền phức khi chờ đợi rất lâu mới đạt được 

E.g: They have passed their exams at last 

--> Rốt cuộc thì họ đã vượt qua được các kì thi Dịch: 

Sau khi giới thiệu các chương trình công cụ bổ trợ cộng tác cho những khó khăn 

về tài chính thì tạm thời ở công ty thì  đã có thể tăng thị phần. 

Bổ sung: 

 Lastly: Sử dụng nói về cái sự vật, sự việc cuối cùng của một chuỗi sự kiện 

khác nhau.Dùng khi nói về một điểm cuối cùng trong một cuộc thảo luận, hoặc 

một chỉ dẫn cuối cùng, hoặc đề cập tới một mục cuối cùng trong một danh sách, 

hay bước cuối cùng trong một hành động nào đó. 

ex: Lastly, I'd like to ask you about your plans. 

=> Cuối cùng, tôi muốn hỏi bạn về những kế hoạch của bạn trong tương lai. 

 At first: Ta dùng at first với nghĩa: lúc đầu, ban đầu, để bắt đầu cho một 

tình huống mà sau đó, ta muốn làm tương phản những gì đã diễn ra. Theo cấu 

trúc này. At first thường  theo sau bằng liên từ "but". 

ex: At first we were very happy, but then every thing started going wrong. 

=> Lúc đầu, chúng tôi rất hạnh phúc, nhưng rồi mọi việc lại bắt đầu xấu đi. 

 Eventually = in the end = finally 

 To work in collaboration with others:cộng tác với những người khác 

114.  Many people call fairy tales too………  and obvious,  but that’s why they 

are needed. 

(A) predicting 

(B) predicted 

(C) predictable 

(D) predictably 

Giải thích: 
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Ta thấy vị trí cần điền nằm trc từ “ and” nên ta chỉ cần nhìn phía sau từ and là loại 

từ gì?  ở đây “obvious” là adj nên vị trí cần điền sẽ là 1 adj, nhưng ở đây có tới 3 

tính từ:adj đuôi -ing (chủ động,chỉ người);adj đuôi –ed ( bị động,chỉ vật); adj đuôi 

là gốc adj( -able)ưu tiên chọn adj có gốc adj, chọn C. 

Dịch: 

Nhiều người gọi câu chuyện cổ tích quá dự đoán và hiển nhiên, nhưng đó là lý do 

tại sao họ là cần thiết 

Bổ sung : 

Những công thức mà 2 vế chia giống nhau: 

 Not only……. but also ( không những mà còn ) 

 S + V + not only + thì/N/Adj/Adv + but also + thì/N/Adj/Adv 

Ex: You are not only intelligent but also modest.  

Bạn không những thông minh mà còn khiêm tốn nữa. 

…..as well as…….. ( vừa …. Vừa ) 

 S + V + thì/N/Adj/Adv  + as well as+ thì/N/Adj/Adv 

Ex : She is clever as well as beautiful  

Cô ấy vừa thông minh vừa xinh đẹp nữa <3… 

Note:khi “ as well as” nằm sau dấu phẩy thì có nghĩa là “ cùng với” và hok còn 

theo công thức này nữa 

 Both…. And….( vừa…  vừa…) 

 S + V + both +thì/ N/Adj/Adv + and + thì/N/Adj/Adv 

Ex: You are both young and beautiful  

Cô ấy vừa trẻ vừa xinh đẹ  

 …. And ….. 

 Thì/N/Adj/Adv + and + thì/N/Adj/Adv 

Ex:Show her plenty of understanding and loving kindness. 
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Hãy để cho cô ấy thấy nhiều về sự thấu hiểu và lòng trắc ẩ  

115.  New recycling programs indicate that………. the landlord or the property 

owners may schedule an appointment to get bulk pickup service in the same 

building. 

(A) only 

(B) easily 

(C)simply 

(D)merely 

Giải thích: 

Only vừa là tính từ và là trạng từ với nghĩa là duy nhất. Dựa vào nghĩa 4 trạng từ 

chỉ có thể chọn ONLY.  “the landlord or the property owners” trong khi easily, 

simply, merely đều không hợp nghĩa.  chọn A 

Dịch: 

Chương trình tái chế mới đã cho biết ra rằng chỉ có chủ nhà hoặc chủ sở hữu tài 

sản có thể sắp xếp một cuộc hẹn để thu gom đc khối lượng lớn trong cùng tòa 

nhà. 

116. During the sessions, speakers will discuss the process of……a global sevice 

by opening doors to economic opportunities. 

(A) establish 

(B) establishing 

(C) establishes 

(D) established 

Giải thích:  

Phía trước có giới từ OF, nên phía sau chỉ có thể là danh từ hoặc Ving  vị trí 

cần điền là Ving . 

Pre (giới từ) + Ving + N/cụm N 

Pre (giới từ) + N/cụm N. 

 Only (adj/adv):duy nhất/tốt nhất/đáng xem xét nhất 

 Easily(adv):dễ dàng 

 Simply(adv):1 cách dễ dàng 

 Merely(adv):đơn thuần 
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Dịch: 

Trong suốt cuộc họp,những diễn giả đã thảo luận về quá trình xây dựng 1 dịch vụ 

toàn cầu bằng cách mở cửa đón các cơ hội kinh tế. 

117.  Please……… your survey results to the director by the date specified at the 

bottom of the screen. 

(A) advise  

(B)urge 

(C)comply 

(D) submit 

Giải thích: 

Please + Vo: làm ơn , dựa vào nghĩa để chọn đáp án phù hợp chọn D 

Dịch: 

Vui lòng nộp kết quả khảo sát của bạn với giám đốc vào cái ngày mà ghi rõ ở 

dưới cùng của màn hình. 

Bổ sung : 

 at the bottom of sth: ở dưới cùng/phía dưới của cái gì 

 Submit = file = present = hand sth in = sent sth in = put sth in: nộp 

 Comply with = follow = obey = act on/upon sth = abide by = observe = 

conform to/with = carry sth out = adhere to :tuân thủ  

118.  OFA representatives recently ……… on-line tours and found those kinds 

of tours to promote their products the most effective. 

( A ) conduct 

(B) conducted 

(C) to conduct 

(D) will conduct 

Giải thích: 

 Advise (ngV):khuyên 

 Urge (ngV):đề xuất 

 Comply( ngV):tuân thủ 

 Submit (ngV):nộp 
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Tuy câu có adv recently, nhưng câu lại mang nghĩa quá khứ , do phía sau có động 

từ  “found” tức là đã tìm thấy, nên việc này đã xảy ra. 

Và chú ý thêm từ  representative vừa là tính từ, vừa là danh từ (n) : đại diện bán 

hàng 

Dịch: 

Đại diện OFA gần đây đã tiến hành các tour du lịch trên mạng và tìm thấy những 

loại tour du lịch để quảng bá sản phẩm hiệu quả nhất. 

Bổ sung: 

Thấy có từ “recently”mà hok có has/have thì cứ chọn Ved,  

Các dạng thường gặp: ( mẹo chỉ áp dụng trong toeic  ) 

S ……. Ved  + sth, vị trí thường điền là adv 

S + adv ……+ Sth  vị trí cần điền thường là Ved,( dịch trong câu thấy có bị 

động)  

119.  Please do not ……… to share your opinions in the comment space below 

so that people can find and consider possible alternatives. 

(A) provide 

(B) hesitate 

(C) qualify 

(D) compete 

Giải thích: 

Dựa vào nghĩa  

Dịch: 

Xin đừng ngần ngại chia sẻ ý kiến của bạn trong không gian bình luận dưới đây 

để mọi người có thể tìm thấy và xem xét lựa chọn thay thế có thể. 

120.  Our GTA phone roaming service is suited for individuals who travel………. 

anywhere in the world for business. 

(A)  regular 

 Provide (ngV): cung cấp 

 Hesitate(nV): do dự/lưỡng lự/ngần ngại 

 Qualify(V): khả năng 

 Compete(nV): cạnh tranh 
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(B) regularity 

(C) regularly 

(D) regulate 

Giải thích: 

Vị trí cần adv bổ nghĩa cho động từ “ travel” . 

Dịch: 

Dịch vụ điện thoại chuyển vùng GTA của chúng tôi là phù hợp cho các cá nhân 

người thường xuyên đi du lịch bất cứ nơi nào trên thế giới cho việc kinh doanh. 

Bố sung : 

 Be  suited for sth: phù hợp với 

 phone roaming service :dịch vụ chuyển vùng điện thoại 

121.  A banquet was held for researchers to be honored ........their exceptional 

achievements in creative research activities. 

(A) across 

(B) over 

(C) at 

(D) for 

Giải thích: 

Dựa vào nghĩa  

Dịch: 

Một bữa tiệc đã được tổ chức cho các nhà nghiên cứu được vinh danh thành tựu 

đặc biệt của họ trong hoạt động nghiên cứu sáng tạo. 

Bổ sung: 

 To be honor sb for sth : vinh danh ai cho cái gì bị động :Sb to be honored 

for sth 

 CÁCH PHÂN BIỆT CỦA ACROSS/OVER/THROUGH 

 across = từ bên này sang bên kia của một vùng 
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Quyển ebook này do tập thể Group “Toeic Practice Club” biên soạn nhằm giúp các bạn tự học có tài 

liệu ôn thi hiệu quả. Đừng mua bán quyển ebook này, như vậy sẽ làm mất đi giá trị mà các bạn nhiệt 

tình đã đóng góp.  

ex: 

- They're laying a pipeline across Siberia.  

Họ đang đặt một đường ống dẫn dầu xuyên Xi bê ri.  

(Không dùng “over” “through”) 

 Over = chuyển động trên, hoặc phía trên bề mặt, không nhất thiết phải từ 

bên này sang bên kia)  

ex: 

- We skated over the frozen lake.  

Chúng tôi đã trượt trên mặt hồ đóng băng.  

- Water flows through this pipe.  

Nước chảy qua ống này 

 Through = sự chuyển động trong một môi trường rắn hoặc được bao quanh) 

Ex: 

- It was difficult to cut through the forest.  

Thật khó mà đi tắt qua khu rừng này  

122.  We are proud to announce their upcoming…....... in an event whose purpose 

is to educate attendees on e-mail management  tools. 

 (A) participation 

(B) participated 

(C) participating 

(D) participate 

Giải thích: 

Vị trí cần điền là 1 N chính để tạo thành cùm N theo công thức : cụm N = adj + 

N chính. 

Dịch: 
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Chúng tôi rất tự hào thông báo rằng những người mà tham gia sự kiện sắp tới là 

những người mà mục đích của họ là đến để hướng dẫn người tham gia về công 

cụ quản lý e-mail. 

Bổ sung: 

 To be pround to do/of Ving = to take pride in: tự hào về cái gì đó 

 participate in = take part in = engage in = involved in = be present at = join in 

= enter = attend = go in for : tham gia 

123.  Anyone who has questions concerning our community service can leave a 

message------ my secretary or our answering service. 

(A) off 

(B) from 

(C) by 

(D) with ( với ) 

Giải thích: 

Dịch nghĩa  

Dịch: 

Bất cứ ai có câu hỏi liên quan đến dịch vụ cộng đồng của chúng tôi có thể để lại 

một tin nhắn với thư ký của tôi hoặc dịch vụ trả lời của chúng tôi. 

Bổ sung : 

 To leave off a work : nghĩ việc 

124.Requirements for the open position include basic computer skills and mana-

gerial experience in ........ sales. 

(A) retailing 

(B) retail 

(C) retailer 

(D) retailed 

Giải thích: 
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Cụm retail sales : doanh số bán lẻ 

Dịch: 

Yêu cầu đối với vị trí đang tuyển dụng bao gồm các kỹ năng máy tính cơ bản và 

kinh nghiệm quản lý trong doanh số bán lẻ. 

Bổ sung : 

 Cụm có liên quan đến retail: 

 Retail dealer : người bán lẻ 

 Retail assistan:trợ lý bán lẻ 

 Retail price: giá bán lẻ 

 Retail price index: chỉ số giá bán lẻ 

 A retail store: cửa hàng bán lẻ 

 Retail bussiness: doanh nghiệp bán lẻ 

125. According to the medical report released today, cholesterol fighting medi-

cines may..........have protective effects against numerous uncured diseases. 

(A) altogether 

(B) alone = by oneself = on one’s own  

(C) also 

(D) almost 

Giải thích: 

Dựa vào nghĩa 

Dịch: 

Theo báo cáo y khoa đưa ra hôm nay thì các thuốc chống cholesterol cũng có tác 

dụng bảo vệ hiểu quả chống lại nhiều căn bệnh chưa có thuốc chữa trị. 

Bổ sung: 

According to + N( sth). 

According to + Ving + N( cụm N) 
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Cụm có nghĩa là theo cái gì đó 

126.  Employees who participate in this training program can learn a great deal 

about themselves as well as experience in  ….....personal and profession growth. 

(A) every 

(B) both 

(C) either 

(D) whether 

Giải thích: 

Cấu trúc: both….. and …..: 

Dịch: 

Những nhân viên tham gia vào chương trình đào tạo này có thể học hỏi được rất 

nhiều điều từ người hướng dẫn cũng như kinh nghiệm cả về  sự cải thiện bản thân 

củng như sự phát triển  nghề nghiệp. 

Bổ sung : 

 Every + one/body/thing/where…. 

 Whether or not: liệu có hay không 

 N(either)……..N(or)……. 

 a great deal about sth: rất nhiều về cái gì … 

 experience in  sth: kinh nghiệm về lĩnh vực/ chuyên môn gì 

 participate in = take part in = engage in = involved in = be present at = join in 

= enter = attend = go in for : tham gia 

127.  According to studies released yesterday significant number of organizations 

experienced a dramatic-------in electron crime and data intrusions over the past  

year. 

(A) increase : sự gia tăng 

(B) impression (n) ấn tượng 
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(C) access truy cập 

(D) accent (n) điều quan trọng 

 Giải thích: 

Mạo từ ( the/a/an) + N/cụm N, ta thấy “dramatic” là 1 adj nên vị trí cần điền sẽ là 

1 N chính để tạo thành cụm N,dựa vào nghĩa để chọn đáp án chọn A 

Dịch: 

Theo các nghiên cứu công bố của số lượng đáng kể các tổ chức có kinh nghiệm 

ngày hôm qua thì có một sự gia tăng mạnh tội phạm điện tử và xâm nhập dữ liệu 

trong năm qua. 

Bổ sung : 

 According to + N( sth). 

 According to + Ving + N( cụm N) 

Cụm có nghĩa là theo cái gì đó 

 Increase = go up = rise = grow : tăng 

 Over/in the past + con số + sth:trong những … qua  

 Ex: Over/in the past ten years: trong 10 năm qua. 

 In/for the next + con số + sth: trong những…..  tới 

 Ex: in/for the next two days: trong 2 ngày tới. 

128.  The president of Kasara Inc . ........announced that Lopez Davis, who has 

served the company for more than 30 years, would retire at the end of next month. 

(A) regretting 

(B) regretted 

(C) regretfully 

(D) regretful 

Giải thích: 

Cần 1 adv để bổ nghĩa cho động từ “announced”. 

 Increase(n):sự gia tăng 

 Impression(n):ấn tượng 

 Access(n): cơ hội/ sự truy cập ( internet ) 

 Accent(n): điều quan trọng/đáng chú ý 
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Dịch: 

Chủ tịch Kasara Inc lấy làm tiếc phải thông báo rằng Lopez Davis, người đã phục 

vụ cho công ty hơn 30 năm, sẽ nghỉ hưu vào cuối tháng tới. 

Bổ sung : 

 phân biệt và cách dùng: inform/notify/announce/notice 

 inform/notify: dùng thông báo cho đối tượng là người, nhưng “ inform” dùng 

để thông báo riêng cho 1 cá nhân, còn “ notify”dùng để thông báo chung cho 

tập thể 

 to inform + sb + about  + sth:thông báo cho ai về vấn đề gì 

 inform/notify +  sb + ( that../of….): thông báo với ai rằng/về … 

 notify sth: thông báo về 

ex : I'll inform him about this : tôi sẽ thông báo việc này cho anh ta 

We will notify the people concerned : chúng tôi sẽ thông báo cho những người 

có liên quan biết 

announce: dùng để thông báo cho vật( thường thông báo public ) 

 announce sth…. 

 announced that sth… 

ex: : We are pleased to announce the change of address of the Company. 

Chúng tôi xin thông báo về việc thay đổi địa chỉ của công ty 

notice: 1 dạng thông báo mà ta có thể nhìn thấy đc ( trên biển báo,giấy, báo…) 

với nghĩa chú ý,lưu ý 

 notice sth… 

 notice that sth…. 

Ex 

: He didn't notice that the traffic lights had changed. 

 Anh ta đã hok chú ý rằng tín hiệu đèn giao thông đã thay đổi. 

 Phân biệt : at the end of và in the end. 
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At the end of + sth:cuối của cái gì 

Ex: at the end of the month,at the end of the year. 

 In the end: dùng để nói để việc kết thúc việc gì/cái gì đó , phía sao hok có sth 

129. The new training program is intended to........leadership to develop profe-

sional competence through involvement in a rof professional development activ-

ities. 

(A) remain 

(B) grant 

(C) serve 

(D) provide 

Giải thích: 

Chọn theo nghĩa  

Dịch: 

Chương trình đào tạo mới được thiết kế để cung cấp cho lãnh đạo để phát triển 

năng lực chuyên nghiệp thông qua việc tham gia vào một hoạt động phát triển 

chuyên nghiệp. 

130.  Due to recent changes, Nordon Expres........ delivery of equipment effective 

the first day of the coming year. 

(A) to discontinue 

(B) will discontinue 

(C) discontinued 

(D) have discontinued 

Giải thích: 

Ta thấy cụm từ chỉ thời gian : the coming year = the next year :năm tới  tương 

lai nên chọn đáp án B 

Dịch: 

 Remain(nV): còn lại/vẫn giữ nguyên( tình trạng/vị trí) 

 Grant(ngV): đồng ý/chấp nhận 

 Serve(v): đáp ứng/phục vụ 

 Provide(ngV): cung cấp/cung ứng 

Toe
ic 

Prac
tic

e C
lub



Phạm Quốc Ẩn – Economy – Test 06 

 

Quyển ebook này do tập thể Group “Toeic Practice Club” biên soạn nhằm giúp các bạn tự học có tài 

liệu ôn thi hiệu quả. Đừng mua bán quyển ebook này, như vậy sẽ làm mất đi giá trị mà các bạn nhiệt 

tình đã đóng góp.  

Do thay đổi gần đây, Nordon Expres sẽ ngừng cung cấp các thiết bị hiệu quả vào  

ngày đầu tiên của năm tới. 

131.  Employees must get approval from their supervisors………deleting data 

even if the data seem unused. 

(A) before 

(B)  until 

(C) from   

(D) during 

Giải thích: 

Dịch nghĩa chọn đáp án  

Dịch: 

Nhân viên phải được sự chấp thuận của người giám sát của họ trước khi xóa dữ 

liệu ngay cả khi dữ liệu dường như không sử dụng. 

Bổ sung: 

Even if =even thought + SV : dẫu rằng (nhấn mạnh) 

From …. To 

During : trong suốt 1 quá trình 

132.  In addition to……….  a separate online site, new products will be available 

through traditional  retailers all over the world. 

(A)  launched 

(B)  launching 

(C) launch 

(D) launches 

Giải thích: 

Ta có cấu trúc: (1).According to + N( sth)công thức này thì phía sau N hok có gì 

thêm, hay (2).According to + Ving + N( cụm N) 

Phía sau vị trí cần điền là “a separate” là 1 N nên theo công thức (2) ta sẽ chọn B 
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Dịch: 

Ngoài việc tung ra một trang web trực tuyến riêng biệt, sản phẩm mới sẽ có sẵn 

thông qua các nhà bán lẻ truyền thống trên toàn thế giới. 

Bổ sung : 

 over the world = worldwide  = global : toàn thế giới 

 Phân biệt in addition to và In addition 

in addition to + something: đây là một cụm từ mang tính chất đặc ngữ, có nghĩa 

là "Bên cạnh cái gì đó". Phận sự:Giới thiệu thêm một điều gì bên cạnh cái đã 

nói ở trước. 

Ex: Để diễn tả câu, "Bên cạnh vẻ đẹp tuyệt trần, nàng còn nổi tiếng về tài năng." 

"In addition to her great beauty, she is also well-known for her talent." 

Với lớp nghĩa này, chúng ta còn có cụm từ chuyển tiếp "In addition" đứng đầu 

câu, phân cách với mệnh đề chánh bằng 1 dấu phẩy. 

Ex: "In addition, smoking causes lung cancer." (= Besides) 

Trong khi đó, 

- something is an addtion to something else (chú ý mạo từ "a" - đây là danh từ 

đếm được): cái gì đó được thêm vào một cái khác, để cải thiện cái khác đó tốt 

hơn. Dịch: là nhân tố bổ sung cho ... 

Ex: "This excellent book will be a welcome addition to the library of any stu-

dent". 

(Quyển sách xuất chúng này sẽ là một nhân tố bổ sung có giá trị cho thư viện của 

bất cứ sinh viên nào)  

Có thể chú ý thấy "an addtion to" là một cụm từ danh từ đứng sau to be, còn "in 

addtion (to) ..." là cụm từ giới từthường đặt đầu câu hoặc cuối câu tùy văn phong 

người viết. 

133.  Tomorrow’s one-to-one training session held in a boardroom is……..for 

spervisors and new staff members. 
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(A) intended 

(B) based 

(C) agreed 

(D) invited 

Giải thích: 

Intend for s.thing: dành cho 

Sau to be thì có thể là adj/Ved/V3/Ving, mà ta thấy cả 4 đáp án toàn là  dạng –ed 

 dựa vào nghĩa ta chọn đáp án A 

Dịch: 

Buổi đào tạo vào ngày mai mà đc tổ chức tại phòng của ban lãnh thì đc dành cho 

quản lý và nhân viên mới. 

134.  You are advised to contact us immediately………… technical problems 

with your computer system don’t seem to be resolved. 

(A) why 

(B) if 

(C) due to 

(D) about 

Giải thích: 

Câu điều kiện loại 1 nên chọn If  chọn đáp án A 

Dịch: 

Bạn nên liên hệ với chúng tôi ngay lập tức nếu các vấn đề kỹ thuật với hệ thống 

máy tính của bạn dường như không được giải quyết. 

Bổ sung: 

 (Because of = on account of = due to =owing to = as a result of = in light of)+ 

N/cụm N 

 To be advise sb to do sth :khuyên ai làm gì đó  bị động : Sb to be advised 

to do sth 
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135.. .… all the provisions of the merger are fully implemented, the two compa-

nies will  expand their partnerships to provide an  even higher level of quality. 

(A) Soon (adv) chẳng bao lâu nữa, sớm 

(B) Then 

(C)  Later 

(D) Once 

Giải thích: 

Ta có phía sau vị trí cần điền là 1 mệnh đề  loại A,C dịch nghĩa chọn D 

Once +mệnh đề :1 khi 

Dịch: 

Một khi tất cả sự chuẩn bị cho việc xác nhập đc thực hiện đầy đủ, hai công ty sẽ 

mở rộng quan hệ đối tác của họ để cung cấp mức độ cao hơn về chất lượng. 

136.  This letter is to solicit……… of candidates to be considered for the vacant 

positions in sales that should be filled right away. 

(A) nominate 

(B) nominations 

(C) nominating 

(D) nominated 

Giải thích: 

Cấu trúc: N1 of N2  vị trí cần điền là N,chọn B 

Cấu trúc :  Solicit s.thing from s.b : thu hút, nài xin, cố đạt được 

Solicit s.b for s.thing : thu hút, nài xin, cố đạt được 

Dịch: 

Bức thư này mục đích để thu hút các ứng cử viên đc xem xét cho các vị trí kinh 

doanh còn trống đang cần đc tuyển ngay. 

Bổ sung: 

 Take a look = as to sth = as regard sth = considering =take a glance :xem xét 
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 To be considered for sth: đang đc xem xét 

137.  Our investment will lead to more improved public services, considerable 

cost  reductions as well as further……… 

(A) economics 

(B) harvest 

(C) productivity 

(D) measures 

Giải thích: 

Dịch nghĩa chọn C 

Dịch: 

Sự đầu tư của chúng tôi sẽ dẫn đến việc cải thiện các dịch vụ công cộng 

138. The names of upper management to……….. you must report will be pro-

vided in order to get budgets approved for projects. 

(A) whom 

(B) whoever 

(C) what 

(D) where 

Giải thích: 

Whom được sử dụng như bổ ngữ của một vài giới từ như: to, for, about, under, 

over, after, và before. 

Hãy xem những ví dụ dưới đây: 

The last piece of pie should go to whomever you see first. (Miếng bánh cuối cùng 

dành cho bất kỳ ai mà bạn nhìn thấy đầu tiên). 

I'll begin my letter with the phrase: To Whom It May Concern. (Tôi thường bắt 

đầu lá thư của mình với cụm từ: Gửi những người liên quan). 

I don't know from whom the love letter came. (Tôi không biết bức thư tình này 

do ai gửi tới). 

 Economic(n):ngành kinh tế 

 Harvest(n): thu hoạch 

 Productivity(n)khả năng sản xuất/năng xuất 

 Measure(n): sự đo lường 
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After whom do I enter the stage? (Tôi sẽ bước lên sân khấu sau người nào?)  

Dịch: 

Tên của các  quản lý cấp cao mà bạn phải báo cáo sẽ đc cung cấp để có ngân sách 

được thông qua cho việc phê duyệt các dự án 

139.Successful candidates will  receive a competitive salary and maximum        

benefits……….. to those which they have received from their previous jobs. 

(A) uniform 

(B) even 

(C) far 

(D) equal 

Giải thích: 

Dựa vào nghĩa 

Dịch: 

Những ứng cử viên thành công sẽ nhận đc 1 mức lương cạnh tranh và lợi ích tối 

đa bằng những người mà họ dã tuyển từ các vị trí tuyển dụng trước đây. 

Bổ sung: 

Equal to + sth : ngang bằng 

140.  It is ……….. through broadcast media such as television and radio that  

companies place an advertisement to attract prospective customers. 

(A) predominant 

(B) predominantly 

(C) predominating 

(D) predominated 

Giải thích: 

Thường thì các bạn sẽ chọn predominant (a) nhưng predominant ở đây có nghĩa 

là nổi bậc, chiếm ưu thế. Không hợp nghĩa. Vả lại, trong câu trên đang chỉ cách 
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thức mà phương tiện truyền thông quảng cáo, chứ không phải chỉ bản chất của sự 

việ nên không dùng tính từ. 

Vị trí cần điền sẽ là 1 adv  

Dịch: 

Chủ yếu là thông qua các phương tiện truyền thông phát thanh truyền hình nhứ 

tivi và đài phát thanh đó là nới mà công ty đặt quảng cáo để thu hút khách hàng 

Bổ sung: 

 Attract = capture = draw to = appeal to : thu hút  

Part 6 

Directions: Read  the  texts  on  the  following  pages.  A  word  or  phrase  is  

missing  in  some  of  the sentences.  Four answer choices are given  below 

each  of these sentences.  Select the best answer to complete the text. Then 

mark the letter (A), (B), (C), or (D) on your answer sheet. 

Questions 141-143 refer to the following article. 

Joint efforts in fighting poverty for all societies,-------in developing countries, are 

now in progress. 

141.  (A) particularly 

(B) specially 

(C) voluntarily 

(D) easily 

Giải thích : 

Particalarly : dùng để chỉ cái đó là đặc biệt hơn những cài khác 

Còn specially thường mang nghĩa là dành riêng cho đối tượng cụ thể.  

Dịch: 

Nỗ lực chung trong cuộc chiến chống đói nghèo cho tất cả các xã hội, đặc biệt là 

ở các nước đang phát triển, bây giờ đang được tiến hành . 

 Particularly(adv): 1 cách chi tiết 

 Specially(adv):1 cách đặc biệt 

 Voluntarily(adv): tình nguyện 

 Easily(adv): 1 cách dễ dàng 

 Toe
ic 

Prac
tic

e C
lub



Phạm Quốc Ẩn – Economy – Test 06 

 

Quyển ebook này do tập thể Group “Toeic Practice Club” biên soạn nhằm giúp các bạn tự học có tài 

liệu ôn thi hiệu quả. Đừng mua bán quyển ebook này, như vậy sẽ làm mất đi giá trị mà các bạn nhiệt 

tình đã đóng góp.  

In order to realize the goals for poverty eradication both national governments  

...... the 

Bổ sung : 

- Especially và particularly có cùng ý nghĩa “đặc biệt hơn tất cả” (above all) 

và được dùng nhằm mục đích nhấn mạnh. Hai phó từ này cũng đồng nghĩa 

với thành ngữ in particular. 

These butterflies are noticeable in April and May, especially in these meadows. 

(Loài bướm này có nhiều vào tháng 4 và tháng 5, nhất là trên các đồng cỏ). 

You'll enjoy playing tennis at our local club, especially on weekdays when it's 

not so busy. (Bạn sẽ thích chơi tennis ở câu lạc bộ của chúng tôi, nhất là vào các 

dịp cuối tuần khi mà câu lạc bộ không đông người chơi lắm). 

The road between Cairo and Alexandria is particularly dangerous at night. (Con 

đường nối Cairo và Alexandra đặc biệt nguy hiểm vào ban đêm). 

He loves science fiction in particular. (Anh ấy thích nhất là truyện khoa học viễn 

tưởng). 

- Còn phó từ specially lại có ý nghĩa là “dành riêng cho một đối tượng cụ 

thể”. Phó từ này được dùng trong trường hợp muốn nhấn mạnh “một mục 

đích cụ thể”. 

This shower gel is specially designed for people with sensitive skins. (Dầu gội 

này dành riêng cho những người có da đầu nhạy cảm). 

This computer programme is specially designed for children with learning diffi-

culties. (Chương trình máy tính này được lập trình riêng cho những trẻ em gặp 

khó khăn trong học tập). 

My father made this model aeroplane specially for me. (Bố tôi làm chiếc máy bay 

mô hình này riêng cho tôi). 

142.  (A) or 

(B) and 
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(C)  nor 

(D) as well 

 N(either) ….. n(or) …. 

 Both ….and….. 

 ……As well as…. 

international community should undertake efforts in a mutually supportive      

manner. 

Dịch:  

Đặt ra các mục tiêu xóa đói giảm nghèo các chính phủ và cộng đồng quốc tế nên 

cam kết các nổ lực theo cách thức ủng hộ lẫn nhau. 

According to statistics, there are still more than  1500 villages listed in extreme 

poverty, but this will be wiped out by 2020. 

For the past few years, some developing countries have achieved encouraging    

results in poverty eradication, through social subsidies and employment creation 

with cooperation and assistance from the international community. 

However,  more attention and further assistance are needed and it is hoped that 

the United Nations will take the question into serious-------and encourage devel-

oped nations to cooperate in 

143.  (A) penalty 

(B) development 

(C) account 

(D) status 

humanitarian endeavors. 

Dịch: 

Tuy nhiên , có thêm sự quan tâm và hổ trợ là cần thiết và hi vọng rằng Liên hợp 

quốc sẽ coi đây là  vấn đề quan trọng và khuyến khích các quốc gia phát triển hợp 

tác trong các nỗ lực nhân đạo. 

 Penalty(n): hình phạt/ tiền phạt 

 Development(n)phát triển 

 Account(n):bản báo cáo 

 to take st into account = take account of sth:kể đến cái gì, tính 

đến cái gì 
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Questions 144-146  refer to the following article. 

The threat of hospital-acquired infections is causing much more vigilance in 

health care settings.  In addition,  pharmaceutical companies are urged not only 

to develop therapies for these infections,………to strengthen their efforts at          

preventing them. 

144.  (A) and 

(B) or 

(C) but also 

(D) nor 

Not only….but also ..: khỗng những…mà còn…. 

Dịch: 

Thêm vào đó, công ty dược phẩm được khuyến khích không chỉ  phát triển 

phương pháp điều trị cho các bệnh truyền nhiễm, mà còn tăng cường 

các nỗ lực ngăn chặn chúng. 

Obviously, in the health care environment better hand hygiene can significantly 

reduce infection rates,........ can good practices for sterilizing processing       equip-

ment. 

145.  (A) but 

(B) as 

(C) not 

(D) if 

(Because =since = as = seeing that = now that) + SV(clause): bởi vì 

Research announced at last year’s annual conference shows that traditional      

cleaning has little ------ on  removing bacterial contamination in ambulances and 

crews potentially at risk from 

146.  (A) effected 

(B) effecting 
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(C) effect  To effect on Ving/N/cụm N : ảnh hưởng tới việc 

(D) effects 

microbial infection, which can then be transported into hospitals. 

Dịch: 

Nghiên cứu công bố tại hội nghị thường niên năm ngoái cho thấy rằng truyền 

thống làm sạch có ít tác động trong việc loại bỏ ô nhiễm vi khuẩn trong xe cứu 

thương….. 

Questions 147-149  refer to the following letter. 

Dear Mr.  Mackenzy, 

I’m writing in response to your letter inquiring about “loose skin” resulting 

…………. a diet. 

147.  (A) in 

(B) from 

(C) on 

(D) upon 

Dịch: 

Result from sth : do bởi… 

Tôi đang viết để trả lời  lá thư của bạn hỏi về "da không được săn chắc" từ một 

chế độ ăn uống. 

If you have a lot of weight to lose, you may be worried about “loose skin” on 

your chin,  underarms and thighs.  Please aim to lose weight slowly in order for 

your body to adjust.Whatever kind of diet you are on, your skin needs oil,.....  it 

will  become dry and less elastic. 

148.  (A) but 

(B) yet 

(C) so 

(D) otherwise 

Result from sth = derive from sth : bắt nguồn từ  chọn B 

 But: nhưng ( nối hai mệnh đề nghĩa đối nhau) 

 yet : chưa ( thường dùng trong thì hoàn thành) 

 so : vì thế ( trước So phải có dấu phẩy) 

 or/ else/ otherwise : Chứ không thì , hoặc là Chọn 

D 
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If you add a dressing made with olive to your salads,  it may increase your skin’s 

radiance - your skin will also become smoother and softer. 

Please …………. that water should be your primary beauty aid. 

149.  (A) remember   please + Vo :vui lòng/hãy…..( câu cầu khiến) 

(B) remembering 

(C) to remember 

(D) be remembered 

Dịch: 

Hãy nhớ rằng nước sẽ làm nên vẻ đẹp của chính bạn. 

Not only does it fill you up without calories,  but it also takes toxins out of your 

body system. 

Sincerely yours, 

Editor, Sara Williams 

Questions 150-152  refer to the following article. 

In the past, customers had a tendency of shopping in places where they were      

certain that……………. 

150.  (A) whatever 

(B) anywhere 

(C)ever 

(D)  however 

Dịch:  

Trước đây, khách hàng có xu hướng mua sắm ở những nơi mà họ chắc rằng bất 

cứ cái gì họ muốn mua củng có,nhưng mọi thứ đã thay đổi… 

they wanted to buy was available,  but things have changed. 

Thanks to impressive advances in electronic commerce technology, consumers 

have become more comfortable with using credit cards to make purchases on the 

 whatever: bất kể cái gì dịch nghĩa Chọn A 

 anywhere: bất kì nơi nào ( thương dùng cho câu 

phủ định và nghi vấn) 

 however : tuy nhiên 
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Internet.In addition, as it has become a preferred method of purchasing products 

and services, the popularity of online shopping is expected to continue. 

One of the greatest………… of shopping online over visiting the store in person 

is being able to seek 

151.  (A) incomes 

(B)  interests 

(C)  goods 

(D)  advantages 

Dịch: 

1 trong những lợi thế nhất của việc mua sắm trực tuyến  hơn là việc đến cửa hàng 

là họ có thể tìm kiếm…. 

out the lowest prices or the best deals available ………… being provided with a 

large selection, 

152.  (A) besides 

(B) in addition 

(C) without 

(D) at 

variety, convenience and rapid delivery. 

Dịch: 

…… các mức giá thấp nhất hoặc các giao dịch tốt nhất có sẵn ngoài ra còn được 

cung cấp với sự lựa chọn, đa dạng, tiện lợi và giao hàng nhanh chóng. 

 Income(n): thu nhập 

 Interest(n): sự hứng thú 

 Good: tốt 

 Advantage(n): sự thuận tiện/lợi thế 

 besides ( liên từ ) : ngoài ra/hơn nữa dịch 

nghĩa chọn A 

 in addition, clause ; in addition to +Ving 

 without +ving /N: mà không … 
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1. Employees must reserve a time to copy by writing their names on 

the........on the lid of the photocopiers. 

(A) schedule (n ) danh sách 

(B) scheduled  

(C) schedules  

(D) schedulers (n) người lập thời khóa biểu 

Chỗ trống cần 1 danh từ số ít , the + N  

Reserve s.thing for s.b/s.thing (v) Đặt trước , hẹn trước  

Lid (n) nắp , mũ  

Nhân viên phải đăng kí thời gian trước  để sao chép bằng cách viết tên của 

họ lên danh sách nằm phía trên nắp máy photocopy. 

2.  Most of the cabins situated at the bottom of the hill are  ……… grey 

and white. 

 (A) painted  ( sơn ) 

 (B) charged ( nạp điện ) 

 (C) alternated : thay thế, luân phiên; chú ý alternate còn là tính từ.  

(D) transferred (+ from .to : chuyển sang…) 

The bottom of : phần cuối của, phần dưới… 

Hầu hết các cabin đặt dưới chân đồi đều được sơn màu xám và trắng . 

3, Workshop participants were required to be ------ not to choose any 

reserved front-row seats. 

(A) caution 

(B) cautious 

(C) cautiously  

(D) cautiousness 

Workshop (n) hộ thảo, xưởng , chỗ làm việc  

Sau động từ “ to be” chọn tính từ 
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Những người tham gia hội thảo được yêu cầu là hãy chú ý không dành chỗ 

ngồi những hàng ghế đầu tiên . 

4. If you won’t be able to present a valid receipt, neither may the products 

be returned------ are you refunded. 

(A) or 

(B) and  

(C) neither 

(D) nor 

Neither … nor … Không …. cũng không ….  

Be able to : có thể 

Nếu quý khách không trình được hóa đơn hợp lệ , không những hàng hóa 

này không được trả lại cũng không được hoàn hoàn lại tiền. 

Receipt (n) Hóa đơn = invoice  

5. Road and street signs must be ........visible even in the distance in order 

for drivers to know where they are heading.  

(A) clearness 

(B) clear  

(C) clearly 

 (D) clearest 

Cấu trúc : be + adv + adj , adv bổ nghĩa cho adj  

Biển báo giao thông  phải dễ dàng được nhìn thấy rõ ràng ngay cả ở khoảng 

cách xa để người lái xe có thể biết được họ đang lái tới chỗ nào ( Chỗ đó 

cần xử lý tay lái như thế nào )  

6. To be safe, don’t use bank cash machines located ………  pillars or away 

from public view.  

(A) over trên 

(B) within  : trong vòng 

(C) down : xuống, ở dưới 
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(D) behind : phía sau 

Để an toàn , đừng sử dụng các máy rút tiền đặt phía sau các cây cột hay 

ngoài tầm nhìn của mọi người. 

7. So as to ------ that your medical treatment will be paid for, you must 

present a note from your doctor. 

(A) ensure 

(B) ensuring  

(C) ensured  

(D) be ensured 

So as to Vo = In order to Vo = To Vo : để làm cái gì đó  

Treatment (n) liệu pháp chữa trị  

Để bảo đảm liêu pháp chữa trị bằng thuốc được áp dụng , bạn phải xuất 

trình đơn thuốc từ  bác sĩ của bạn. 

8, Since supplies are ......., you are invited to order this gorgeous laptop 

model on sale before it is sold out.  

(A) speedy (a) có tốc độ 

(B) available (a) có sẵn 

(C) presentable (a) giời thiệu được, trình bày được  

(D) limited (a) có giới hạn. 

Invite s.b to/for s.thing : mời ai làm cái gì một cách thân mâtk 

Order s.thing on sale : đặt hàng trước  

Vì nguồn cung cấp có hạn , bạn hãy đặt hàng trước mẫu vi tính xách tay 

cực đẹp này trước khi hết hàng. 

9, The two companies signed an ………  on the acquisition in spite of a 

few differing opinions.  

(A) agreement 

(B) agrees  

(C) agreements  
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(D) agreed 

Cần một danh từ số ít , an + N  

acquisition (n) sự thâu tóm , mua lại , sáp nhập  

in spite of + cụm từ : mặc dù 

Hai công ty đã kí kết thỏa thuận về vụ sáp nhập dù cho có một vài quan 

điểm bất đồng . 

10, This e-mail is to let you know that the book you ordered is ……… on 

back order. 

(A) quickly (adv) nhanh chóng  

(B) precisely (adv) chính xác 

(C) currently (adv) hiện tại 

(D) temperately (adv) có chừng mực, vừa phải 

On back order = out of stock = hết hàng  

Thư điện tử này nhằm thông báo cho quý khách  biết là cuốn sách quý 

khách đặt mua hiện tại đã hết hàng  

11. As soon as the shipment of computer equipment comes in, …….will 

ship it to you promptly.  

(A) we : cần chủ từ nên chọn A 

(B) us : túc từ  

(C) our : tính từ sở hữu  

(D) ourselves : đại từ phản thân: chính chúng tôi. 

Ngay khi chuyến hàng vận chuyển thiết bị vi tính tới nơi , chúng tôi sẽ vận 

chuyển tới chỗ quý khách ngay.  

12, New employees were……… to be photographed immediately in order 

to have their new identification made.  

(A) recalled ( thu hồi )  

(B) memorized ( ghi nhớ, học thuộc lòng )  
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(C) reminded ( nhắc nhở )  

(D) identified : nhận dạng 

Đều là động từ dạng bị động nên chọn theo nghĩa.  

Nhân viên mới được nhắc nhở là phải được chụp hình ngay lập tức để làm 

thẻ ID mới . 

Bổ sung 

1. Động từ remember có nghĩa: nhớ, nhớ lại, hồi tưởng. Nếu ta “remember” 

một người hay một sự kiện nào trong quá khứ tức là trí óc ta vẫn còn ấn 

tượng về người, sự kiện đó và ta có thể hình dung ra được. 

I can’t remember her name. 

(Tôi không thế nhớ được tên của cô ấy.) 

Động từ remember thường không dùng trong các thì tiếp diễn. Tuy nhiên 

ta có thể dùng hình thức “-ing” hoặc động từ nguyên mẫu có “to” theo sau 

remember nhưng ý nghĩa khác nhau. 

“ Remember doing something “ là nhớ đã làm một việc gì, tức trí nhớ của 

ta có ấn tượng về việc đã làm trong quá khứ. 

I remembered locking the door before I left. 

(Tôi nhớ là đã khoá cửa trước khi đi.) 

She remember to post a letter. 

(Cô ta nhớ là sẽ phải đi gửi thư. 

2. Nếu ta muốn lưu ý, nhắc nhở ai đó làm việc gì thì ta không dùng động 

từ remember để diễn tả mà dùng remind. Động từ remind có nghĩa: nhắc 

nhở, làm nhớ lại cái gì, điều gì. Cấu trúc thông dụng là “remind someone 

of someone/ something” . 

This song reminds me of my hometown. 

(Bài hát này khiến tôi nhớ lại thị trấn quê nhà.) 
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Cấu trúc tương tự là “ remind someone of doing something “ dùng để nhắc 

ai làm một việc gì mà họ cần làm hoặc lưu ý ai là họ đã có ý định làm việc 

đó. 

She reminded me to speak to her about his brother. 

(Anh ấy nhắc tôi nói với nàng về em trai của anh ta.) 

Chú ý là ta không nói “ remind someone of doing something “ . 

Một cấu trúc khác của remind cũng được dùng là “ remind someone that 

something “ . 

She reminded me that we had a wedding to go to on Friday. 

(Cô ấy nhắc tôi là chúng tôi phải dự một đám cưới vào ngày thứ sáu.) 

3. Như vậy, remember và remind không đồng nghĩa với nhau. Để phân biệt, 

ta hãy so sánh: 

Remind me to answer that letter. 

(Hãy nhắc tôi trả lời bức thư đó.) 

I’m afraid I won’t remember to answer that letter. 

(Tôi e rằng mình sẽ quên trả lời bức thư đó.) 

13, As portable audio items........currently unavailable in the store, you’d 

better check the Internet for more information. 

(A) is 

( B ) been 

(C) are 

(D) being  

Key C  

portable audio items -Cần động từ to be chia ở số nhiều == >> are , trong 

khi been , being không làm động từ chính được  

Portable (a)  

14, Our-------is not to issue refunds on software programs used on a trial 

basis.  
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(A) adoption (n) sự chấp nhận, sự thông qua  

(B) policy(n) chính sách  

(C) exhibit (n) vật triển lãm  

(D) regard ( to/for + s.b/s.thing : quan tâm đến cái gì)  

Issue (n)  vấn đề (v) giải quyết  

Chính sách của chúng tôi là không giải quyết các trường hợp trả lại tiền về 

chương trình phần mềm dùng thử. 

15, We have worked ………. hard on health insurance plans to enhance 

employee satisfaction. 

(A) exception 

(B) exceptionally  

(C) exceptional  

(D) except 

Exceptionally (adv) một cách đặc biệt  

Hard (adv) tích cực, chăm chỉ ;(a) cứng 

Chúng tôi làm việc đặc biệt chăm chỉ  với chính sách  bảo hiểm y tế  để 

tăng hơn sự hài lòng của nhân viên. 

16,  Funds from the government grant will be allocated to or distributed  

…….. the affected areas.  

(A) among : trong số  

(B) toward : tới , hướng về 

(C) after  

(D) during 

Quỹ từ tiền cứu trợ của chính phủ sẽ được phân phát , phân bổ ở những 

vùng bị ảnh hưởng . 

17, More efforts to accomplish the objectives for reducing costs have been 

made…………..  they were set out at the beginning of this year.  

(A) if 
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(B) since 

(C) how  

(D) than ( câu trên không dùng so sánh hơn ) 

Accomplish ( n ) hoàn thành , kết thúc  

Nhiều sự nổ lực nhằm  hoàn thành mục tiêu cắt giảm chi phí  đã  đựợc thực 

hiện từ khi họ bắt đầu mục tiêu vào đầu năm nay.  

18, As the desktop printer was out of service, we called a skilled …… … 

yesterday for repairs.  

(A) technician (n) thợ sữa chữa 

(B) factory (n) nhà máy 

(C) certificate (n) chứng chỉ 

(D) generator(n) máy phát điện 

out of service : không còn hoạt động 

Vì màn hình máy in hỏng , chúng tôi đã cho  gọi một kỹ thuận viên lành 

nghề  đến sửa chữa hôm qua. 

19, The head of the marketing department attributed success in the overseas 

market to …….  motivated and hard-working employees. 

(A) them  

(B)they 

(C) itself 

(D) its 

Chú ý its ở đây đang là tính từ sở hữu, không phải đại từ sở hữu, do phía 

sau có cụm danh từ “motivated and hard-working employees” 

Tính từ sở hữu + cụm danh từ : 

Trưởng phòng marketing được cho là việc thành công ở thị trường nước 

ngoài là do những những nhân viên chăm chỉ và năng động của nó. 

Bổ sung: 

To attribute sth to sb = To ascribe sth to sb = To put sth down to sth 
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Cho là, quy cho cái gì  

This painting is usually attibuted by Linh. 

Bức họa này thường được cho là do Linh vẽ. 

To consider that sth is caused by a particular person or thing. 

Điều gì được xem là bị gây ra do cá nhân đặc biệt hoặc do cái gì đó. 

His success can be attributed largely to hard work. 

Thành công của ông ấy được xem là phần lớn do làm việc chăm chỉ. 

20. We require all club members to………. their membership cards to the 

service desk in order to use the fitness room. 

(A) notify ( to/of : thông báo )  

(B) present ( xuất trình )  

(C) assign : phân công, bổ nhiệm 

(D) permit : cho phép 

Chúng tôi yêu cầu mọi  thành viên câu lạc bộ cần xuất trình thẻ thành viên 

ở quầy dịch vụ để được sử dụng phòng tập thể hình.  

21, All the required application forms must be filled out  ……… before 

they are turned in to the appropriate office.  

(A) complete 

(B) completes 

 (C) completely  

(D) completed 

Cần 1 trạng từ bổ nghĩa cho động từ fill out  

Application form (n) Mẫu đăng kí xin việc  

Tất cả các mẫu đăng ký xin việc phải được điền đầy đủ ( thông tin ) trước 

khi được nộp tới công ty thích hợp. 

22,  A few executive positions have been ………  for women as part of 

corporate efforts to place women in upper-level positions.  

(A) chaired ( chủ trì ) 
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(B) performed ( thi hành ) 

(C) reserved ( reserve s.thing for s.thing/s.b : để dành ) 

(D) presided (preside at s.thing : chủ trì cuộc hợp ) 

Một vài vị trí quản lý được để dành cho phụ nữ như là một phần của nổ lực 

hợp tác nhằm đặt phu ̣ nữ ở vị trí cao hơn  

23, You are advised to check documents related to the continuation of 

health insurance coverage  ……… leaving your current heart  

(A) before : trước khi  

(B) therefore : do đó 

(C) until : cho đến khi  

(D) because +  mệnh đề : vì 

Related to : liên quan đến 

Bạn nên kiểm tra tài liệu liên quan đến sự hiệu lực của bảo hiểm y tế trước 

khi  đi khám bệnh tim . 

24, Lightware Kitchen Goods Ltd. reserves the ……… to deny any liability 

for damages caused by abnormal use.  

(A) residence (n) quá trình cư trú  

(B) right (n) quyền  

(C) endeavor (n) nỗ lực 

(D) encompass (n) bao gồm, hoàn thiện, hoàn thành.  

Lightware Kitchen Goods Ltd . có quyền từ chối chịu trách nhiệm cho bất 

cứ hư hỏng nào được gây ra do sử dụng không đúng cách. 

25, ………. merchandise may be exchanged for the same item in 

compliance with our exchange policy.  

(A) Defective (n) có khuyết điểm  

(B) Defect  

(C) Defects  

(D) Defected 
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In compliance with : Phù hợp với  

Chỗ chống cần 1 tính từ bổ nghĩa cho merchandise == >> Defective  

Sản phẩm lỗi có thể được đổi với sản phẩm cùng loại phù hợp với chính 

sách đổi trả của công ty  

26, Questions concerning the billing process will be ……….  by customer 

service representatives while the billing department is closed. 

(A) handled ( xử lý ) 

(B) replied ( +to : trả lời ) 

(C) attended ( + to : chú tâm ) 

(D) exempted ( + from : miễn ( thuế…) cho ai. 

Các câu hỏi liên quan đến vấn đề hóa đơn sẽ được xử lý bởi nhân viên 

chăm sóc khách hàng trong khi bộ phận hóa đơn không làm việc.  

27. The medications widely used for patients  should be ……….  evaluated 

for long-term use.  

(A) rigor  

(B) rigors  

(C) rigorous  

(D) rigorously 

“be” …..”adj” hoặc “ Ved” : thi chỗ trống đó là adv. 

Những loại thuốc được sử dụng rộng rãi cho bệnh nhân nên được đánh giá 

nghiêm ngặt  cho việc sử dụng lâu dài.  

28,  Along the shore of the lake is a recreational family camping site, 

complete …….. fire places, showers and refrigerators.  

(A) with  

(B) across  

(C) beside  

Dọc bờ hồ là địa điểm cắm trại gia đình , mà đầy đủ với những  đống lửa , 

vòi tắm và tủ lạnh. 
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29,  Employment application forms completed  applicants must be 

……….. to Mr. Keith by Friday at noon. 

(A) submitting 

(B) submitted 

(C) submit  

(D) submission 

Sau be , bị động nên chia ở V3  

Đơn xin việc hoàn chỉnh phải được nộp cho ông Keith trước trưa thứ 7  

30, After weeks of intensive negotiations, they have…………. agreed upon 

a minimum wage for on-site workers.  

(A) finally 

(B) distinctively : rõ ràng 

(C) extremely : vô cùng  

(D) predominantly : phần lớn, chủ yếu.  

On-site : tại chỗ  

Sau nhiều tuần thương lượng căng thẳng , cuối cùng họ cũng thông qua 

mức lương tối thiểu cho công nhân viên làm việc tại chỗ  

31,    ……. please find the documents that contain confidential data on the 

visibility of operations.  

(A) Enclosed 

(B) Enclose  

(C) Enclosure  

(D) Enclosing 

Operation (n) hoạt động  

Enclosed = attached : Đính kèm theo  

document không thể tự đính kèm được, mà phải được đính kèm 

*NOTE: Enclose đứng đầu câu lun ở hình thức bị động Enclosed 

- Enclosed = Attached: Được đính kèm 

Toe
ic 

Prac
tic

e C
lub



Silver Monnlight – Economy 1 – Test 7 

Quyển ebook này do tập thể Group “Toeic Practice Club” biên soạn nhằm giúp các bạn tự học 

có tài liệu ôn thi hiệu quả. Đừng mua bán quyển ebook này, như vậy sẽ làm mất đi giá trị mà 

các bạn nhiệt tình đã đóng góp.  

- Based on: Dựa vào 

Vui lòng hãy tìm tài liệu được đính kèm mà có chứa dữ liệu cơ mật về tình 

trạng của những hoạt động.  

32. If you are looking for a good restaurant in your area, look it up in our 

…….. directory of  local restaurants.  

(A) various : khác nhau, không giống nhau  

(B) apparent : rõ ràng 

(C) redundant : thừa dư 

(D) comprehensive : toàn diện 

Comprehensive (a) (Bảo hiểm )  Toàn diện , toàn bộ  

Nếu bạn đang tìm kiếm nhà hàng tốt tại khu vực đang sống , hãy tra cuốn 

danh  bạ đầy đủ  về các nhà hàng địa phương . 

33. In order to ………. the needs of demanding customers, the 

telecommunications industry is considering developing better functions. 

(A) accommodates  

(B) accommodate : cung cấp, đáp ứng  

(C) accommodating  

(D) accommodation 

Cần một động từ nguyên mẫu , In order to + Vo  

Để đáp ứng những nhu cầu khách hàng, ngành công nghiệp viễn thông 

đang xem xét việc phát triển những chức năng tốt hơn. 

34. Installing air-cooling systems is scheduled to begin………. at 10 A.M. 

and end at 3 P.M. 

(A) promptly chính xác, nhanh chóng, đúng giờ 

(B) vocally : bằng lời nói, lớn tiếng 

(C) openly : công khai 

(D) neutrally : trung lập 
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Việc lắp đặt hệ thống điều hoà được dự kiến bắt đầu đúng vào 10 a.m và 

kết thúc vào lúc 3 p.m. 

35. The recent findings indicate that the effects of weight loss associated 

with calorie restriction are quite ........  

(A) beneficial 

(B) benefits  

(C) beneficiary  

(D) benefit 

Cần một tính từ sau trang từ quite. 

Associate with  ( v)  Liên kết với , liên quan tới , gắn liền với  

Những tài liệu gần đây chi ra rằng tác dụng của việc giảm cân kết hợp với 

sự hạn chế calo khá là có lợi 

Bổ sung: 

1. Quite có ý nghĩa tùy thuộc khá nhiều vào ngữ điệu của câu. Nếu được 

nhấn mạnh khi dùng với một từ có thể có ước lượng mức độ được, thì lúc 

đó quite có nghĩa: khá, không nhiều lắm. 

She is lived in Moscow for two years, so he speaks Russian quite well. 

(Cô ấy từng ở Moscow 2 năm nên cô ta nói tiếng Nga khá tốt). 

Khi quite bổ ngữ với hàm ý tăng cường cho tính từ hay trạng từ thì nó có 

nghĩa: cực kì, hoàn toàn, hết sức. 

I was quite pleased. 

(Tôi hoàn toàn hài lòng). 

Quite có thể bổ ngữ cho động từ và danh từ. 

His room was quite a mess. 

(Căn phòng của anh ta thật quá là bừa bãi). 

2. Pretty cũng mang nghĩa như vậy nhưng chỉ bổ nghĩa cho tính từ và trạng 

từ. Pretty là từ không trang trọng. 

Helen is a pretty nice girl. 
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(Helen là một cô gái khá đẹp). 

Pretty well/ much/ nearly có nghĩa: gần như, hầu như. 

Her house is pretty nearly new. 

(Nhà cô ấy hầu như mới tinh). 

36. The finished report should not exceed 20 pages, including a one-page 

…….. and should be turned in by this Friday.  

(A) meaning 

(B) belief  

(C) excursion  

(D) abstract 

Abstract (n) Trang tóm tắt ( của luận án…)  

Bản báo cáo hoàn chỉnh không nên dài quá 20 trang , đã bao gồm cả  trang 

tóm tắt nội dung , và nên được nộp trước thứ 6 tuần này  

37. The newly launched cell phones were designed to deliver exceptional 

………. in various functions. 

(A) performing 

(B) performed  

(C) perform  

(D) performance 

Chỗ trống sau tính từ exceptional == >> cần 1 danh từ , nên D là phù hợp  

Function (n) chức năng  

Exceptional ( a ) đặc biệt , xuất sắc  

Những điện thoại được tung ra thị trường mới đây được thiết kế nhằm cung 

cấp  khả năng trình diễn  đặc biệt với nhiều chức năng đa dạng. 

38. Diamond Getaway travel agency is considered to be the …………. 

source of worldwide trips among travelers.  

(A) selective (a) có tuyển chọn 

(B) expressive (a) có ý nghĩa, diễn cảm 
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(C) definitive (a) dứt khoát, rõ ràng, chắc chắn 

(D) competitive (a) cạnh tranh 

Công ty du lịch Diamond Getaway được xem xét  như là một nơi chắc chắn 

của nhưng chuyến đi khắp thế giới  cho những khách du lịch. 

39. It appears to be a -------impossible plan to charge fees to cars visiting 

the city park on the weekend.  

(A) nearing 

(B) nears  

(C) nearly  

(D) neared 

Cần trạng từ bổ nghĩa cho tính từ imsossible  

Rõ ràng  , đó  là một kế hoạch gần như không khả thi, khi thu phí những 

chiếc xe hơi  ghé công viên chơi vào cuối tuần . 

40. People who have wanted to buy a home but couldn’t afford to will be 

able to qualify………. interest rates remain moderate.  

(A) whereas 

(B) as if  

(C) whether 

(D) assuming that  

assuming that: giả sử rằng, nếu như 

afford to: có đủ khả năng, có đủ điều kiện để làm gì 

Những người muốn mua nhà nhưng không đủ đủ khả năng sẽ có thể đủ 

điều kiện nếu như lãi suất vẫn không đổi.  

Bổ sung: 

Whereas : trong khi  

Assuming that  : Giả định rằng , với điều kiện là   

Moderate (n ) vừa phải  
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as if = as though: dường như, như thể: đứng trước một mệnh đề chỉ một 

điều không có thật hoặc trái với thực tế. 

* S + V(present) + as if/ as though + S + V (past simple) 

Ex:He behaves as though he owned the place (But he doesn't own it) 

* S + V(past) + as if/ as though + S + V (past perfect) 

Ex: Tom looked tired as if he had worked very hard. 

(But he didn't work hard) 

whereas: trong khi <diễn tả tính trái ngược> 

Ex: I like sport whereas others hate it. 

Những người nào muốn mua nhà  mà không thể chi trả có thể đủ  với điều 

kiện  là tỉ lệ lãi suất vừa phải  

Questions 141-143 refer to the following letter.  

The Volunteer Community here at WWA is —- any other volunteer 

opportunity.  

41,  

(A) other 

(B) rather than  

(C) similar ( giống nhau )  

(D) unlike ( không giống như ) 

Cộng đồng tình nguyện ở WWA là không giống như bất kỳ cơ hội tình 

nguyện khác. 

That will be good news for busy people who wish to get involved to make 

a 

……….. in the lives of 

42 ,  

(A) gain ( thu được, lây được ) 

(B) living ( cuộc sống )  

(C) difference ( sự khác biệt ) 
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(D) progress ( sự tiến tới, tiến bộ ) 

Đó là tin tốt cho những người bận rộn mà muốn tham gia để tạo nên sự 

khác biệt trong cuộc sống …. 

others in need, but who need an alternative to traditional volunteering. 

In fact, these well-meaning people are often unable to commit themselves 

to any charitable activity that requires ………  to show up at a specific time 

or for specific lengths of time. 

43,   

(A) their  

(B) theirs 

(C) them  

(D) themselves 

Requires O to .s.thing : yêu câu ai làm gì 

For people whose schedule is hectic and unpredictable, traditional training 

is nearly impossible. Now you can meet new people, meet new friends, 

learn new skills flexibly and get more active. Much more insight on virtual 

volunteering can be found at WWA. 

Questions 144-146 refer to the following letter 

All the speed camera fines issued by the Traffic Authority since 1998 may 

be invalid because a judge in a Sydney district court ruled the photos used 

to convict drivers were meaningless. 

The authority…………..  to convict a man of driving 95 km/h in an 80 

km/h zone on Bollwell Street in  

44 ,  

(A) seek 

(B) seeks  

(C) sought  

(D) will seek 
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July last year. 

Có last year : năm ngoái, nên chọn động từ ở quá khứ. 

Yet Judge Nicolas ruled that the photograph provided by the Traffic 

Authority was not  

45 ,  

(A) sincere ( thành thật ) 

(B) discouraging ( chán nản ) 

(C) valid ( hợp lí, có hiệu lực)  

(D) extra ( thêm ) 

Yet Judge Nicolas nói rằng bức ảnh mà được cung cấp bởi Traffic 

Authority là băng chứng không hữu hiệu. 

------evidence, since those speed cameras were not periodically tested for 

accuracy. 

Valid evidence: bằng chứng có hiệu lực 

The Traffic Authority said its cameras were accurate and denied the court’s 

decision. It is considering an appeal………… that every camera was 

subject to comprehensive tests. 

46 ,  

(A) state  

(B) stating 

(C) statement  

(D) stated 

Mệnh đề quan hệ rút gọn chủ động  , … an appeal which stated that …… 

=>> …… an appeal stating that …..  

Traffic Authority nói rằng camera của họ là chính xác và phủ nhận quyết 

định của tòa án. Đó là điều đáng xem xét khỉnh cầu mà tuyên bô rằng mọi 

máy ảnh  tùy thuộc vào việc kiểm tra toàn diện 
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There are almost 150 fixed speed cameras in Sydney. Last year 50 million 

dollars worth of speed camera fines were issued, up from 45.9 million 

dollars in 2006. 

Questions 147-149 refer to the following notice.  

During the second half of last year, prices in the oilseed moved upward. 

The market reacted to the prospect of less ample supplies and reduced 

inventories, compared with the two years …….…., when 

47,   

(A) precede  

(B) preceding ( trước đây) 

(C) preceded 

(D) proceedings 

supplies were abundant relative to demand. 

The rise was more pronounced for meal and cake prices, which have also 

come under the influence of rising prices of wheat and feed grains. 

The latest forecasts for 2008 confirm that production of oilseeds may not 

be sufficient to meet global demand for oils and fats. Such an outlook 

suggests that prices for oils and fats may continue rising. 

By contrast, the increase in prices for meals and cakes could come to a 

………….. as global output of  

48   

(A) halt 

(B) block 

(C) clarification  

(D) conservation 

come to a halt = Stop : dừng lại  

meals is now expected …………. demand, leading to more rising 

inventories.  
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Ngược lại, việc tặng giá lượng thực và bánh có thể dừng lại khi sản lượng 

lương thực toàn cầu được cho là vượt quá nhu cầu.   

49.   

(A) excessively 

(B) to exceed (expected đi với TO ) 

(C) in excess (in excess of : hơn quá ) 

(D) exceeded 

Ngược lại , sự gia tăng về giá cả cho  các bữa ăn , ăn vặt …… sẽ bị chặn 

đứng …. 

Questions 150-152 refer to the following tips.  

Dear Absolute Card customers, 

It has come to my …………. that there may be some confusion as to how 

to process your Absolute  

50 ,   

(A) end 

(B) appreciation (n) sự đánh giá 

(C) attention (n) ý định, sự chú ý  

(D) amazement (n) sự kinh ngạc, sửng sốt 

It has come to my attention : theo như tôi được biết/ theo chỗ tôi biết  

come to someone's attention : theo như ai đó biết rằng 

Card applications. Please refer to any of the three methods in place to solve 

this problem. 

First, on our website you can process applications, submit sales and review 

all of your impending and settled transactions. We have received feedback 

on this system from many customers and the response has been 

overwhelmingly positive. 
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Secondly, we have The Fast App system which allows you to call our 

automated credit approval system and submit an application by simply 

entering the information ………  the touch tone pad on 

51,   

(A) upon ở trên, khi 

(B) amid ( giữa ) 

(C) through ( xuyên suốt, khắp nơi ) 

(D) throughout 

your telephone. 

touch tone pad : âm bàn phím số 

…nhập thông tin thông qua bàn phím trên điện thoại của bạn….. 

Finally, you can make a call to our credit department at 1-800-703-1254 

and turn in the application directly to a credit representative. 

Please remember …………  to one of these three methods for credit 

approvals on your Absolute Card.  

52 ,  

(A) eliminate 

(B) proceed (proceed to: tiến đến, proceed from : bắt nguồn từ ) 

(C) incline : có ý thích 

(D) utilize: tận dụng 

Hãy nhớ tận dụng một trong 3 phương pháp .. 

If you have any questions regarding processing applications, don’t hesitate 

to call our services department at 800-525-3251. 

Best regards, 

Michael Lee  

Shoppers Charge Accounts Absolute Card 
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1. We need to reserve a restaurant ----- -- a celebration party in honor of a newly 

appointed personnel manager. 

(A) for ( cho, vì..) 

(B) from ( từ ) 

(C) onto  

(D) off 

Reserve s.th for s.th/s.b : đặt chỗ, để dành cái gì đó cho cái gì đó 

in honor of: tôn vinh, vinh danh 

Dịch nghĩa: Chúng ta cần phải đặt trước nhà hàng cho buổi tiệc kỉ niệm vinh 

danh giám đốc nhân sự mới được bổ nhiệm. 

2. ------ habitually answers incoming phone calls and signs for packages while 

in the office. 

(A) She 

(B) Her 

(C) Hers 

(D) Herself 

Từ cần điền đóng vai trò là Chủ ngữ 

Habitually (Adv): theo thói quen 

Dịch nghĩa: Cô ấy có thói quen trả lời cuộc gọi đến và các kí tên cho các bưu 

kiện ở cơ quan.  

3. A new shipment of popular bargain books has just ------- here in perfect 

condition and will be on display this afternoon. 

(A) sent ( gửi)  

(B) delayed ( hoãn, trì hoãn ) 

(C) arrived ( đến ) 

( D) examined ( khảo sát ) 

Hiện tại hoàn thành: has just + PII và chọn theo nghĩa  
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Dịch nghĩa : 1 lô hàng mới các cuốn sách phổ biến vừa đến đây trong điều kiện 

hoàn hảo và sẽ được trưng bày chiều nay. 

4. The Catering & Event Department enjoys a solid reputation for extraordinary 

----- -- provided to customers. 

(A) server (n) máy chủ, người phục vụ 

(B) service (n) dịch vụ 

(C) servicing 

( D) serve (v) phục vụ 

extraordinary  (a): rất đặc biệt, bất thường  

Từ cần điền là 1 danh từ để tạo thành cụm danh từ: extraordinary + N 

4 đáp án trên: 

Provided: được cung cấp cho (Câu bị động được rút gọn bởi cụm: which is 

provided) 

Dịch nghĩa: 

Ban quản lí và tổ chức sự kiện có lợi thế cạnh tranh với một danh tiếng vững 

chắc cho dịch vụ đặc biệt, mà được cung cấp đến khách hàng. 

5. It is anticipated that those ------- looking for employment will be successful 

in the coming months. 

(A) currently hiện tại 

(B) significantly một cách đáng kể 

C) completely 

(D) slightly 

It is anticipated that: Người ta cho rằng 

Look for : tìm kiếm 

4 đáp án đều là trạng từ nên chỉ dịch nghĩa. 

Ví dụ: My piano playing has improved significantly since I've had a new 

teacher 

Completely: 1 cách hoàn toàn hoàn toàn  

VD: I agree with you completely 
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Slightly:  một ít, không đáng kể 

VD: I'm slightly worried 

Dịch nghĩa:  

Người ta dự đoán rằng những ai đang tìm kiếm việc làm sẽ thành công trong 

những tháng tới. 

6. Hart House Inc. is widely recognised for---- all its energy and resources to 

supporting social activities. 

(A) earning 

(B) valuing 

(C) benefiting 

(D) dedicating 

Inc. : viết tắt bởi incorporated, được sử dụng trong tên của các công ty 

devote (time, effort, or oneself) to a particular task or purpose. 

"Joan has dedicated her life to animals" 

Dịch: 

Công ty Hart House được công nhận rộng rãi bởi những cống hiến về năng 

lượng và những nguồn lực của nó tới việc hỗ trợ các hoạt động xã hội. 

7. According to a new study by Single Click, online shoppers search the Internet 

at least one week prior ----- -- actually purchasing their products. 

(A) to 

(B) after 

(C) of 

(D) about 

Accoding to: Theo 

At least:  ít nhất 

VD: You'll have to  wait at least an hour   

Prior: 

+ (a): tồn tại hay xảy ra trước 1 điều hoặc1 thời gian nào đó. 

VD: The course required no prior knowledge of Spanish  
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+ Prior to smt: trước 1 thời gian, sự kiện nào đó 

Dịch nghĩa: Theo một nghiên cứu gần đây bởi Single Click, những người mua 

sắm trực tuyến tìm kiếm Internet ít nhất trước 1 tuần trước khi thực sự mua sản 

phẩm của họ. 

8. Most stores ------- special discounts, coupons on gifts, and personalized gifts 

to retain their existing customers. 

(A) offering 

(B) be offered 

(C) to offer 

(D) are offering 

existing customers : khách hàng hiện có 

personalized gifts : Món quà có địa chỉ của cửa hàng đó hoặc công ty. 

Dịch nghĩa: Hầu hết các cửa hàng đang đưa ra những giảm giá đặc biệt, phiếu 

giảm giá và quà tặng có in thương hiệu  để duy trì những khách hàng đang có. 

9. ----------there are so many stores throughout the district, any type of bad 

publicity carries a lot of risks. 

(A) since ( khi, vì ) 

(B) if : nếu (dùng trong câu điều kiện) 

C)  so 

D) unless ( trừ khi ) 

Dịch nghĩa: 

Vì có rất nhiều cửa hàng trên khắp huyện, bất kì tai tiếng nào đều mang đến 

nhiều rủi ro. ( ý nói sự canh tranh ) 

 10. HPR Press achieved the ------- overall rating from its customers in a recent 

independent survey of nearly 10,000 customers. 

(A) higher 

(B) highest 

(C) more highly 

(D) most highly 
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Câu ở dạng so sánh hơn nhất (the + ADJ_est đối với ADJ ngắn hoặc the most 

ADJ với ADJ dài) 

Các đáp án A, D: higher, more highly phải có “than” để chỉ sự so sánh hơn với 

cái gì 

Dịch nghĩa:  

Báo HPR đạt được đánh giá tin nhiệm tổng thể cao nhất từ khách hàng của 

mình trong một cuộc khảo sát độc lập gần đây với gần 10,000 khách hàng. 

11. I would not like to recommend the Westin Orlando Hotel, ------- 

considering that it has poor quality room service. 

(A) greatly  1 cách đáng kể, rất 

(B) especially : đặc biệt  

(C) unusually : bất thường 

(D) positively : tích cực 

Tất cả đáp án đều ở dạng ADV nên chỉ dịch nghĩa 

Dịch nghĩa:  

Tôi không muốn giới thiệu khách sạn Westin Orlando đặc biệt khi xem xét đến  

nó có dịch vụ phòng chất lượng kém. 

12. Drivers are required to carry ------ liability insurance policy at all times in 

their cars in case of an accident. 

(A) their  

(B) theirs 

(C) they 

(D) themselves 

Theirs= their + N 

In case of: đề phòng 

at all times : luôn luôn, một cách liên tục 

Dịch nghĩa:  

Các tài xế được yêu cầu phải mang theo chính sách bảo hiểm trách nhiệm mọi 

lúc trong xe của họ trong đề phòng trường hợp xảy ra tai nạn. 
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13. ------ the two copy machines differ in a few of their functions, you will be 

soon accustomed to operating them. 

(A) Rather than 

(B) Despite + cụm danh từ/ Ving 

(C) Although + mệnh đề 

(D) In order that 

Differ (V) (+ in) : khác nhau 

a few of + N:  

be accustomed to: quen với 

In order that hoặc so that: Dùng để nói về mục đích, thường sử dụng chúng với 

Modal verb (Động từ tình thái) 

Dịch nghĩa:  

Mặc dù 2 chiếc máy photo khác nhau ở một vài chức năng, bạn sẽ phản sớm 

thích nghi với việc vận hành chúng. 

14. Mr. Tanaka decided to resign, because a significant drop in customer 

satisfaction has had an adverse impact on sales -----  

A) grower 

B) grow 

C) grown 

D) growth 

Decide to Vo: quyết định làm gì 

Impact on: tác động tới 

Sale growth (cụm danh từ): tăng trưởng doanh số 

Dịch nghĩa:  

Ông Tanaka đã quyết định từ chức bởi vì việc giảm đáng kể sự hài lòng của 

khách hàng đã có tác động xấu đến tăng trưởng doanh số bán hàng 

15. Most of the automobile companies are likely to face ------sales in midsize 

and large cars as a result of the continuing recession. 

(A declining ( mạng nghĩa chủ động ) 
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(B) declined ( mang nghĩa bị động, không dùng vì không ai làm cho cái doanh 

số đó giảm cả ) 

(C) decline 

(D) to decline 

Be likely to V: có khả năng  

Dịch nghĩa: Hầu hết các công ty ô tô có thể phải đối mặt với sự sụt giảm doanh 

số xe hơi hạng trung hoặc lớn như là 1 kết quả của sự suy thoái kinh tế liên tục. 

16. Although some studies report different effects of overtime work, they are -

------- with respect to productivity levels.  

(A) comparing 

(B) comparable 

(C) compare 

(D) compares 

Comparable (ADJ): giống nhau (về quy mô, số lượng, chất lượng với cái gì đó) 

Cấu trúc: Comparable to/with hoặc S + be +comparable 

Dịch nghĩa: 

Mặc dù một số nghiên cứu báo cáo có những ảnh hưởng khác nhau của công 

việc làm thêm giờ, chúng có thể tương đương về mức độ năng suất. 

17. Your membership renewal will entitle you to a wide variety of  benefits that 

------- from innovative services to effective programs. 

(A) distinguish (distinguish between A and B/A from B) phân biệt ; distinguish 

A from B : chỉ ra sự khác biệt giữa A và B ) 

(B) range ( trong câu này ý chỉ một phạm vi ) 

(C) refrain (refrain from s.thing : tự kiềm chế ) 

(D) prohibit ( prohibit s.b/s.thing from doing s.thing : cấm ai đó làm gì ) 

Renew: (V): đổi mới, làm 1 điều gì đó lần nữa 

Renewal: (N): sự đổi mới 

Entile (V) 

+ cho ai đó quyền làm gì hoặc thứ gì đó 

Toe
ic 

Prac
tic

e C
lub



+ đặt tiêu đề cho sách, phim 

Be entiled to do smt: được cho phép 

Dịch nghĩa: 

Việc đổi mới tư cách thành viên của bạn sẽ cho bạn được phép hưởng rất nhiều 

lợi ích từ dịch vụ sáng tạo tới chương trình hiệu quả. 

18. Applicants who possess interpersonal skills and strong analytical skills to 

gather and analyze information for reports will be especially -------. 

(A) prefer 

(B) preferred ( được ưu tiên, ưa thích hơn ) 

(C) preferable 

(D) preferring 

Prefer smt to smt: thích cái gì hơn cái gì 

Prefer doing smt to doing smt: thích làm cái gì hơn cái gì 

Preferred (ADJ): được thích hoặc mong muốn hơn bất cứ thứ gì khác 

Dịch nghĩa: 

Các ứng viên có kỹ năng giao tiếp và kỹ năng phân tích mạnh mẽ để thu thập 

và phân tích thông tin cho báo cáo sẽ được đặc biệt được ưu tiên hơn. 

19. Now that our site is currently ------- essential maintenance work, we 

apologize for the inconvenience and ask that you try again later on. 

(A) proceeding ( phân biệt :proceed: đi đến, tiến lên :  và proceeds : tiền thu 

được ) 

(B) facilitating 

(C) installing 

(D) undergoing ( trải qua ) 

proceed to do sth: tiếp tục làm gì 

Dịch nghĩa:  

Bây giờ trang web của chúng tôi đang trải qua việc bảo trì cơ thiết yếu, chúng 

tôi xin lỗi vì sự bất tiện này và yêu cầu bạn thử lại sau. 
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20. You are cordially invited to attend a -------party thrown in honor of 

employees who have served the company for more than 

thirty years. 

(A) retirement 

(B) retire 

(C) retires 

(D) retired 

Retirement party ( cụm hay gặp ) : Tiệc về hưu 

Dịch:  

Thân mời bạn đến dự một bữa tiệc về hưu được tổ chức để vinh danh các nhân 

viên đã phục vụ công ty hơn 30 năm. 

21. Questions concerning whether intemational trade is ------- more beneficial 

to lower income economies have been raised for years. 

(A) much 

(B) such 

(C) very 

(D) too 

much ,still, even ,far..+ so sánh hơn : nhằm nhấn mạnh 

Những câu hỏi liên quan đến việc liệu rằng thương mại quốc tế có lợi nhiều 

hơn cho các nền kinh tế thu nhập thấp đã được đặt ra trong nhiều năm. 

22. Fat-blocking weight loss pills ------- over the counter effective immediately. 

(A) selling 

(B) have been selling 

(C) will be sold 

(D) have been sold 

Fat-blocking weight loss pills : Thuốc giảm cân ức chế chất béo 

- Câu này chủ từ là "Fat-blocking weight loss pills", chưa động từ --> chúng ta 

loại ngay câu A, ngoài ra chúng ta có thể dựa vào từ " immediately: ngay lập 

tức" để có thể dễ dàng chọn thì tương lai.  
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Chúng ta thấy từ " immediately" rất hay dùng trong thì tương lai, rất hợp vì 

nghĩa 

Ex: I will leave here immediately  

Ex: I will call him immediately 

Dịch nghĩa: 

Những viên thuốc giảm cân ngăn chặn hấp thu mỡ sẽ được bán ở các quấy 

thuốc, mà nó có hiệu lực lập tức. ở đây ý nói là thuốc này không cần kê toa, 

mua sử dụng, chứ không phải, thuốc này uống vào hiệu nghiệm ngay.  

23. Compact List Inc. appreciates the ------- you have made to this annual event. 

(A) evaluations : sự ước lượng, đánh giá 

(B) attempts ( + to : sự cố gắng, nỗ lực để làm gì ) 

 (C) medicines 

(D) contributions 

Cấu trúc: contribute to smt: đóng góp cho cái gì 

Dịch nghĩa: Công ty Compact List đánh giá cao những đóng góp bạn đã làm 

đối với sự kiện hàng năm đó. 

To make an attempt at doing something (to do something) thử làm một việc gì 

an attempt on somebody's life : sự mưu hại ai 

24. A group of established corporations will-------- carry out the downsizing 

program, which represents the biggest reduction in jobs since 2000. 

(A) highly 

(B) most likely 

(C) slightly 

(D) timely 

most likely hoặc very likely: rất có thể 

timely: (ADJ): xảy ra rất đúng lúc 

Một nhóm các công ty đã được thành lập có thể sẽ tiến hành chương trình giảm 

biên chế, nó là điển hình cho sự cắt giảm việc làm lớn nhất kể từ năm 2000. 
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25. -------- fulfilling the requirements and receiving unanimous approval from 

the committee, Ms. Norton was not accepted for the position. 

(A) During trong suốt 1 khoảng thời gian nào đó 

(B) Despite + cụm từ : mặc dù 

(C) Besides ngoài ra ( chú ý phân biệt với beside ) 

(D) Into 

Dịch nghĩa:  

Mặc dù đáp ứng các yêu cầu và nhận được sự nhất trí của từ Ủy bản, bà Norton 

không được chấp nhận cho vị trí này. 

26. Please make sure that all the volts in overhead compartments are tightened  

------------ 

(A) secure 

(B) security 

(C) securely (adv) an toàn 

(D) more secure 

Cần trạng từ bổ nghĩa cho động từ tighten : buộc chặt, thắt chặt. 

Dịch nghĩa:  

Hãy đảm bảo rằng tất cả các vôn trong khoang phía trên được thắt chặt một 

cách an toàn. 

27. Your salaries and earnings vary greatly, depending on several ------- such 

as your specialty area, degree, and sector of employment. 

(A) factors ( những yếu tố ) 

(B) sides 

(C) senses 

(D) portions 

Depend on: phụ thuộc vào 

Dịch nghĩa 4 đáp án: 

Sense + N khả năng (5 giác quan: thấy, nghe, ngửi, nếm, cảm nhận) 

senese of fun, sense of humor:  khiếu hài hước 
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sense of occasion: cảm giác khi có sự kiện gì quan trọng 

Dịch nghĩa:   

Tiền lương và thu nhập của bạn thay đổi rất nhiều, tùy thuộc vào một số yếu tố 

chẳng hạn như khu vực đặc biệt, trình độ và lĩnh vực việc làm của bạn. 

28. Although revised reports are better than they were last week, Mr. Dan Gum, 

the program director, suggested ------- them. 

(A) to rewrite 

(B) rewriting 

(C) rewritten 

(D) should rewrite 

Cách dùng Suggest + gerund  

1. Được dùng chủ yếu trong những tình huống trang trọng, để nói chung chung, 

không ám chỉ một người cụ thể nào: 

Ví dụ:  

"Why suggest going to Yellowstone in August when the park is the most 

jammed?"  

(Sao lại khuyên đến Yellostone vào tháng tám khi công viên này đông nghịt 

người?) 

2. Trong những cấu trúc mà không phải tất cả người nghe hay người đọc đều 

có thể làm theo lời khuyên ấy: 

"He suggests taking all or part of the party budget and giving employees 

bonuses to help with their holiday expenses."  

(Anh ấy đề nghị lấy toàn bộ hoặc một phần ngân sách rồi thưởng cho nhân viên 

để giúp họ có tiền đi chơi) 

3. Nhấn mạnh điều mình đề nghị, chớ không phải để nhấn mạnh người thực 

hiện hành động trong lời đề nghị ấy: 

"He also suggests going with your mother to her appointments."  

( Anh ấy cũng khuyên nên đi với mẹ đến chỗ hẹn hò với cô ta.) 

Toe
ic 

Prac
tic

e C
lub



4. Muốn tránh ám chỉ người đọc là người có vấn đề , vì vài lời đề nghị có thể 

làm người nghe xấu hổ mà ta dùng cấu trúc suggest + gerund : 

"In addition, I suggest taking odourless garlic capsules as the allicin in garlic 

can work against unwanted bacteria and yeasts in the gut."  

(Ngoài ra, tôi đề nghị nên uống viên tỏi không mùi vì allicin trong tỏi có thể 

gây hại cho các vi khuẩn và men không mong muốn trong ruột.) 

"We suggest planning ahead." 

(Chúng tôi đề nghị nên lập kế hoạch trước.) 

Trong mọi ví dụ bên trên, người nói tránh không muốn nói "I suggest (that) 

you..." vì không muốn ngụ ý rằng chính bạn, người đọc, là người bị ảnh hưởng 

đến vấn đề đang đề cập đến, để tránh không làm người đọc giận. 

Suggest that S V  

khi muốn khuyên thẳng thừng một người hoặc một nhóm người cụ thể. 

Ví dụ: bác sĩ nói với bệnh nhân:  

"I suggest that you do more exercise to keep your blood pressure down."  

(đề nghị ông bà nên tập thể dục nhiều hơn để giảm huyết áp) 

"We suggest that the ruling party act more decisively in order not to be voted 

out of office in the next election." 

(Chúng tôi đề nghị đảng cầm quyền nên hành động dứt khoát hơn để khỏi bị 

bãi nhiệm trong vòng bầu cử sắp tới) 

Ngoài ra còn có Suggest that S should V. Các bạn tìm hiểu thêm. 

Dịch nghĩa:  

Mặc dù báo cáo sửa đổi tốt hơn so với tuần trước, ông Dan Gum, giám đốc 

chương trình, đã đề nghị viết lại chúng. 

29. We are obligated to retain all the manuals, even for ------- appliances. 

(A) conditional 

(B) partial 

(C) temporary 

(D) discontinued 
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be obligated to V: có nghĩa vụ làm gì 

discontinued (ADJ):  (đối với sản phẩm)  không còn được sản xuất  

Dịch nghĩa:  

Chúng tôi có nghĩa vụ phải giữ lại tất cả các hướng dẫn sử dụng, ngay cả đối 

với thiết bị không còn được sản xuất nữa. 

30. Drivers are asked to park their cars by ------ rather than using a valet parking 

system 

(A) they 

(B) their 

(C) them 

(D) themselves 

Tìm hiểu về 3 cách dùng của đại từ phản thân:  

Self có nghĩa là “bản thân”, và ta thấy khi thì dùng tính từ sở hữu (my, your, 

our) khi thì dùng đại từ túc từ (him, her, it, them) kết hợp với chữ self.Với các 

đại từ số nhiều We, You, They, ta dùng chữ selves (số nhiều của self). 

Chúng ta có ba cách dùng loại đại từ này: 

1. Túc từ: (Object) 

Có nghĩa là chủ từ tác động vào chính mình thay vì vào một đối tượng khác, có 

thể không cố tình , thí dụ cầm con dao, đáng lẽ cắt bánh, cắt trái cây thì lại cắt 

luôn vào tay mình. Chúng ta nhớ điều quan trọng nhất nhé: chủ từ nào dùng đại 

từ phản thân đó. Chủ từ I phải dùng myself, chủ từ she phải dùng herself, không 

thể I lại kết hợp với himself, herself được. Trong câu mệnh lệnh, chủ từ là you 

được hiểu ngầm nên chúng ta sẽ dùng yourself hoặc yourseleves. 

e.g 

- Oh, I cut myself !  (“Ối, tôi cắt tay tôi rồi”, vì thường là cắt vào tay) 

- She usually looks at herself in the mirror. (Cô ấy thường hay soi gương/ nhìn 

bóng mình trong gương.) 

- That electric cooker is automatic. It can turn itself off. (Cái nồi cơm điện ấy 

là tự động, Nó có thể tự tắt.) 
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- They teach themselves to play the guitar. (Họ tự học đàn ghita. Tiếng Việt 

mình nói là tự học, tiếng Anh lại nói là tự dạy mình) 

- Be careful! Don' t hurt yourself!(Coi chừng! Đừng làm chính mình đau!) 

2. Dùng để nhấn mạnh: 

Câu đã đầy đủ ý nghĩa, nhưng chúng ta thêm đại từ phàn thân để nhấn mạnh 

hơn vai trò của chủ từ. Có hai vị trí: đặt ở cuối câu, hoặc đặt ngay sau chủ từ, 

vị trí thứ hai nhấn mạnh hơn. 

e.g 

She makes small shelves herself . (Cô ấy tự đóng những cái kệ nhỏ.) 

She herself makes small shelves. (Chính cô ấy đóng những cái kệ nhỏ.) 

Câu sau nhấn mạnh hơn việc cô ấy tự làm lấy, không phải ai khác đóng cho cô 

ấy. 

3. By oneself = alone (một mình) 

Đây cũng là một cách nói nhấn mạnh, thay vì dùng chữ alone thì dùng “bởi 

chính mình” 

e.g 

My father usually sits by himself in the living- room. (Ba tôi thường hay ngồi 

một mình trong phòng khách.) 

Mary always goes to school by herself. (Mary luôn luôn đi học một mình.) Dịch 

nghĩa: 

Các lái xe bị yêu cầu phải tự đỗ xe của họ thay vì sử dụng một hệ thống bãi đậu 

xe. 

31. DTS has undergone drastic changes designed to better ------- its valued 

customers. 

(A) offer 

(B) provide 

(C) serve 

(D) reflect 

Offer (V): đưa ra 
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Offer= provide = supply: offer smt, offer smt to smb, offer smb smt 

Offer (N): hành động hỏi nếu ai đó muốn có một cái gì đó hoặc nếu họ muốn 

bạn làm điều gì đó 

VD: "If you like I can do some shopping for you." "That's a very  kind offer." 

Make an offer:  muốn mua một cái gì đó  

VD: I've made an offer on a house in the town center 

Provide smb with smt: cung cấp cho ai với cái gì 

Reflect on smb/smt : phản chiếu, phản ánh, thể hiện 

Dịch nghĩa:  

DTS đã trải qua những thay đổi mạnh mẽ được thiết kế để phục vụ tốt hơn 

khách hàng quan trọng của nó. 

32. Companies expanding into other regions prefer hiring workers---------- to 

the targeted region. 

(A) according 

(B) physical 

(C) native ( là tính từ, nhưng do rút gọn mệnh đề quan hệ như bên dưới, 

chứ không  phải danh từ trước tính từ ) 

(D) approximate 

 Companies expanding into other regions prefer hiring workers who is native 

to the targeted region. 

According to: theo  

Approximate (ADJ): khoảng độ, khoảng chừng 

Approximate (V): lại gần, ước chừng 

Dịch nghĩa:  

Các công ty mở rộng sang các khu vực khác thích thuê nhân công mà là người 

bản địa ở khu vực hướng tới 

33.  The warranty attached to the product you purchased will be valid for two 

years from the date of ------- 

(A) receipt 
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(B) admission 

(C) ownership 

(D) membership 

 

Receipt (N) giấy biên lai, biên nhận (chứng minh bạn đã nhận hàng hoặc tiền) 

VD: Make sure you are given a receipt for everything you buy. 

On receipt of payment : khi nhận được thanh toán 

VD: Goods will be delivered on receipt of payment 

Receipts: số tiền nhận được trong 1 khoảng thời gian 

Admission (N):  

+ sự thừa nhận 

+ khoản tiền bạn phải trả để vào 1 nơi nào đó VD: How much do they charge 

for  admission? 

+ sự cho phép VD: Thông báo: No admission before twelve o’clock 

admissions : những người được phép vào một trường đại học, bệnh viện.... 

ownership (N): quyền sở hữu 

membership (N):  thành viên 

Dịch nghĩa:  

Chế độ bảo hành kèm theo sản phẩm bạn mua sẽ có giá trị trong hai năm kể từ 

ngày biên nhận. 

34. The corporate monitoring committee -----------an inspection in any 

violation of security codes in a week. 

(A) has been starting ( hiện tại hoàn thành tiếp diễn ) 

(B) will be starting 

(C) is started ( hiện tại ở dạng bị động ) 

(D) is being started ( hiện tại tiếp diễn bị động ) 

in a week: trong 1 tuần tới  

Dịch: 
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Hội đồng giám sát của công ty sẽ bắt đầu kiểm tra bất kỳ vi phạm mã số bảo 

mật nào trong một tuần tới. 

35. --- of survey data revealed distinct projects. 

(A) Analyst 

(B) Analysis 

(C) Analyze 

(D) Analytical 

Từ cần điền phải làm Chủ ngữ. Loại bỏ D, C. Vì analytical (ADJ),  

analyze là Động từ 

Analyst (N): Nhà phân tích => ko hợp nghĩa 

Dịch nghĩa: Sự phân tích dữ liệu khảo sát cho thấy các dự án khác biệt. 

36. ----- the first session has been successfully completed, the subsequent 

topics won't be difficult to understand. 

(A) Once 

(B) Nevertheless ( phó từ và liên từ)  : tuy nhiên 

(C) Despite mặc dù 

(D) Still vẫn 

Một khi phiên họp đầu tiên đã được hoàn thành, chủ đề tiếp theo sẽ không khó 

hiểu. 

37.---- you are here for corporate workshops or need to host a meeting, we  

can offer conference rooms, food services, and lodging. 

(A) That 

(B) Should 

(C) Even 

(D) Whether 

Even: Cho dù /thậm chí .ngay cả khi 

Whether (conjuntion) 

Hoặc dùng trong câu Tường thuật (thay cho if) 

Hoặc thể hiện sự nghi nghờ, ko chắc chắn 
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Whether....or: dù cái này hoặc cái kia..  

Cho dù bạn ở đây cho các cuộc hội thảo của công ty hoặc cần phải chủ trì một 

cuộc họp, chúng tôi có thể cung cấp phòng hội nghị, dịch vụ ăn uống và chỗ ở. 

38. After further research on breast cancer treatment, pharmaceutical 

companies are investing in medicine development areas that look more ---- 

(A) promising (a) đầy hứa hẹn, triển vọng 

(B) completed 

(C) favorite 

(D) immature 

Sau look + ADJ 

Dịch nghĩa:  

Sau khi nghiên cứu sâu hơn về việc điều trị ung thư vú, các công ty dược phẩm 

đang đầu tư vào lĩnh vực phát triển y học mà có triển vọng hơn 

39. The sales of new wireless electronic products have significantly increased 

and  -------customer satisfaction. 

(A) so has ( so ở đây là trạng từ : có nghĩa là như thế ) 

(B) even so : mặc dù 

(C) whereas : trong khi 

(D) as to : còn như, nói về 

Doanh số bán hàng của sản phẩm điện tử không dây mới cũng như sự hài lòng 

của khách hàng đã tăng đáng kể. 

140. The hygiene department will provide you with information -------- 

stringent safety criteria. 

(A) up to 

(B) while 

(C) as of 

(D) concerning (giới từ : liên quan đến) “ngoài ra chú ý các giới từ sau : 

given, considersing, regarding…” 

Dịch nghĩa: 
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Sở vệ sinh dịch tễ sẽ cung cấp cho bạn thông tin liên quan đến tiêu chuẩn an 

toàn nghiêm ngặt. 

Part 6 

Questions 141-143 refer to the following letter.  

With a growing number of account software programs available on the market, 

it is fairly difficult to decide which one will best —  your needs. 

Với 1 sự tăng lên về chương trình phần mềm kế toán sẵn có trên thị trường, thật 

khó để quyết định cái nào sẽ phù hợp nhất nhu cầu của bạn. 

141. 

(A) complete (a) đầy đủ (v) hoàn thành 

(B) climb (v) leo 

(C) suit 

(D) strengthen củng cố 

The easiest and most cost-effective way to buy accounting software is to buy a 

product in  accordance with your purposes. 

Cách dễ nhất và hiệu quả về mặt chi phí nhất khi mua 1 phầm mềm kế toán là 

mua 1 sản phẩm phù hợp với mục đích của bạn. 

They may differ greatly from company to company, even if most individuals 

rely on it to keep track  of their family finances.  In order to obtain the product 

that is the most---------  to your needs,  

42.  

(A) worrying 

(B)  beneficial (a) lợi ích 

(C)  minor (a) nhỏ, không quan trọng 

(D) successful (a) thành công 

you will need to take the time to evaluate your own needs in order to determine 

the purposes for ------ you will use the software. 

Chúng có thể khác nhau giữa các công ty, thậm chí hầu hết các cá nhân phụ 

thuộc vào nó để theo dõi tài chính của gia đình họ 
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Để có được sản phẩm mà có ích nhất với nhu cầu của bạn, bạn sẽ cần có thời 

gian để xác định nhu cầu của riêng bạn để quyết định mục đích bạn sẽ sử dụng 

phần mềm. 

43.   

(A) what 

(B) which 

(C) whom 

(D) where 

Cách phân biệt on which , in which , for which , of which  

Trường hợp 1 : 

OF WHICH : đứng sau / trước danh từ ( danh từ đó phải thêm THE ) 

OF WHICH : chỉ dùng cho vật ,không dùng cho người. 

This is the man . His son is my friend. 

-> This is the man the son of which is my friend.( sai ) 

-> This is the man whose son is my friend.( đúng ) 

I like this city. Its landscape is fantastic.  

==> I like this city, of which the lanscape is fantastic. 

Trường hợp 2 : 

On which và in which đều dùng thay thế đại từ quan hệ “ when “ và where “ 

được  

ON WHICH : 

That is the chair on which (where) she is sitting = That is the chair which she 

is sitting on  

Trong câu trên on which và where có thể thay thế nhau 

Hai cách viết này đều giống nhau về mặt hình thức .khác vị trí đặt giới từ thôi 

I can't forget the day on which (WHEN) I met you for the first time. 

Tôi không quên được ngày khi mà lần đầu tiên gặp em .trong câu trên on which 

và when có thể thay thế nhau 

IN WHICH  
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I can't forget the year in which (WHEN) I started my own business. 

IN WHICH có thể thay bằng "where" nếu từ trước đó chỉ địa điểm. 

VD: This is the house in which (WHERE) I lived for 10 years. 

CHÚ Ý : ON WHICH/ IN WHICH có thể thay bằng "when" nếu từ trước đó là 

các từ chỉ thời gian như ngày (dùng ON), tháng, năm, mùa (dùng IN) 

Trường hợp 3 : 

FOR WHICH có thể thay thế bằng "why" để chỉ lý do, nguyên nhân, hay xuất 

hiện sau từ "the reason". 

VD: That's the reason for which (WHY) she's absent today. 

Trường hợp 4 : by which  

1. Global warming caused by which gas ?  

2. 2. Ways by which you can reduce back pain?  

By = gây ai bởi ai, cái gì  

Which: cái gì, sự việc gì 

Nghĩa của "By Which" tạm dịch là bằng cách nào đó, bằng việc nào đó? 

1. Trái đất nóng lên là được gây ra bởi chất khí nào?  

2. Bằng những cách nào bạn có thể làm giảm được chứng đau lưng (đau cột 

sống lưng)? 

Questions 144-146 refer to the following letter 

Scientists------ a regional conference this week agree climate change in the 

woods is real. 

44.  

(A) attend 

(B) attending 

(C) have attended 

(D) will attend 

Vì phía sau có động từ chính là “is” rồi, nên đây là mệnh đề quan hệ rút gọn 

(Attending = who attend) 

Scientists attending....= Scientists who attend 
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The early arrival of spring means less time for foresters and loggers to spend in 

the woods. And less time means less money. As a result, the region’s revenues 

have declined. 

Scientists attribute the changing climate to an increase in carbon emissions, ---

---- in warmer global temperatures. 

45.  

(A) result 

(B) resulted 

(C) resulting ( Result in smt: dẫn đến cái gì ) 

(D) will result 

The warming has already begun to change the Earth:  glaciers are melting, more 

storms are occurring and animal species are disappearing. 

The conference attendees discussed the--------  of the changes on the forest of 

the country. 

46.  

(A) effects ( + of : ảnh hưởng của..) 

(B) creation 

(C) progress 

(D) contamination 

Dịch: 

Mùa xuân đến sớm đồng nghĩa với việc có ít thời gian cho các cánh rừng và 

người khai thác gỗ ở trong rừng. Và ít thời gian hơn có nghĩa sẽ ít tiền hơn. Và 

kết quả là, doanh thu của khu vực đã giảm. 

Các nhà khoa học cho rằng sự thay đổi khí hậu đến sự gia tăng lượng khí thải 

carbon, dẫn đến nhiệt độ toàn cầu nóng lên. 

Sự ấm lên đã bắt đầu thay đổi Trái đất: các sông băng đang tan chảy, nhiều cơn 

bão đang xảy ra và các loài động vật đang biến mất.  

Những người tham dự hội nghị đã thảo luận về những tác động của những thay 

đổi đối với rừng của 1 quốc gia. 
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Questions 147-149 refer to the following notice.  

INTERWORLD accepts no liability for passengers who are not in ---------of 

valid travel documents. 

47. 

(A) process 

(B) proceeds 

(C) proceedings 

(D) possession 

be in smt of possession: sở hữu cái gì 

be in the process of doing smt: đang làm cái gì 

The check-in closes 15 minutes before departure, so any passenger arriving 

later than that will---------- their right to such a ticket and the ticket will be made 

available to stand-by passengers on a 

48. 

(A) allow 

(B) waive ( từ bỏ, ex. Waive a right : từ bỏ quyền lợi ) 

(C) upgrade 

(D) transport 

first come and first served basis. 

While all cancellations 24 hours prior to departure carry a 10% penalty, 

cancellations within 24 hours or after departure carry a 100% penalty. 

INTERWORLD will make every effort possible to keep to the scheduled 

timetable.  However,  no liability can be accepted by INTERWORLD for any 

loss or damage --------- by any passenger or inconvenience experienced due to 

a delay for whatsoever reason. 

 

49.  

(A) incur 

(B) incurred 
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(C) incurring 

(D) to incur 

49. 

Incurred by là Mệnh đề quan hệ rút gọn. (...loss or damage which was incurred 

by = loss or damage incurred by) 

Dịch nghĩa: 

INTERWORLD không chịu trách nhiệm cho những hành khách không có 

thông hành có hiệu lực. 

Việc nhận phòng sẽ dừng 15 phút trước khi khởi hành, vì vậy bất kỳ hành khách 

đến muộn hơn sẽ từ bỏ quyền đối với chiếc vé đó và chiếc vé sẽ được trao cho 

hành khách đang đợi theo nguyên tắc Ai đến trước sẽ được. 

Trong khi tất cả việc hủy trước khi khởi hành 24 giờ phải chịu  hình phạt 10%, 

hủy bỏ trong vòng 24 giờ hoặc sau khi khởi hành chịu một hình phạt 100%.  

INTERWORLD sẽ cố gắng hết sức có thể để giữ cho thời gian biểu đúng theo 

lịch trình . Tuy nhiên, INTERWORLD không có trách nhiệm cho bất kỳ tổn 

thất hoặc thiệt hại gây ra bởi bất kỳ hành khách hoặc bất tiện nào do sự chậm 

trễ vì bất cứ lý do nào. 

Questions 150-152 refer to the following tips.  

I didn’t know when your hotel was last renovated, but like some other 

reviewers,  I agree to the fact that there is more ----------for improvement, 

especially with respect to cleaning. 

50.    

(A) room 

(B) value 

(C) terms 

(D) gap 

Tôi không biết biết khách sạn của bạn được cải tạo lần cuối là khi nào, nhưng 

giống như những nhà nhận xét khác, tôi đồng ý rằng nó vẫn còn khả năng cải 

thiện , đặc biệt liên quan đến việc lau dọn. 
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with respect to s.thing : đối với 

 cụm : there is room for improvement : vẫn còn có khả năng cải tiến 

There were a number of things in the carpet that appeared to have come in on 

the bottom of some visitors’ shoes.  It is a situation that I think could easily 

have been avoided if a housekeeper------------- a vacuum around the room 

before my arrival. 

51. 

(A) passed 

(B) has passed 

(C) had passed 

(D) would pass 

Câu điều kiện loại 3 

If + thì quá khứ hoàn thành,  S + would/ could/ should + have PII + O. 

Có 1 số thứ trong tấm thảm mà có vẻ như đã ở đế giày của những người vào 

tham quan. Đó là 1 tình huống mà tôi nghĩ có thể dễ dàng tránh được nếu người 

quản gia lướt cái máy hút bụi quanh căn phòng trước khi tôi tới. 

On the plus side, however, the staff members were all friendly and courteous 

and seemed eager to do all they could to make my stay as---------  as possible. 

152. 

(A) comfort 

(B) comfortable 

(C) comfortably 

(D) comforted 

As + ADJ + as ( so sánh bằng) 

seemed eager to do smt: sẵn sàng làm gì 

I don’t think this hotel offers good value for the money but as I was charging 

my stay to my company, it was not an issue for me, and all in all  I had a pleasant 

stay. 
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Tuy nhiên, về mặt tích cực, các nhân viên đều rất thân thiện và lịch sự và dường 

như sẵn sàng làm tất cả những gì họ có thể để đem lại cho tôi sự nghỉ ngơi thoải 

mái nhất có thể. 

Tôi không nghĩ rằng khách sạn này cung cấp giá trị xứng đáng với số tiền nhưng 

vì tôi đang yêu cầu sự nghỉ ngơi tới công ty của tôi, nó sẽ không phải là một 

vấn đề đối với tôi, và hơn tất cả tôi đã có một kỳ nghỉ thú vị. 
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Trần Thị Kim Oanh – Economy 1 – Test 9  

Quyển ebook này do tập thể Group “Toeic Practice Club” biên soạn nhằm giúp các bạn tự học có tài 

liệu ôn thi hiệu quả. Đừng mua bán quyển ebook này, như vậy sẽ làm mất đi giá trị mà các bạn nhiệt 

tình đã đóng góp.  

101. the head of the department ...... the banquet room for a party should submit 

a required form to the Catering Department. 

A. Use  

B. Used   

C. Using  

D. Will use 

 - Như ta thấy trong câu đã có động từ chính “ submit “ , do đó ko thể chọn đáp 

án A. Hoặc D. 

 - Ta xác định là mệnh đề phụ quan hệ ở dạng rút gọn. Xét nghĩa thì ta thấy động 

từ ở đây là thể chủ động. Do đó ko chọn B. Vậy đáp án đúng ở đây là đáp án C. 

Using 

Dịch : Trưởng phòng người mà sử dụng phòng tiệc cho một bữa tiệc nên đệ trình 

mẫu yêu cầu cho phòng phục vụ 

102. .............providing an extraordinary service to our patrons, overall sales have 

almost tripled 

A. While  

While+ MĐ , MĐ : trong khi 1ng đang làm gì thì người khác đang làm gì. While 

có thể đặt giữa 2 MĐ : MĐ, while, MĐ . Động từ thường chia ở dạng tiếp diễn . 

Ex : I was studying while my parents were watching TV last night.  

B. Since : kể từ khi  

C. Once  

Once :+ MĐ ,MĐ : Ngay khi , Một khi...........  

D. Now that : là vì 

Dựa vào nghĩa của câu và sau từ cần điền ta chọn đáp án la B. Since  

Dịch : Kể từ khi ( chúng tôi) cung cấp một dịch vụ đặc biệt cho khách hàng quen 

của chúng tôi, tổng doanh thu đã tăng gần gấp ba 

103. In order to..... a wide variety of dining pleasures, we have hired extra kitchen 

help 
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Trần Thị Kim Oanh – Economy 1 – Test 9  

Quyển ebook này do tập thể Group “Toeic Practice Club” biên soạn nhằm giúp các bạn tự học có tài 

liệu ôn thi hiệu quả. Đừng mua bán quyển ebook này, như vậy sẽ làm mất đi giá trị mà các bạn nhiệt 

tình đã đóng góp.  

A. offer  To offer st : cung cấp thứ gì 

B. Give  To give sb st : đưa cho ai cái gì 

C. Select   To select st : lựa chọn cái gì 

D. Cater cater st ( food, drink... ) : phục vụ cái gì ( thức ăn, nước uống.....) 

Chúng ta dựa vào nghĩa của câu để chọn đáp án :  

Để cung cấp thêm một sự đa dạng về các bữa ăn, chúng tôi đã thuê thêm các phụ 

bếp 

104. Because earning a(n) .......... customer rating was not easy, all our emloyees 

did not their utmost to satisfy customers 

A. enviable (adj) : tuyệt vời, ao ước, đáng thèm muốn  

B. Satisfied (adj) : hài lòng >< dissatisfied (adj) : ko hài lòng 

To be (dis) satisfied with st (ko) hài lòng với điều gì 

Ex: I’m always satisfied with my present life . 

C. Native (adj) : bản địa, bản sứ 

D. Especial (adj) : đặc biệt .  

 - Do cả 4 đáp án đều là tính từ nên ta dựa vào nghĩa của câu để chọn. Đáp án phù 

hợp nhất là đáp án A. :  

Bởi vì để nhận được sự đánh giá tuyệt vời của khách hàng là không dễ dàng, nên 

tất cả nhân viêc của chúng tôi đã không ngừng nỗ lực hết mình để đáp ứng khách 

hàng. 

105. The terms and conditions on the plan tickets are a .... of the agreement 

between the airline and passengers 

A. negotiation (n) sự đàm phán  

B. Determination (n) : sự quyết định 

C. States (n): vùng, bang,......  

D. Summary (n) : sự tóm tắt, sơ lược 
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 - Câu này dựa vào nghĩa của câu để chọn. : Các điều khoản và điều kiện trên vé 

máy bay là sự tóm tắt sơ lược của thỏa thuận giữa hãng hàng không và các hành 

khách 

106. For safety reasons, visistors not accompanied by security staff will not be..... 

in the laboratory 

A. Entered   (To enter somewhere : bước vào đâu đó ) 

B. Honored  ( To honor sb :kính trọng ai -> honor(n) : danh dự, danh giá ) 

C. Allowed  ( To separate st : chia ra, tách rời ra cái gì ) 

D. Separated 

  Honorable (adj) : đáng kính, đáng tôn trọng 

 -To allow sb to do st : Cho phép ai làm gì = to let sb do st  

Ex : Lan’s parents never allow her to go out at night. 

 = Lan’s parents never let her go out at night. 

To allow + Ving : Cho phép làm gì  

Ex : She allowed using the office phone  

 To be allowed to do st : được phép làm gì 

- Dựa vào ý nghĩa của câu ta chọn đáp àn C. :Vì lý do an toàn nên các hành khách 

mà không được các nhân viên an ninh hộ tống sẽ ko được phép vào bên trong 

phòng thí nghiệm. 

107. Please mention my name in order for you to..... the subscription to the journal 

on my behalf 

A. include : bao gồm 

B. Provide  : cung cấp 

C. Renew  : gia hạn 

D. Entail : thay thế 

- on my behalf: đại diện cho tôi 

- Dựa vào nghĩa của câu ta chọn đáp án C . : Xin đề cập đến tên tôi để bạn có thể 

gia hạn việc đặt mua tạp chí đại diện cho tôi. 
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108. A complete list of our hotel amenities will be ..... to you upon request 

A. Send  

B. Sent  

D. To send  

D. Sending 

 - Ở đây cần dùng 1 động từ ở thể bị động do đã có :” will be” ở đằng trước. Do 

đó chọn ngay được đáp án là B. Sent 

- Dịch : Một danh sách đầy đủ về những tiện nghi khách sạn chúng tôi sẽ được 

gửi đến cho bạn theo yêu cầu  

109. Events in celebration of our 10th anniversary will begin...... at 10 A.M 

tomorow morning 

A. precise (adj ) : chính xác  

B. Presicion (n) : sự chính xác  

C. Precisely (adv) : 1 cách chính xác  

D. Preciseness (n) : độ chính xác 

- Ở đây cần 1 trạng từ bổ nghĩa cho động từ chính “ begin”. Do đó chọn C.  

-Dịch : Những sự kiện diễn ra trong dịp lễ kỷ niệm lần thứ 10 của chúng tôi sẽ 

bắt đầu đúng ( chính xác) 10 giờ sáng ngày mai. 

110. Jen's Business designed a ........... inspection program to assure its members 

that their stay is a safe and enjoyable one.  

 A. stringent (adj) : nghiêm ngặt   

 B. founded : được thành lập   

 C. delighted (adj) : vui mừng  

 D. dependent (adj) : phụ thuộc >< independent (adj) : độc lập 

Dựa vào nghĩa của câu t chọn đáp án A.  

Dịch : Công ty Của Jen đã thiết kế một chương trình kiểm tra nghiêm ngặt để 

đảm bảo với các thành viên của họ rằng nơi ở của họ là một nơi an toàn và thú vị 
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111. We regularly monitor the quality of products and services in order to meet 

strict ................  

A. require (v ) 

B. requiring A. 

C. required A.  

D. requirements (n) 

- Trong câu này phía trước từ cần điền là 1 tính từ ( strict : nghiêm ngặt ) do đó 

từ loại cần điền ở đây là 1 danh từ => chọn D. 

To meet requirement : đáp ứng yêu cầu 

To meet someone’s demand : đáp ứng nhu cầu của ai.... 

- dịch : Chúng tôi thường xuyên theo dõi chất lượng các sản phẩm và dịch vụ để 

đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt  

 112. If the company had been under better circumstances, it could have obtained 

an ..........more favorable outcome.  

A. all  

B. even ( much ,still, even ,far + so sánh hơn  nhắm nhấn mạnh )  

C. any  

D. almost  

- Dựa vào nghĩa : Nếu công ty ở 1 hoàn cảnh điều kiện tốt hơn thì công ty đã có 

thể đạt được một kết quả thậm chí còn tốt hơn.  

 113. Service employees are exempt from overtime ....... the position meets 

specific circumstances.  

 A. if ( nếu )   

 B. whether ( liệu )  

 C. despite ( mặc dù )   

 D. that ( mà )  

exempt from : miễn… 
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Những nhân viên phục vụ được miễn làm thêm giớ nếu vị trí ( chức vụ) là trường 

hợp đặc biệt. 

 114. Most companies hire attorneys to ................ them in case they encounter 

any trouble.  

 A. attend (v) tham dự   

 B. represent (V) : đại diện cho ai   

 C. conduct (v) : tiến hành  

 D. express (v) : thể hiện  

- câu này dựa vào nghĩa của câu để chọn . Đáp án b.  

- Dịch : Hầu hết các công ty thuê luật sư để đại diện cho họ trong trường hợp họ 

gặp phải bất kỳ rắc rối nào  

 115. -------we find a comprehensive approach to dealing with traffic congestion, 

it will continue to worsen. 

A Except  

B. Also  

C. Unless  

D. Therefore 

-Except for st : ngoại trừ cái gì  

-Also ( adv ): cũng . Thường đứng sau chủ ngữ và đứng trước động từ thường 

-Unless= if not ( chú ý : unless thường dùng cho trường hợp mang tính tiêu cực, 

như câu trên. Còn If not mang tính tích cực ) 

Ex : unless you study harder, you will fail the exam. 

= if you don’t study harder, you will fail the exam 

- Therefore : Do đó. Nó thường đứng sau dấu chấm,và cách biệt với mện đề sau 

bằng dấu phẩy.  

Ex : Lan works very hard. Therefore, she earns so much money. 

- Dựa vào ý nghĩa của câu :  
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Dịch : Nếu chúng ta không tìm thấy một phương pháp tối ưu nào để đối phó với 

tình trạng tắc nghẽn giao thông, thì nó sẽ tiếp tục xấu đi. 

116. The head of the legal department is searching for experts who have a lot of 

experience with contract ........................ 

A. negotiates (v) đàm phán 

B. Negotiator (n) người đàm phán 

C. Negotiations (n) sự đàm phán 

D. Negotiable A. có thể thương lượng 

- Ở đây cần 1 danh từ. Trong 4 đáp án chỉ có B và C là danh từ. Xét về mặt ngữ 

nghĩa ta chọn C. 

- Dịch : Người đứng đầu bộ phận pháp lý đang tìm kiếm các chuyên gia có nhiều 

kinh nghiệm với các cuộc đàm phán hợp đồng 

117. Ace Training Group excels in providing best professional course that can be 

.................to your unique needs. 

A. Prosperous    

B. Customized  

C. Found   

D. Appointed 

Prosperous (adj ): thịnh vượng 

Found : qk va qkpt của động từ “find” : tìm 

To find st: tìm thấy cái gì, điều gì.... 

Customized : qk và qkpt của động từ “ customize” : điều chỉnh 

To customize to st : điều chỉnh theo cái gì 

Appointed : Qk và qkpt của động từ “ appoint” : bổ nhiệm ( vị trí công việc nào 

) 

- Trong câu cần 1 động từ ở dạng bị động, do đó loại luôn được đáp án A. Chỉ 

còn B, C, D. Dựa vào cấu trúc, ý nghĩa của các động từ, cũng như ngữ nghĩa của 

câu ta thấy đáp án C là phù hợp nhất. 
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-Dịch : Nhóm đào tạo Ace vượt trội trong việc cung cấp khóa học chuyên nghiệp 

nhất có thể được điều chỉnh theo nhu cầu riêng của bạn. 

118. Many.......... agricultural advisors were hired to boost the significantly 

declining industry. 

A. professionally  

B. professional 

C. professionalism 

D. profession 

Hai cấu trúc “ adv” +” adj” + N và “adj” +”adj” + N 

Nếu câu trên chọn A , thì trạng từ bổ nghĩa cho tính từ tức là “ nông nghiệp 

chuyên nghiệp “  sai nghĩa  

Còn khi chỗ trống là một tính từ, thì nó sẽ bổ nghĩa cho danh từ “advisor” -> cố 

vấn chuyên nghiệp 

- professionally (adv) : về chuyên môn, 1 cách chuyên nghiệp  

- professional (adj) : có chuyên môn, chuyên nghiệp  

- professionalism (n) : sự chuyên môn, tính chuyên nghiệp 

- profession (n) : nghề nghiệp ( có chuyên môn ) # job (n): công việc tạm thời 

Dịch : Nhiều chuyên gia tư vấn nông nghiệp được thuê để thúc đẩy ngành công 

nghiệp đang giảm sút đáng kể. 

119. We will hold a raffle event in all our department stores next week to extend 

our ----- thanks to our valuable customers. 

A. sincere    

B. original    

C. estimated 

(D ) completed 

- Sincere (adj) : chân thành.=> sincerely (adv) . trạng từ này thường hay xuất hiện 

ở cuối các bức thư  

- original (adj) : gốc , nguyên bản 
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- estimated : được ước tính 

- completed : được hoàn thành  

- Dựa vào nghĩa của câu t chọn đáp án A.  

Dịch : Chúng tôi sẽ tổ chức một sự kiện xổ số trong tất cả các cửa hàng của chúng 

tôi vào tuần tới để gửi lời cảm ơn chân thành của chúng tôi đối với khách hàng 

quý giá của chúng tôi. 

120. Please note that payment statements must be addressed ................ to the 

recipients.  

A. correct ( adj ) : đúng, chính xác 

B. correcting 

(C correction (n ) : sự sửa chữa 

(D correctly ( adv)  

To correct st: sửa chữa, khiển trách  

- Trong câu này cần 1 trạng từ bổ nghĩa cho động từ chính trong câu. Trong 4 đáp 

án chỉ có D là adv , do đó đáp án ở đây là D. Correctly. 

-Dịch : Xin lưu ý rằng báo cáo thanh toán phải được giải quyết một cách chính 

xác cho người nhận. 

121. Any errors in the payroll slip should be reported to the proper department 

within five days of .................  

A. receive (v)   

B. receipt (n) sự nhận được ( danh từ không đếm được ) 

C. receipts (n): hóa đơn ( có “s”, tức nó đếm được )  

D. receiving  

Sau giới từ “of” , nhưng phía sau không có tân ngữ  chọn danh từ  

 - Dịch : Bất kỳ sai sót trong bảng lương phải được báo cáo cho bộ phận phù hợp 

trong thời hạn năm ngày kể từ ngày nhận  

122. When the construction workers were................. of the arrival date of 

materials, they expressed concerns over the delay.  
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A. spoken  

B. reported 

C. notified  

D. required 

To speak st : Nói cái gì ( thường là về ngôn ngữ: 

Ex : Minh speaks Japanese very well. 

To report st: báo cáo điều gì 

To require that MĐ....: yêu cầu rằng........... 

To notify of st :thông báo về điều gì 

- Dựa vào cấu trúc và ngữ nghĩa của câu. Đáp án là C . Dịch : Khi các công nhân 

xây dựng được thông báo về ngày mà nguyên vật liệu tới nơi, họ đã bày tỏ sự lo 

ngại về sự chậm trễ. 

123. Researchers in a broad range of fields were asked to review ...............the 

proposed project may entail.   

A. how ( làm thế nào ) 

B. when ( khi ) 

C. which ( cái nào ) 

D. what ( những gì ) 

 -Dịch : Các nhà nghiên cứu trong một loạt các lĩnh vực được yêu cầu xem xét lại 

những gì mà dự án đề xuất có thể đòi hỏi. 

124. Shipping details will be entered into the computer ......... ...... we have 

received the authorization  

A. once   

B. whoever   

C. sometimes 

D. unless  

- once (adv) :+một khi , ngay khi  

 + một lần ( chỉ tần xuất ) ex: I go to library once a week  
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Một số cụm hay gặp đi với oncce : 

 + At once : ngay bây giờ 

 + Once upon a time : ngày xửa ngày xưa  

- whoever : bất cứ ai = no matter who  

Tương tự với các từ : whatever, however, whenever .... = no matter + what, how, 

when.......  

Ex : Whoever you are, you must comply with the rules  

= No matter who you are, you musr comply with the rules  

- sometimes (adv) : đôi khi, thỉnh thoảng ( chỉ tần suất ) 

-Unless = if not ( xem câu 115 ) 

- Dựa vào nghĩa của câu, đáp án là A. Dịch :  

Dịch: Các chi tiết về vận chuyển sẽ được nhập vào máy tính ngay khi chúng tôi 

đã nhận được sự cho phép 

125. Award-winning publications to keep you........... on current trends will be 

provided if you join Marsh Group Inc.   

 A. mature (adj) : chính chắc, hoàn thiện 

 B. up-to-date (adj) : cập nhập  

 C. proficient (adj): thành thạo  

 D. exclusive (adj) : độc quyền  

Cấu trúc : keep someone up to date  : báo cho người khác biết tin tức mới nhất về 

một chuyện gì. ) 

Ngoài ra còn có cấu trúc : Keep someone posted :  báo cho ai về điều gì ( dùng 

trong văn nói nhiều hơn viết ) 

Dịch : Các bài báo về những người đã đạt giải thưởng nhằm giúp bạn hiểu hơn 

về xu hướng hiện tại sẽ được cung cấp nếu bạn tham gia vào tập đoàn Marsh  

126. I can be ...................at the number below if you encounter any trouble 

requiring my attention.   

A. confirmed  
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B. reached  

C. determined 

D. arrived 

- To confirm st : xác nhận điều gì ( thông tin) 

- To determine : xác định 

- To reach at st : đạt được, đạt mức, chạm đến điều gì 

- To arrive at somewhere : đến đâu , nơi nào ( nơi chốn ) 

- Dịch : Tôi có thể đạt được điểm số dưới đây nếu bạn thấy bất kì vấn đề nào cần 

đến sự quan tâm, chú ý của tôi. 

127. Please complete the return list .........the reason for the return and it will be 

processed promptly. 

A. detail  

B. detailed 

C. detailing 

D. in detail (adv) : 1 cách chi tiết  

 - Detail (n ) : chi tiết  

 - to detail (v) st : diễn giải chi tiết cái gì  

Thông thường, phía sau đó, có cụm danh từ làm tân ngữ, thì sẽ chọn Ving trước 

đó.  

Tuy nhiên câu này chữ detailing thực ra không phải là hành động của the return 

list. Chữ detailing ở đây ta hiểu như sau:  

- Dịch : Vui lòng hoàn thành danh sách trả hàng đồng thời nêu rõ lí do cho việc 

gửi trả nó và nó sẽ được xử lý kịp thời 

128. Of the 6 candidates, Ms. Sally Marson seemed the....................for the 

position. 

A. qualification  

B. qualified  

C. more qualified 
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D. most qualified 

- qualification (n) : trình độ chuyên môn  

- qualified (adj ) có đủ trình độ chuyên môn 

- Dựa vào ngữ nghĩa và trước từ cần điền có “the” , xác định đây sẽ là so sánh 

nhất , ở đây “the most qualified”mang nghĩa bằng với “ the most qualified 

candidate” 

- Dịch : t rong 6 thí sinh thì bà Sally Marsin dường như là người có trình độ 

chuyên môn cao nhất cho vị trí này  

129. Tickets to the newly refurbished amusement park will be sold online 

..................... on Monday. 

A. outdoors  ( adv ) : ngoài trời ( trạng từ chỉ nơi chốn ) 

C. afterwards ( adv ) : sau đó 

B. starting   

D. as to ( còn như, nói về ) 

- Dựa vào nghĩa cảu câu , chọn đáp án b.  

Dịch :Vé vào cửa công viên giải trí mới được tân trang lại sẽ được bán trực tuyến 

bắt đầu vào thứ hai  

130. A few flight attendants have requested that some loose volts in the overhead 

bins ................ tightened.  

A. be  

B. are  

C. have been 

D. will be 

Thể giả định : 

Recommend, suggest, advise, urge, propose, ask, desire, demand, require, 

request, insist, order, command....+ (THAT) + S (+ should) + Động từ nguyên 

mẫu 
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Dịch: Một vài tiếp viên hàng không yêu cầu các hành khách thắt chặt dây an toàn 

lại. 

131. Hamas Investment placed an advertisement on temporary employment 

............... for certified financial advisors. 

A. opens (v) mở 

B. openness (n) sự mở 

C. openings  

D. opener (n) người để mở 

Giải thích : openings = job vacancies = những vị trí còn trống, chưa có người 

nhận việc  

opening for sb = opportunity for sb = cơ hội cho ai 

Hamas Investment đặt quảng cáo tuyển dụng về những cơ hội việc làm tạm thời 

cho những cố vấn tài chính đủ trình độ. 

132. Now that the company has gained a noticeable increase in net profits, it is 

offering customers a thirty percent......................... 

A. economy   

B. market  

C. discount   

D. criteria  

- Economy (n) : nền kinh tế. Từ này có 2 tính từ là economical và economic mang 

2 nghĩa khác nhau : Economic (adj) : thuộc về kinh tế  

 Economical (adj) : có tính kinh tế ( tiết kiệm tiền ) 

- market (n) : siêu thị, thị trường........ 

- discount (n ) : chiết khấu , giảm giá ( nếu mua với số lượng hàng hóa lớn ) 

- criteria (n) : điều kiện  

Dịch : Vì công ty có được sự tăng trưởng lợi nhuận ròng đáng kể, nên nó đang 

cung cấp cho khách hàng chiết khấu 30 % . 
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133. Further studies will be conducted to develop .......... sound guidelines for 

year-round training.  

 A. economy (n) nền kinh tế   

 B. economic (adj ) : thuộc về kinh tế   

 C. economical ( adj ) : tiết kiệm, thận trọng 

 D. economically (adv ) : 1 cách tiết kiệm   

Year-round : suốt năm 

Khi gặp dạng “adj” + “adj” + “N” hay “adv” + “adj” +N này, thì cứ thế nghĩa vào 

và dịch 

Khi nhiều tính từ bổ nghĩa cho một danh từ, thì nguyên tắc dịch là dịch từ tính từ 

phải qua trái. Nếu chỗ trống là tính từ thì có 2 trường hợp B và C : 

- economic sound guidelines: những quy định hợp lí kinh tế không hợp nghĩa 

- economical sound guidelines : những quy định hợp lí tiết kiệm  sai nghĩa 

Nên chỉ còn dùng trạng từ để bổ nghĩa cho tính từ trước đó 

- economically sound guidelines : những quy định hợp lý về mặt kinh tế  

Những nghiên cứu trong tương lai sẽ được thực hiện để xây dựng những quy định 

hợp lý về mặt kinh tế cho quá trình đào tạo suốt năm. 

134. If you have difficulty preparing for a presentation on............ , ask Mr. Jacobs 

for help.  

 A. your own   ( on your own = by yourself = alone= tự bạn làm ) 

 B. yourself   

 C. your  

 D. yours  

Dịch : Nếu bạn gặp khó khăn cho việc tự chuẩn bị bài thuyết trình, hãy hỏi ông 

Jacobs để nhận sự giúp đỡ. 

135. A letter................ by a copy of the press release was mailed to the public 

relations department yesterday.  

A. accompanies   
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B. accompanying 

C. accompanied  

D. will accompany  

Trong câu đã có động từ chính là “mailed” rồi. Nên những động từ khác phải ở 

dạng mệnh đề quan mệnh rút gọn  chỉ có B và C là dạng rút gọn. Những lá thư 

thì phải là được kèm theo, chứ nó không tự thực hiện hành động được. Nên phải 

chọn C. 

accompany by s.thing/sb : kèm theo cái gì, đi kèm ai đó 

- dịch : Một bức thư kèm theo 1 bản phô tô về thông cáo báo chí đã được gửi mail 

đến phòng quan hệ công chúng ngày hôm qua 

136. In order to demonstrate our appreciation, a party........ held at a Chinese 

restaurant.  

A. will be   

B. has ( loại B, B là hiện tại hoàn thành, miêu tả một việc đã xay ra, và kết quả ở 

hiện tại ) 

C. will have ( thì tương lai hoàn thành, mô tả một hành động mà xảy ra trước một 

thời điểm xác định trong tương lai. 

Ví dụ :  

I will have been in London for six months by the time I leave. ) 

D. were ( loại B, không dùng quá khứ được, vì nó chua xảy ra ) 

- Đây là câu bị động, đã có động từ chính (held),do đó cần “to be”=> loại B và C. 

- Loại D vì chủ ngữ là “a party” . còn lại chọn đáp án A. 

Dịch : Để tỏ lòng biết ơn của chúng tôi, một bữa tiệc sẽ được tổ chức tại 1 nhà 

hàng Trung quốc. 

 137. The conference’s keynote speaker called this morning for ..............that 

everything has been set for his presentation.  

 A. confirm (v) : xác nhận  

 B. confirming  
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 C. confirmation (n) ( giới từ + Ving + O ; giới từ + N ) 

 D. confirmed  

Set for : chuẩn bị, sẵn sàng 

Diễn giả chính của hội thảo đã gọi điện vào sáng nay để xác nhận mọi thứ đã sẵn 

sang cho phần thuyết trình của của anh ấy. 

 138. After............ requests by residents, the city’s board members decided to 

install additional traffic lights.  

 A. repeat (v) 

 B. repeated (PII) 

 C. repeating  

 D. repetition (n) 

- ta thấy có “by residents “ => từ cần điền ở đây là 1 động từ ở dạng phân từ ( bị 

động ) . 

- Dịch : Sau khi được yêu cầu bởi những cư dân, những thành viên của hội đồng 

thành phố đã quyết định lắp đặt thêm đèn giao thông. 

 139. Please note................... prices for not yet published books are tentative and 

final pricing will be determined at publication.  

A. in as much as : vì  

B. them : họ 

C. about : về 

D. that 

- Note that + MĐ ..... 

- Dịch : Hãy chú ý rằng giá cho những cuốn sách chưa xuất bản vẫn đang thăm 

dò/trao đổi và giá cuối cùng sẽ được xác định rõ vào buổi công bố.  

140. Employees are advised to refrain from using mobile phones.................. on 

duty, since it causes distraction.  

A. during ( suốt ) 

B. in  ( trong ) 
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C. while ( trong khi ) 

D. afterward ( sau đó ) 

refrain from + something : tự kiềm chế làm gì 

- Dịch : Những nhân viên được khuyên nên tự kiềm chế sử dụng điện thoại di 

động trong khi đang khi hành nhiềm vụ.  

Part 6 : 

Questions 141-143 refer to the following letter.  

 Dear Gail Anderson.  

Thanks for your phone calls regarding the order for our leather soap and 

conditioner to clean and freshen your leather upholstery. When ...........correctly 

on cracked and dirty leather, our cleaning product will help remove the dirt easily.  

 

Khi sản phẩm của chúng tôi được sử dụng đúng cách trên đồ da bẩn và sần sừ, 

sản phẩm tẩy rửa của chúng tôi sẽ giúp loại bỏ vết bẩn dễ dàng. 

 141.  

A.use  

B. used  

C. using  

D. it used  

Câu đó “ When our cleaning product is used correctly on cracked and dirty 

leather, our cleaning product will help remove the dirt” Nên phải chọn dạng bị 

động, sản phẩm không thể thực hiện hành động “sử sụng” được ) 

The neutral feature of the cleaner containing protective oils also aids stain 

resistance and keeps the leather supple, .............some other leather cleaning 

products which contain solvents and can dry out  the leather.  

142.  

A. unlike  : không giống như 

B. despite  + N/Ving : mặc dù 
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C. amid ( giữa ) 

D. following  ( theo sau ) 

- Despite + V.ing, cụm danh từ, danh từ = despite the fact that +MĐ 

Tính chất trung tính của chất tẩy mà có chứa dầu bảo vệ cũng như có chống biến 

màu do acid và giữ cho đồ da mềm mại. Không giống như những sản phẩm đồ 

tẩy rửa đồ da khác mà có có chứa chất hòa tan và có thể làm khô đồ da. 

 If you use our product in conjunction.............. our DOR care cream, you will 

have optimum protection  

 143.  

A. with   

B. on   

C. at 

D. of  

Nếu bạn sử dụng sản phẩm cùng với kem chăm sóc DOR của chúng tôi, bạn sẽ 

có sự bảo trì và bảo vệ tối ưu. 

Cụm : in conjunction with : cùng với, chung với  

 

 and maintenance.  

Questions 144-146 refer to the following letter.  

 Dear Susan Goodwin,  

 I am writing in response to your letter .......... about any chance of you being 

covered if the product  

 144.  

A. inquiry ( n) câu hỏi, yêu cầu 

 B. inquire (v) 

 C. inquiring  

 D. inquired  
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Do câu đã có động từ chính là “writing”  rồi, nên những động từ còn lại phải chia 

theo dạng mệnh đề quan hệ rút gọn. 

…to your letter which inquires about any chance.. 

Câu phải dùng dạng chủ động, vì không thể nói, lá thư của bạn bị yêu cầu được. 

 you wish to purchase doesn’t perform as ................ 

 145.  

A. anticipate  

B. anticipated ( “as you anticipated” như bạn đã mong đợi …, dùng quá khứ 

) 

 C. anticipating  

 D. anticipation  

 The law says that merchants make an implied promise that goods are fit to be 

sold every time they sell a product. For example, if you, as an appliance retailer, 

sell an oven, you are promising that the oven is in proper condition ......sale.  

 146.  

A. on  

B. for   

C. in 

D. by  

On sale : đang giảm giá 

For sale : có sẵn để bán 

Chẳng hạn, nếu bạn là một đại lý bán đồ dùng nhà bếp, bán một cái lo, bạn có 

triển vọng là cái lò trong điều kiện thích hợp để bán.  

If the oven doesn’t heat, or if it heats without proper temperature control, then the 

seller has breached the implied warranty of merchant promise.  

 In such case, the law requires the seller to provide any solution so that the buyer 

will be able to get a working oven.  
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 Should you have any further questions about this matter, please contact us online 

at www. azellialeagalconsult.co.kr.  

Questions 147-149 refer to the following notice.  

  Checking Out  

 ...............you have selected all the items you would like to purchase and are ready 

to place your order,  

 147.  

A. Moreover  

B. In addition to  

C. Once 

D. Besides  

click on the Check Out link.  

Moreover (adv) : hơn thế nữa  

Once (liên từ) : khi , một khi, ngay khi 

In addition to : ngoài ra, thêm vào đó.... 

Besides ( adv) : bên cạnh đó 

- Câu này dựa vào nghĩa của câu để chọn đáp án. Đáp án là C. Hơn nữa các 

đáp án A, B, D có nghĩa tương tự nhau.. 

- Dịch : Khi bạn đã chọn tất cả các mục mà bạn muốn mua và sẵn sàng để 

đặt hàng, hãy nhấn vào đường link đặt hàng. 

 The next screen displays a form for your shipping address.  

 After entering your shipping address, you will be asked for the payment 

information required to complete your order.  

...............it be necessary, you can print out your form and then send it to us by fax 

or postal service, or  

 148.  

A. Since : kể từ khi 

B. Should : nếu, nên 
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C. Unless : trừ khi 

D. When  : khi 

- Trong các đáp án , thì A, C và D sau đó phải là một mệnh đề. Ta nhận thấy ở 

đây đang ở dạng đảo ngữ câu điều kiện. Do đó chỉ có thể là B.  

- Dịch : Màn hình tiếp theo hiển thị một mẫu cho địa chỉ giao hàng cho bạn 

 Sau khi nhấn vào địa chỉ giao hàng, bạn sẽ được yêu cầu các thông tin về hình 

thức thanh toán, yêu cầu bạn hoàn thành việc đặt hàng của bạn. 

 Nếu cần thiết, bạn có thể in mẫu đó ra và sau đó gửi nó qua fax cho chúng tôi 

hoạc qua bưu điện , hoặc ....... 

order over the phone, with all the information at your fingertips.  

 If you decide to make an order, your final order,.............. our special promotion 

offer, will be displayed for you to print and complete your order. 

 149.  

A. include  

B. includes   

C. included 

D. including ( rút gọn  dạng chủ động ) 

- Dịch : nếu bạn quyết định đặt hàng, thì đơn hàng cuối cùng của bạn, bao gồm  

 Những điều khoản, sẽ được trình ra để bạn in và hoàn thành đơn đặt hàng. 

Questions 150-152 refer to the following tips.  

 You will find relocating to a new place costly. In addition to paying for your first 

month’s rent in advance, down payment fees and items you need for your new 

place may be needed. And you also have to spend more money on moving. But 

this is the only expense you can cut down on.  

So as to reduce moving expenses, you will need certain information on how to 

get packing boxes and cushioning materials to ........ breakage.  

 150.  

A. promote (v) thúc đẩy 
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B. prevent  

C. prohibit (v) cầm 

D. fluctuate (v) dao động lên xuống 

 - Câu này dựa vào nghĩa của câu và động từ : Vì vậy, để giảm chi phí vận chuyển, 

bạn sẽ cần một số thông tin chắc chắn về việc làm thế nào để hộp đóng gói và vật 

liệu đệm để tránh vỡ. 

 - to promote (v) : thăng tiến ( công việc ) 

-  To prohibit (v) : ngăn cấm  

To prohibit sb from doing st : ngăn cấm ai làm điều gì 

- To prevent (v) : ngăn  

To prevent st : ngăn , tránh điều gì xảy ra 

To prevent sb (from) doing st : ngăn cản ai đó làm gì  

= To stop Sb from doing st 

= to deter sb from doing st 

= to discourage sb from doing st 

= to keep sb from doing st 

=to make it impossible for sb to do st 

Ex : The storm prevented us from finishing the work  

= The storm made it impossible for us to finish the work. 

- To fluctuate ( nội động từ ) : dao động, thay đổi thất thường 

 Do đó chọn : prevent . 

 Unless you own extremely fragile items, you can pack ....... all of your things 

using everyday  

 151.  

A. almost  

 B. most  

C. every 

D. a few 
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 materials to protect them.  

- Almost : hầu hết 

- Most : tính từ so sánh cao nhất của much và many . và được sử dụng đi với 

tính từ dài trong so sánh hơn nhất. 

- Every :mỗi . sau nó là các danh từ. 

- A few +danh từ đếm được số nhiều : một số 

 A little + danh từ không đếm được : một số  

- Khi bỏ “ a “ đi thì các từ này lại mang nghĩa khác  

 Little + danh từ không đếm được: rất ít, không đủ để (mang nghĩa phủ 

định) 

 Few + danh từ đếm được số nhiều: có rất ít, không đủ để (mang nghĩa phủ 

định) 

- Trong 4 đáp án thì chỉ có “almost” là đi được với “all” . mang nghĩa là : 

hầu hết tất cả....... 

 If you are in need of packing tape or labeling markers, you can get anything you 

need on the Internet, where people give things out...........free of charge, or from 

a neighbor who has recently  

 152.  

A. absolute  

B. absolutely 

C. absolution 

D. absolve  

moved to the building. 

- Absolute (adj) : thuần túy, hoàn toàn,... 

- absolution (n) :sự tha tội, sự xá tội 

- absolutely (adv) : hoàn toàn  

- absolve (v) : tha tội, miễn trách nhiệm 

To absolve sb from blame : miễn trách nhiệm, tuyên bố ai đó không có tội. 
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- Câu này cần 1 trạng từ bổ nghĩa cho “ free of charge” . mang nghĩa : hoàn 

toàn miễn phí .  

- Cả câu : nếu bạn có nhu cầu đóng gói hoặc ghi nhãn mác, thì bạn có thể 

tìm kiếm thông tin trên mạng , nơi mà người ta cung cấp những thông tin trên 

hoàn toàn miễn phí, hoặc từ một người hàng xóm gần đây mới chuyển đến tòa 

nhà 
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READING 

Part 5 

101.The Society for Communication seeks to advance technical support systems 

and provide services for the education and…….  development of its members. 

(A) profession 

(B) professional 

(C) professor 

(D) profess 

Giải thích: 

 profession(n)nghề nghiệp 

 professional(adj)thuộc về nghề nghiệp, có tay nghề, chuyên nghiệp 

 professor(n)giáo sư, giảng viên 

 profess(v) tự cho là, tự nhận là, bày tỏ 

Vì “development” là một N nên cần 1 adj bổ nghĩa, “professional development” 

: phát triển chuyên môn. 

Dịch:  Hội giao tiếp Cộng đồng luôn tìm cách cải tiến hệ thống hỗ trợ kỹ thuật và 

cung cấp dịch vụ cho giáo dục và phát triển nghiệp vụ (professional development) 

của các thành viên trong hội. 

102.If you would like to lose weight, you……… replace high-calorie side dishes 

with healthier alternatives. 

(A) had better 

(B) had rather 

(C) would have 

(D) are better 

Giải thích :  

 had better +V (nguyên mẫu không “to” ):nên làm gì  

 had rather +V (nguyên mẫu không “to”): thích làm gì hơn 

 would have +p.p 
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 are better +than SO/ST 

Dịch: Nếu anh muốn giảm cân thì anh nên(had better) thay thế các món ăn phụ 

nhiều calo bằng các món ăn khác tốt cho sức khỏe hơn. 

103.Those who wish to get the best deal from their shopping are advised to………  

product  features, prices and read customer reviews carefully. 

(A) entail 

(B)compare 

(C) diminish 

(D) serve 

Giải thích: Ta thấy cả 4 đáp án đều là động từ vì vậy ta dựa vào nghĩa để chọn 

đáp án đúng. 

 entail(v) + ST: đòi hỏi, kéo theo, dẫn đến 

 compare(v) + ST/SO: so sánh 

 diminish(v) + ST: giảm bớt, thu nhỏ, làm giảm giá trị 

 serve(v) + ST/SO: phục vụ, đáp ứng 

 B hợp nghĩa nhất 

Dịch: Những người mong muốn mua hàng với giá rẻ nhất nên so sánh(compare) 

tính năng của sản phẩm, giá cả và đọc kĩ những phản hồi của khách hàng về sản 

phẩm. 

104.The successful candidate may work in an environment with frequent 

interruptions and ……….deadlines rather than in a stable environment. 

(A) doubtful 

(B)genuine 

(C)fluctuating 

 (D) assorted 

Giải thích: 

 doubtful(adj) đáng nghi ngờ, không chắc chắn, nghi ngại 

 genuine(adj) thật, đích thực 
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 fluctuating(adj) (thay đổi) thất thường, biến động, dao động 

 assorted(adj) đủ loại, hỗn hợp, thuộc các loại khác nhau 

Dịch:  Ứng cử viên thành công có thể làm việc được trong một môi trường với sự 

gián đoạn thường xuyên và những kì hạn thất thường(fluctuating deadlines) hơn 

là những người làm việc trong một môi trường ổn định. 

105.According to the preliminary analysis by the labor department, the recovery 

of the economy this year led to an increase in employment,……… with the same 

period last year. 

(A) compare 

(B) comparing 

(C) compared 

(D) comparison 

Giải thích: chỗ trống cần dạng dạng rút gọn của mệnh đề quan hệ ( “which is 

compared with….=compared with…..”, “which” thay thế cho “the recovery of 

the economy this year”) 

Dịch: Theo như những phân tích sơ bộ bởi Bộ Lao Động, sự khôi phục nền kinh 

tế trong năm nay dẫn đến sự gia tăng lao động, so với cùng thời kì năm ngoái. 

106.Customers……….products are provided and maintained through an existing 

arrangement should contact us immediately. 

(A) who 

(B) which 

(C) whose + N 

(D) that 

Giải thích: Ta dùng “whose” trong mệnh đề liên kết thay cho “customers’ ” 

Dịch: Những khách hàng có sản phẩm được cung cấp và bảo hành thông qua sự 

thỏa thuận còn thời hạn nên liên lạc với chúng tôi ngay lập tức. 

107.You will need to pay for the cost of shipping,……..given alternative 

instructions from our  customer service department. 
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(A) also 

(B) except 

(C) therefore 

(D) unless 

Giải thích: Câu trên dùng dạng rút gọn của mệnh đề “if, unless” . “unless you are  

given alternative instructions from”= “unless given alternative instructions from” 

Dịch: Trừ khi bạn được cung cấp những hướng dẫn nào khác từ bộ phận dịch vụ 

khách hàng của bên chúng tôi còn nếu không thì bạn sẽ phải trả phí vận chuyển.” 

108. We are looking forward to……… to provide the highest-quality programs 

consistently for years to come. 

(A) continue 

(B) continuous 

(C) continuing 

(D) continued 

Giải thích: “look forward to +Ving”(v) mong muốn làm gì 

Dịch: Chúng tôi mong muốn tiếp tục cung cấp những chương trình chất lượng tốt 

nhất một cách thường xuyên trong nhiều năm tới. 

109.Increasingly powerful computer graphics have enabled domestic filmmakers 

to create screen images that rival ………  Hollywood. 

(A) them of 

(B) that of 

(C) this of 

(D) those of 

Giải thích:  

 rival SO/ST (v) cạnh tranh với ai/cái gì 

 Those of = screen images 

Dịch: Đồ họa vi tính ngày càng mạnh đã giúp cho những nhà làm phim nội địa 

có thể tạo ra những hình ảnh cạnh tranh được với Hollywood. 
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110.I recommend that the presentation you will give next week be……of 

the overall market trends. 

(A) critic 

(B) appreciative 

(C) understanding 

(D) reflective 

Giải thích: 

A.critic of ST(n) nhà phê bình, người chỉ trích về cái gì 

B.appreciative of ST(adj) tán thưởng, bày tỏ sự biết ơn, đánh giá cao đối với 

cái gì  

C.understanding of ST(n) sự am hiểu, sự hiểu biết về cái gì 

D. reflective (adj) trầm tư, suy tư 

Dịch: Tôi khuyên anh là bài thuyết trình mà anh sẽ trình bày vào tuần tới nên 

đánh giá cao xu hướng chung của thị trường. 

111. Mr. Jackson is……..that he is authorized to fly business class to get to the 

trade fair in Chicago. 

(A) doubt 

 (B) doubted  

(C) doubtful 

(D) doubtfully 

Giải thích: 

 doubt(v) nghi ngờ 

 doubted(động từ của “doubt” ở dạng quá khứ) đã nghi ngờ 

 doubtful(adj) nghi ngờ, không chắc chắn 

 doubtfully(adv) một cách không chắc chắn, một cách đáng nghi ngờ 

Dịch: Ông Jackson không chắc chắn là ông ấy có được quyền đi máy bay hạng 

sang để đến hội chợ thương mại ở Chicago hay không. 
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112.We will help you find……. and cost- effective solutions to drive your 

business to a higher level of success. 

(A) comprehensive 

(B) comprehension 

(C) comprehensively 

(D) comprehend 

Giải thích: 

 comprehensive(adj) toàn diện, dễ hiểu 

 (B) comprehension(n) sự hiểu biết, khả năng tiếp thu 

 (C) comprehensively(adv) hoàn toàn, một cách toàn diện 

 (D) comprehend(v) hiểu rõ 

Dịch: Chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra cách giải quyết toàn diện và tiết kiệm nhất để 

mà có thể dẫn dắt doanh nghiệp của bạn vươn lên đến một cấp độ thành công cao 

hơn. 

113. If you need further information or have any questions about……..your 

merchandise, please send an e-mail to the sales department or contact us. 

(A)  return 

(B)  returns 

(C) returned 

(D) returning 

Giải thích: Sau giới từ ( trong câu trên giới từ là “about”) động từ phải ở dạng 

thêm “ing”(Ving) 

Dịch: Nếu bạn muốn biết thêm thông tin hay có bất kì câu hỏi nào về việc đổi trả 

hàng thì bạn vui lòng gửi email đến bộ phận bán hàng hoặc lên hệ với chúng tôi. 

114.The V.S. Center database will allow you to find the best volunteer 

opportunities……… on your preference. 

(A) base 

(B) basing 
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(C)based 

(D)basement 

Giải thích: Ta dùng dạng rút gọn của mệnh đề quan hệ, “the best volunteer 

opportunities which are based on your preference”= “the best volunteer 

opportunities based on your preference” 

Dịch: Cơ  sở dữ liệu của Trung tâm V.S sẽ cho phép bạn tìm kiếm cơ hội tình 

nguyện tốt nhất dựa vào sở thích của bạn. 

115. The increase in the overall sales volume does not …….. indicate a high level 

of customer satisfaction. 

(A) barely (adv) trơ trụi, nghèo nàn  

(B) gradually (adv) dần dần, từ từ 

(C) necessarily (adv) tất yếu 

(D) presumably (có lẽ ) 

Giải thích:  Cả 4 phương án đều là trạng từ, nên phải hiểu nghĩa 

Dịch Sự tăng về tổng thu nhập không đồng nghĩa ( không phải biểu hiện tất yếu 

) với mức độ về sự hài lòng của khách hàng cao.   

116.Ms. Gail  Hutson, systems manager, made internal corporate blogs……….to 

other traditional forms of communications. 

(A) better 

(B) improved 

(C) enhanced 

(D) superior 

Giải thích:  

  better +than (adj) tốt hơn 

  improved: được cải thiện 

  enhanced: được nâng cao 

 superior to ST/SO(adj) tốt hơn, trội hơn 
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Dịch: Cô Gail Hutson, người quản lý hệ thống, đã tạo ra các blogs về nội 

bộ doanh nghiệp hoàn thiện hơn những hình thức giao tiếp truyền thống khác. 

117. It is fairly……..for employees to receive full compensation for their 

overtime work. 

(A) common  

(B) even 

(C)genuine 

(D)accurate 

Giải thích:  

 common (adj) phổ biến, thông dụng. 

 even(adj) ngang sức 

 genuine(adj) thật, đích thực 

 accurate(adj) chính xác 

Dịch: Một điều khá phổ biến đó là nhân viên phải được nhận khoản tiền đền bù 

trọn vẹn cho việc làm ngoài giờ. 

118.We need to appoint a……. replacement for Mr.  Hwang, who handles classes 

on nutrition to attendees. 

(A) temporary 

(B) minor 

(C)duplicate 

(D)harsh 

Giải thích:  

 temporary(adj) tạm thời 

 minor(adj) nhẹ, nhỏ, thiểu số 

 duplicate(adj) trùng hợp 

 harsh(adj) nghiêm khắc, gay go, khắc nghiệt 

Dịch: Chúng tôi cần phải tìm một người để thay thế tạm thời cho ông Hwang, ông 

thầy này là người quản lý lớp dạy về dinh dưỡng cho các học viên. 
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119.If you purchase our outstanding laptop with a full one-

year……warranty, we will ship it today. 

(A) limited 

(B) partial 

(C) regular 

(D) first 

Giải thích:  

 limited(adj) hạn chế 

 partial(adj) một phần, bộ phận 

 regular(adj) thường xuyên  

 first(adj) đầu tiên  

Dịch: Nếu bạn mua máy tính xách tay hàng đầu của bên chúng tôi với thời hạn 

bảo hành 1 năm (limited warranty: bảo hành có thời hạn),  chúng tôi sẽ giao hàng 

cho bạn vào ngày hôm nay. 

120.We are sorry that the product you have searched for is no longer …… for 

sale. 

(A) prospective 

(B) approaching 

(C) displaced 

(D) available 

Giải thích:  

 prospective(adj) có triển vọng, có tương lai 

 approaching(adj) đang tiếp cận  

 displaced(adj) bị chiếm chỗ, được dùng để thế chỗ 

 available(adj) có sẵn 

* available in stock (adj) còn trong kho, available for sale(adj) còn hàng để bán 

Dịch: Chúng tôi xin lỗi vì sản phẩm bạn tìm kiếm đã hết hàng. 
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121.I am sorry that you experienced a temporary interruption in our 

services,but all services were ……. a moment ago. 

(A) restored 

(B) restoring 

(C) to restore 

(D) restoration 

Dịch: Tôi xin lỗi vì bạn đã trải qua sự gián đoạn tạm thời trong dịch vụ, nhưng 

tất cả dịch vụ đã được khôi phục một giây trước.  

122.To demonstrate our appreciation to our valued ……… , we are offering free 

tickets to new plays which  received outstanding reviews from critics. 

(A) custom 

(B) customary 

(C) customers 

(D) customized 

Giải thích: 

 custom(n) tập quán 

 customary(adj) thành thói quen, theo thông lệ, như thường lệ 

 customers(n) khách hàng (số nhiều của “customer”) 

 customized(adj) chuyên biệt 

Dịch: Để mà bày tỏ sự biết ơn của chúng tôi với những khách hàng tiềm năng, 

chúng tôi cung cấp những vé miễn phí cho những vở kịch mới, những vở kịch 

này đều nhận được sự đánh giá xuất sắc từ phía các nhà phê bình. 

123. A survey of consumers shows that respondents want convenience…….. 

enjoyable experience when shopping. 

(A) altogether 

(B) plus 

(C) though 

(D) only 
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Giải thích: 

 altogether(adv) nói chung, cả thảy 

 plus +ST :cộng với 

 though(adv) mặc dù 

 only(adj) chỉ  

Dịch: Một cuộc khảo sát về khách hàng cho thấy rằng những người trả lời phỏng 

vấn muốn sự tiện lợi và(cộng với) sự trải nghiệm thú vị khi mua sắm. 

124.The rapid growth of an aging population is posing tough……to the social 

security system of most countries. 

(A) exaggeration 

(B) challenges 

(C) cause 

(D) allowances 

Giải thích: 

 exaggeration(n) sự phóng đại, sự cường điệu 

 challenges(n) sự thử thách 

 cause(n) sự gây ra 

 allowances(n) sự cho phép, sự trợ cấp 

Dịch: Sự phát triển nhanh chóng của dân số già đang đặt ra những thử thách khó 

khăn cho hệ thống an ninh xã hội ở phần lớn các quốc gia. 

125.Gas explosions are often……to negligence and are usually caused by 

violations of standards or safe practices. 

(A) accused 

(B) presented 

(C) blamed 

(D) attributed 

Giải thích: 

 be accused of ST (v) bị buộc tội gì 

Toe
ic 

Prac
tic

e C
lub



Bông Ti Gôn – Economy 1 – Test 10  

Quyển ebook này do tập thể Group “Toeic Practice Club” biên soạn nhằm giúp các bạn tự học có tài 

liệu ôn thi hiệu quả. Đừng mua bán quyển ebook này, như vậy sẽ làm mất đi giá trị mà các bạn nhiệt 

tình đã đóng góp.  

 be presented to SO (v) được trình bày cho ai 

 be blamed for ST/SO (v) bị trách móc, bị cho là 

 be attributed to ST(v) góp phần vào, được quy cho là, do là, được cho 

là nguyên nhân của 

Dịch: Vụ nổ khí ga thường được cho là do sự thờ ơ và thường được gây ra do vi 

phạm các quy tắc hoặc các tập quán sinh hoạt an toàn. 

126.Despite a large number of ……. that companies are facing a serious shortage 

of skilled workers,  proper action has not been taken. 

(A) indicators 

(B) objectives 

(C) compromises 

(D)directions 

Giải thích:  

 indicator(n) chỉ tiêu, chỉ số 

 objective(n) mục tiêu, object(n) đối tượng 

 compromise(n) cuộc dàn xếp, cuộc thỏa hiệp, tiếp bảo mật 

 direction(n) phương hướng, hướng đi 

Dịch: Mặc dù các công ty đang phải đối mặt với nhiều thỏa hiệp nhưng sự thiếu 

hụt trầm trọng về lao động có tay nghề cao và hành động phù hợp vẫn chưa được 

tiến hành. 

127…….most workers are working collaboratively,  it looks like they will fail to 

meet the deadline. 

(A) Whether 

(B) So that 

(C) Even if 

(D)Nonetheless 

Giải thích:  

 whether + mệnh đề +or not :liệu rằng  
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 So that + mệnh đề: để mà….. 

 Even if : ngay cả nếu, ngay cả khi, cho dù, dẫu cho 

 Nonetheless: tuy vậy, tuy nhiên, mặc dù vậy 

Dịch: Dẫu cho phần lớn công nhân cộng tác làm việc, nhưng mà có vẻ là họ sẽ 

không hoàn thành đúng thời hạn. 

128.  This discount offer may not be used in …….with any other coupons. 

(A) alignment 

(B) momentum 

(C) conjunction 

(D)relation 

Giải thích: 

 In alighment with ST/SO: thẳng hàng với, ngang hàng với 

 Momentum(n) đà (tăng trưởng, động lực,...) 

 In conjunction with ST/SO: cùng chung, kết hợp với 

 In relation with ST/SO: liên quan đến 

Dịch: Cái phiếu giảm giá này không kết hợp với bất kì các phiếu khác. 

129.The employees in the planning department spend most of their time…..  

proposals for a better management structure. 

(A) write 

(B) writing 

(C)written 

(D)for writing 

Giải thích: spending ST (on) doing ST (v) trải qua/sử dụng cái gì để làm gì 

Dịch: Những nhân viên trong phòng kế hoạch dành phần lớn thời gian của họ để 

viết những đề xuất cho một cơ cấu quản lý tốt hơn. 

130.Any employers or contractors who are found to have……..safety laws will 

be subject to a heavy fine. 

(A) complied 
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(B) observed 

(C) breached 

(D) adhered 

Giải thích: 

 Comply +with ST(v) : tuân theo  

 Observe +ST (v) tuân thủ 

 Breach +ST (v) vi phạm 

 Adhere + to ST(v) gia nhập vào, dính chặt vào, trung thành với 

Dịch: Bất kì nhà tuyển dụng hay nhà thầu nào mà bị phát hiện vi phạm Luật an 

toàn thì sẽ bị phạt nặng. 

131.A large……. of low-income populations rely on farming and fishing for their 

living. 

(A) size 

(B) proportion 

(C) equivalent 

(D) condition 

Giải thích: 

 Size(n) kích thước, quy mô  

 Proportion(n) tỷ lệ 

 Equivalent (n) tương đương, tương tự 

 Condition (n) điều kiện  

Dịch: Một tỷ lệ lớn dân số có thu nhập thấp sống nhờ vào việc trồng trọt và đánh 

cá. 

132.One of the most……..consequences of worldwide climate change is the 

steady rise of sea levels. 

(A) worry 

(B) worrying 

(C) worried 

Toe
ic 

Prac
tic

e C
lub



Bông Ti Gôn – Economy 1 – Test 10  

Quyển ebook này do tập thể Group “Toeic Practice Club” biên soạn nhằm giúp các bạn tự học có tài 

liệu ôn thi hiệu quả. Đừng mua bán quyển ebook này, như vậy sẽ làm mất đi giá trị mà các bạn nhiệt 

tình đã đóng góp.  

(D) worries 

Giải thích: “worrying”(adj) đáng buồn, gây lo lắng 

Dịch: Một trong những hậu quả đáng buồn nhất của việc thay đổi khí hậu toàn 

cầu đó là sự gia tăng đều đều của mực nước biển. 

133. APT Electronics has proved………capable of achieving impressive 

revenues just in the first quarter. 

(A)  it 

(B) themselves 

(C) those 

(D) itself 

Giải thích: “APT Electronics” đóng vai trò là danh từ số ít (tên của một công ty) 

do đó ta loại B,Ccòn lại A và D. Mặc khác, ta có: prove oneself (v) tự chứng 

minh mình như thế nào…..--> chọn D 

Dịch: Công ty APT Electronics đã chứng minh rằng mình có khả năng đạt được 

doanh thu ấn tượng chỉ trong quý đầu. 

 134.Managers who meet specific requirements are exempt from………to attend 

the workshop. 

(A) obligation 

(B) promise 

(C) means 

(D) precaution 

Giải thích:  

 Obligation to do ST (n) có nghĩa vụ làm gì, bắt buộc làm gì 

 Promise to do ST(n) lời hứa làm gì 

 Means to do ST(n) phương tiện/ cách thức để làm gì 

 Precaution to do ST(n) các phương pháp/biện pháp dự phòng để làm gì 

Dịch: Những người quản lý mà đáp ứng những yêu cầu đặc biệt thì được miễn 

phải tham dự hội thảo. 
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135……….in satellite technology have significantly altered the 

appearance of the country’s communication antenna facilities. 

(A) Advance 

(B) Advancement 

(C) Advances 

(D) Advancing 

Giải thích: advances in ST (n) những tiến bộ, những bước tiến trong... 

Dịch : Những tiến bộ trong công nghệ vệ tinh đã làm thay đổi đáng kể diện mạo 

của các phương tiện truyền thông bằng truyền hình cáp. 

136.The government prepared for the coming drought season,........ water 

conservation plans. 

(A) implement 

(B) implementing 

(C) implemented 

(D) being implemented 

Giải thích: Trong câu trên, hành động thứ 2 “implement plans” là kết quả của 

hành động chính “prepare for the drought season” và ngăn cahcs bằng 1 dấu “,” 

thì hành động thứ 2 sẽ ở dạng Ving “implementing” 

**Kiến thức liên quan: 

• Khi hành động thứ 2 hoặc các hành động tiếp sau theo nó là 1 phần trong 

quá trình diễn biến của hành động thứ nhất thì hành động thứ 2 hoặc các hành 

động tiếp sau theo nó ở dạng V- ing; giữa hai hành động có ngăn cách bởi dấu 

phẩy. 

She went out and slammed the door = she went out, slamming the door. 

• Khi hành động thứ 2 hoặc các hành động sau nó là kết quả của hành động 

thứ nhất thì hành động thứ 2 và các hành động tiếp theo sẽ ở dạng V- ing, ngăn 

cách hành động chính bằng 1 dấu phẩy. 

He fired two shots, killing a robber and wounding the other. 
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Dịch: Chính phủ chuẩn bị cho mùa mưa sắp tới trong đó có việc thực hiện 

kế hoạch bảo tồn nguồn nước. 

137. The urban  renewal development plan is expected to……. many investors 

from around the country. 

(A) alert 

(B) attract 

(C) mount 

(D) apply 

Giải thích: 

 Alert(v) cảnh giác, báo động 

 Attract(v) thu hút 

 Mount(v) trèo lên, leo lên, lắp ráp, tăng lên 

 Apply(v) áp dụng 

Dịch: Kế hoạch quy hoạch và phát triển đô thị dự kiến sẽ thu hút nhiều nhà đầu 

tư từ khắp cả nước. 

138. Mr. Bernard accepted the terms of the agreement, which could…..his 

company  

in the long term. 

(A) interfere 

(B) contribute 

(C) benefit 

(D)pretend 

Giải thích: 

 Interfere(v) can thiệp 

 Contribute(v) cống hiến, đóng góp 

 Benefit(v) làm lợi cho, có lợi cho 

 Pretend(v) giả vờ 
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Dịch: Ông Bernard chấp nhận những điều khoản của hợp đồng vì nó có 

thể sinh lời cho công ty của ông ta trong thời gian dài. 

139.Should any arrangements be changed, we will do everything possible to…..  

your requests. 

(A) accommodate 

(B) charge 

(C)decline 

(D)preserve 

Giải thích: 

 Accommodate(v) phục vụ, đáp ứng, cung cấp cho, xem xét 

 Charge(v) buộc tội, cho rằng, đòi (một số tiền) như giá phải trả 

 Decline(v) từ chối, giảm sút 

 Preserve(v) bảo quản, lưu giữ 

Dịch: Nếu có bất kì sự sắp xếp nào thay đổi thì chúng tôi sẽ làm tất cả những gì 

có thể để mà đáp ứng yêu cầu của bạn. 

140. Mr. Chu will demonstrate how to switch from one server to……this 

afternoon. 

(A) another ( cái khác, không xác định là cái nào ) 

(B) other ( nếu dùng thì phải ở dạng “ the other “ cái còn lại, or “ others” những 

cái khác ) 

(C) each other ( each other dùng như thế này Mary and Tom love each other : 

Mary và Tom yêu nhau => người này yêu người kia và người kia cũng yêu trở lại 

người này, trên câu đó, chỉ mới có 1 đối tượng, nên không dùng C ) 

(D) one ( one dùng để thay thế cho một cái gì đó đã nhắc trước đó, nếu dùng one, 

thì chỗ đó “one server to one “ từ máy chủ thứ nhất  đến nó “ sai nghĩa ) 

Dịch Ông Chu sẽ mô tả làm thế nào để kết nối từ máy chủ đến những cái khác 

vào chiều nay.  
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Directions:  Read  the  texts  on  the  following  pages.  A  word  or  

phrase  is  missing  in  some  of the sentences.  Four answer choices are given 

below each of these sentences.  Select the best answer to complete the text. 

Then mark the letter (A), (B), (C), or (D) on your answer sheet. 

 

Questions 141-143  refer to the following statement. 

There has been considerable discussion about the global shortage of nurses.  Most  

underdeveloped nations do not have the qualified nurse workforce to contend  --

--- their growing 

141.  (A) at 

(B) in 

(C) from 

(D) with 

Giải thích: contend with ST(v) hài lòng với 

Dịch: Có một cuộc tranh luận đáng kể về vấn đề thiếu hụt toàn cầu về lượng y tá. 

Phần lớn những quốc gia kém phát triển không có lực lượng y tá có chất lượng 

để làm hài lòng với  

health problems let alone improve the health and well-being of their people. 

Factors……  in the nursing shortage vary among countries. 

142.  (A) involve 

(B) involving 

(C) involved 

(D) involvement 

Giải thích: Sử dụng dạng rút gọn của mệnh đề quan hệ, “factors which are 

involved in”= “factors involved in” 

Dịch: vấn đề về sức khỏe, chứ chưa nói đến việc cải thiện sức khỏe và sự no đủ 

cho những người dân. Những nhân tố có liên quan trong việc thiếu hụt y tá thay 

đổi đối với các quốc gia. 
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Globally,demand outpaces supply. While in developed nations advances 

in science brought varied treatment options, ineffective health care systems 

contributed to those difficult situations in underdeveloped nations. 

In addition,increased opportunities for other careers for women and failure 

to…….  them to 

143.   

(A) extend 

(B) persuade 

(C) attract 

(D) discourage 

Giải thích:  

 Extend to ST(v) mở rộng thêm, kéo dài ra 

 Persuade SO to do ST(v) thuyết phục ai làm gì 

 Attract SO to ST(v) thu hút ai tham gia vào cái gì 

 Discourage SO to do ST(v) ngăn ai/ không khuyến khích ai làm gì 

Dịch: Ở cấp độ toàn cầu, cầu vượt quá cung. Trong khi ở những quốc gia phát 

triển, những tiến bộ trong khoa học đã tạo ra những phương pháp điều trị đa dạng, 

hệ thống chăm sóc sức khỏe không hiệu quả đã góp phần vào tình hình khó khăn 

ở những quốc gia kém phát triển. 

Thêm vào đó, những cơ hội việc làm ngày càng tăng cho phụ nữ và do đó việc 

không thể thu hút họ tham gia vào 

nursing careers are considered to have been factors. 

In order to overcome the shortage, the supply of new nurses must be increased. 

ngành điều dưỡng được xem như là những nguyên nhân. 

Questions 144-146 refer to the following letter. 

To whom it may concern, 

Let me begin……. saying thank you in advance for anything you can do to help 
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me out of this situation. 

144. (A) at 

 (B) by 

(C ) in 

(D) on 

Giải thích: “begin by doing ST” (v) bắt đầu/ mở đầu bằng việc làm gì 

Dịch: Gửi những người có thể liên quan, 

Trước hết tôi xem gửi lời cảm ơn vì những việc mà bạn có thể làm để giúp tôi 

vượt qua nỗi khó khăn này. 

Five months ago. I started looking for a house from Nationwide Homes. At 

first glance, I liked my salesperson, Clartt. He showed me homes in my 

price range, told me they had a mortgager, and asked me to pay for the 

appraisal costs. 

Dịch: Năm tháng trước, tôi bắt đầu tiền kiếm một ngôi nhà ở Nationwide 

Homes. Thoạt đầu, tôi mến người kinh doanh nhà đất này, là ông Clartt. 

Ông ấy dẫn tôi đi xem những ngồi nhà nằm tỏng mức giá của tôi, vào bảo 

tôi rằng những ngôi nhà này đều có một người phải chế chấp, và yêu cầu 

tôi phải trả phí thẩm định. 

These costs were $400. He also told me that after the bank paid Nationwide for 

the appraisal costs they would refund my money to me. I did so as…….. 

145. 

(A) request 

(B) requests 

(C) requested 

(D) requesting 

Giải thích: Dùng dạng rút gọn của mệnh đề trạng từ, “as it is requested”=”as 

requested” 

**Kiến thức liên quan 
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When he was attacked by a big dog, he ran away. 

Cấp độ rút gọn 1: bỏ chủ từ 

=> When being attcked by a big dog, he....( theo nguyên tắc để lại liên từ phải để 

lại to be) 

Cấp độ rút gọn 2: bỏ to be  

=> When attacked by a big dog, he....( nhưng với when thì có thể bỏ luôn to be ) 

Cấp độ rút gọn 3: bỏ liên từ 

=> Attacked by a big dog, he .... 

Dịch: Tiền phí là 400$. Ông ấy còn nói với tôi là sau khi ngân hàng trả cho 

Nationwide phí thẩm định thì họ sẽ hoàn tiền phí lại cho tôi. Tôi làm theo yêu 

cầu. 

But months later, Nationwide Homes went bankrupt. I haven't received my 

money back yet I would like my money……. 

                       146. 

(A) refund 

(B) to refund 

(C) refunded 

(D) refunding 

Giải thích: Dùng dạng rút gọn mệnh đề quan hệ, “my money which is refunded”= 

“my money refunded”. 

Dịch: Nhưng những tháng sau, Nationwide Homes phá sản. Tôi đã không nhận 

nhận tiền tuy nhiên tôi vẫn muốn đòi lại tiền. 

I don't know if you can help me, but my bad expenence might keep someone 

else from making the same mistake I did. 

Dịch: Tôi không biết là liệu bạn có thể giúp tôi được không, nhưng mà kinh 

nghiệm xấu có thể giúpcho tôi không bị mắc phải sai lầm đó thêm lần nào nữa. 

Questions 147-149  refer to the following announcement. 

Toe
ic 

Prac
tic

e C
lub



Bông Ti Gôn – Economy 1 – Test 10  

Quyển ebook này do tập thể Group “Toeic Practice Club” biên soạn nhằm giúp các bạn tự học có tài 

liệu ôn thi hiệu quả. Đừng mua bán quyển ebook này, như vậy sẽ làm mất đi giá trị mà các bạn nhiệt 

tình đã đóng góp.  

Graduates of K4M  University will have more than one reason to celebrate 

on graduation day.……. 

147.  (A) Seldom 

(B) Nor 

(C)  No sooner 

(D) Not only 

Giải thích: để ý mệnh đề phía sau có “but…also”, do đó phía trước ta dùng “not 

only” 

Dịch: Những người tốt nghiệp Đại Học K4M sẽ có nhiều lý dó hơn để mà tổ chức 

một bữa tiệc vào ngày tốt nghiệp.  

will they be earning a diploma for their academic achievement,  but they will also 

be venturing into a .....  job market. 

148.  (A) favor 

(B) favorite 

(C) favorably 

(D) favorable 

Giải thích: “favorable market” (n) thị trường thuận lợi 

Dịch: Họ không chỉ sẽ kiếm được một học bổng trong thành tích học tập của mình 

mà họ sẽ còn dấn thân vào thị trường việc làm đầy thuận lợi. 

Corporations are facing more competition for new college graduates and that 

means higher salaries. 

According to a survey conducted by TOCE, engineering disciplines,  including 

chemical, mechanical, and electrical,accounted for half of the careers in the 

highest demand. That’s not surprising…….. the demand we have seen from 

manufacturers. 

149.  (A) give 

(B) giving 

(C) given 
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(D) to give 

Giải thích:  “given + N(hay cụm N)” hay “given that +clause” : xét đến, căn cứ 

vào 

Dịch: Các công ty lớn đang đối mặt với sự cạnh tranh giữa những sih viên tốt 

nghiệp đại học cao đẳng và điều đó có nghĩa là mức lương sẽ cao hơn. 

 Theo như một nghiên cứu được tiến hành bởi TOCE thì Bộ môn kỹ nghệ, bao 

gồm cơ học, hóa học, điện năng, chiếm khoảng 1 nửa những ngành nghề có nhu 

câu cao nhất. Điều này không có gì là lạ do như cầu mà chúng ta có thể thấy được 

từ những doanh nghiệp sản xuất. 

Questions 150-152  refer to the following memorandum. 

To :  Debra Fullerton 

From  :  Susan Drake 

Re  :  New Recycling  Project 

This past summer we implemented a new recycling project.  New bins were 

placed at a significant number of locations throughout the city.Residents had 

opportunities to provide feedback on the style, positioning and location of the 

new recycling bins. 

Dịch: Mùa hè vừa rồi chúng tôi đã thực hiện một dự án tái chế mới. Những thùng 

rác mới được đặt ở nhiều địa điểm khắp thành phố. Những cư dân có cơ hội đưa 

ra ý kiến về kiểu dáng, nơi và vị trí đặt những thùng rác tái chế kiểu mới này. 

Advertisements on the bins provided residents………information about a 

telephone survey where 

150.  (A) to 

(B) for 

(C) on 

(D) with 

Giải thích: “provide SO (with ST)” hoặc “provide ST (for SO)”: cung cấp 
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Dịch: Những quảng cáo về thùng rác cung cấp cho người dân thông tin 

về một cuộc khảo sát về điện thoại nơi mà 

they would have their voices………. 

151.  (A) hear 

(B) to hear 

(C) heard 

(D) hearing 

Giải thích:  have/ make one’s voices heard (v) bày tỏ quan điểm của mình 

Dịch: họ sẽ bày tỏ được quan điểm của chính mình. 

In addition to this survey feedback mechanism, we hired some people to conduct 

a street-level survey.  Public ……. to the survey were noticeable. 

152.   

(A) respond 

(B) responding 

(C) response 

 (D) responses 

Giải thích: Ta để ý động từ “were” vì vậy ta cùng một chủ ngữ số nhiều, tuy nhiên 

“public” là danh từ số ít. Do đó đáp án chỉ có thể là D.responses (vì “responses” 

ở dạng số nhiều) 

Dịch: Ngoài những cơ chế phản hồi được điều tra này, chúng tôi còn tuyển một 

vài người tiến hành một cuộc khảo sát trên đường phố. Sự phản hồi của cộng 

đồng đối với cuộc khảo sát rất đáng được chú ý. 

In total, approximately 4,500 surveys were completed. City officials designed the 

survey tools and collected all of the data. 

If you want to go over these survey results, contact me at any time. 

Dịch: Tóm lại, có khoảng 4500 cuộc khảo sát đã hoàn thành. Chính quyền thành 

phố đã thiết kế những công cụ điều tra và thu thập tất cả những dữ liệu. 
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Nếu bạn muốn xem lại những kết quả điều tra này, thì bạn vui lòng liên 

hệ tới tôi vào bất kỳ lúc nào. 
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1. In order for ----- -- to provide the  necessary benefits, dentists associated 

with the university’s insurance policies must be shown a valid student ID 

card. 

(A) those 

(B) them 

(C) their 

(D) that 

- loại C: their + Noun 

- loại A và D vì đại từ those và that phải thay thế cho danh từ trước đó.  

*Dịch:Để chúng có thể cung cấp những lợi ích cần thiết,các nha sỹ liên kết 

với các chính sách bảo hiểm ở trường phải được xem thẻ sinh viên có hiệu 

lực. 

KTBS( Kiến Thức Bổ Sung ): ta hãy cũng phân biệt That và Those: 

+THAT thay thế cho danh từ số ít, THOSE thay thế cho danh từ số 

nhiều.  

+Ngoài ra, đại từ THOSE rất hay đi cùng với đại từ quan hệ WHO. Ta rất 

hay gặp cấu trúc này trong TOEIC, các bạn ghi nhớ nhé. Đại từ THOSE 

trong cụm THOSE WHO nghĩa là NHỮNG NGƯỜI MÀ 

2.CRI Inc. ----- -- all employees to wear identification badges at all times 

when inside the plant. 

(A) suggests 

(B) wishes 

(C) needs 

(D) requires 

+ Require nói về những nhu cầu hoặc yêu cầu bắt buộc phải tuân theo, danh 

từ là requirement. Require nói về những mong muốn, những quy định. 

+require sb to do st: yêu cầu, cần ai làm gì đó  
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*Dịch: Tập đoàn CRI yêu cầu tất cả công nhân phải đeo thẻ nhận dạng 

trong suốt thời gian làm việc ở nhà máy. 

KTBS: 

 -wish: 

+ “I wish to” có cùng nghĩa với “I want to” 

+ Sử dụng “Wish” với một cụm danh từ đứng sau để đưa ra một lời chúc 

mừng, mong ước. 

+ Các bạn chú ý nhé, nếu các bạn muốn đưa ra một lời mong ước cho 

người khác bằng cách sử dụng động từ, các bạn phải dùng “hope” chứ 

không được sử dụng “wish”. 

-need: 

+ Ta có thể thay thế dùng "need" bằng "in need of" mà không thay đổi 

nghĩa. Nhưng cấu trúc với "in need of" khác so với "need": 

S+ be+ in need of+ noun....  

3. We are grateful to Mr. Stem for ----- -- our associates. 

(A) wishing 

(B) welcoming 

(C) giving 

(D) looking 

*Dịch: Chúng tôi rất biết ơn ông Stem về việc hoan nghênh những cộng 

tác của chúng tôi. 

4. Customers with concems about the safety of the product are advised to 

call the ----- -- as soon as possible. 

(A) manufacture 

(B) manufacturing 

(C) manufacturer 

(D) manufactured 

Toe
ic 

Prac
tic

e C
lub



Kiều Thủy Trung – Economy 2 – TEST 1 

Quyển ebook này do tập thể Group “Toeic Practice Club” biên soạn nhằm giúp các bạn tự học 

có tài liệu ôn thi hiệu quả. Đừng mua bán quyển ebook này, như vậy sẽ làm mất đi giá trị mà 

các bạn nhiệt tình đã đóng góp.  

- Ta cần 1 danh từ chỉ người vì “call somebody”, nên chỉ có thể là C: nhà 

sản xuất, manufacture: sự sản xuất 

*Dịch: Những khách hàng quan tâm đến sự an toàn của sản phẩm được 

khuyên nên liên hệ với nhà sản xuất càng sớm càng tốt. 

KTBS: - Phân biệt manufacture và produce 

+manufacture: sản xuất 

+produce: cung cấp, đưa ra 

5. Library and information science majors should be reminded of the 

seminar beginning ------ at 6:00 p.m. in room 212 B. 

(A) promptly ( đúng giờ ) 

(B) prompts 

(C) prompter 

(D) prompted 

-Ta cần 1 trạng từ để bổ nghĩa cho beginning 

*Dịch: Thư viện và phòng công nghệ thông tin nên được nhắc nhở về việc 

buổi hội thảo sẽ bắt đầu đúng vào lúc 6h tối ở phòng 212B. 

6. Tonight's performance is ------- to raise awareness about our city's urban 

renewal initiative. 

(A) intend 

(B) intended 

(C) intention 

(D) intentional 

chọn B: intend to do st: có ý định làm việc gì đó 

Động từ mang nghĩa bị động, vì không thể nói Buổi biểu diễn có ý định 

được.  

*Dịch: Buổi biểu diễn tối nay được cho là có ý định nhằm để nâng cao 

nhận thức về bước đầu đổi mới đô thị ở thành phố chúng ta. 
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7.With the election over, the new candidate could now ----- -- her attention 

toward solving the unemployment 

problem. 

(A) turn 

(B) held 

(C) change ( in/to/of) thay đổi, chuyển đổi  

(D) alter  

*Dịch: Cuộc bầu cử đã qua, bây giờ ứng cử viên mới có thể chuyển sự chú 

ý của mình vào việc giải quyết vấn đề thất nghiệp. 

8. The ---- -- outlay of assets for the construction of the new streetcar lanes 

has been cited by newspapers as the main cause of the project's dismissal. 

(A) initially 

(B) initiate 

(C) initiation 

(D) initial 

- Ta cần 1 tính từ bổ nghĩa cho “outplay”,chọn D: ban đầu 

*Dịch: Kinh phí ban đầu về tài sản cho việc xây dựng làn đường mới dành 

cho ô tô được trích dẫn bởi báo chí là nguyên nhân chính dẫn đến việc dự 

án bị gạt bỏ. 

9. Debbie Gillespie, chief financial officer of Alabaster Chemicals Ltd., is 

still ----- -- about a favorable budget for the company this fiscal year. 

(A) willing (to) : bằng lòng, sẵn sàng 

(B) optimistic( about ): lạc quan 

(C) visionary: nhìn xa trông rộng 

(D) assertive: quả quyết, quyết đoán 
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*Dịch: Debbie Gillespie – kế toán trưởng của công ty TNHH hóa chất 

Alabaster vẫn lạc quan về 1 nguồn ngân sách thuận lợi cho công ty trong 

năm tài chính này. 

10. If you wish ----- -- to me, please make an appointment through my 

secretary on the 10th floor. 

(A) speaking 

(B) to speak 

(C) spoke 

(D) has spoken 

- Wish to do st: muốn làm gì 

*Dịch: Nếu bạn muốn nói chuyện với tôi, hãy đặt 1 lịch hẹn với thư ký của 

tôi ở trên tầng 10. 

KTBS: Phân biệt Wish và Hope: ( S + wish/hope that + Clause ) 

+Hope dùng để diễn đạt một hành động hoặc tình huống có thể sẽ xảy ra 

hoặc có thể đã xảy ra. 

+Wish dùng để diễn đạt một điều chắc chắn sẽ không xảy ra hoặc chắc 

chắn đã không xảy ra 

+Thời của mệnh đề sau hope (hi vọng rằng) có thể là bất kỳ thời nào. Thời 

của mệnh đề sau wish bắt buộc không được ở thời hiện tại. 

11. Greg O’Leary has been leading research in our laboratories ------- over 

eighteen years. 

(A) in 

(B) for 

(C) up 

(D) from 

Câu ở hiện tại hoàn thành, dùng giới từ For chỉ khoảng thời gian 

*Dịch: Thầy Greg O’Leary đã dẫn dắt các nghiên cứu trong phòng thí 

nghiệm của chúng ta hơn 18 năm qua. 
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12.While the engineering team's ----- -- has improved, overall productivity 

has been in a noticeable decline for the past three years. 

(A) motivate 

(B) motives 

(C) motivational 

(D) motivation 

-Có sở hữu cách ở “team’s” nên ta cần 1 danh từ, chọn D: sự thúc đẩy 

*Dịch: Mặc dù quá trình thúc đẩy của đội kỹ sư đã được cải thiện, nhưng 

năng suất tổng thể đã giảm đáng kể trong vòng 3 năm qua. 

13. The secretary in the 2nd floor office ----- -- e-mails between 8 a.m. and 

noon. 

(A) answers : trả lời 

(B) talks: nói chuyện 

(C) responds (+to): hưởng ứng 

(D) replies (+ to): trả lời 

Respond và rely phải có giới từ TO mơi dùng đươc trong trường hợp này. 

Ngoài ra còn chú ý Retort that …:đáp trả lại… 

*Dịch: Thư ký ở tầng văn phòng 2 trả lời e-mail từ 8h sáng đến trưa. 

14. At yesterday's meeting, staff members were introduced to Peter 

McCabe, the recently ----- -- manager of the Dynasty Hotel in Washington 

D.C. 

(A) appointing ( tính từ Ving, vì ở đây mang nghĩa bị động là được bổ 

nhiệm, nên chọn D ) 

(B) appointment 

(C) appoint 

(D) appointed ( tính từ dạng Ved ) 
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*Dịch: Trong buổi gặp mặt ngày hôm qua,toàn thể nhân viên đã được giới 

thiệu với Peter McCabe, quản lý được bổ nhiệm gần đây của khách sạn 

Dynasty ở thủ đô Washington D.C. 

15. Mr. Fisher prefers to do his small company's bookkeeping ----- -- 

instead of hiring an accountant. 

(A) he 

(B) his 

(C) him 

(D) himself 

-Ta cần 1 đại từ phản thân để nhấn mạnh cho Mr.Fisher, chọn D 

*Dịch: Ông Fisher thích làm kế toán cho công ty nhỏ của mình thay vì thuê 

một kế toán viên. 

16. Local libraries ----- -- offer reading programs for children and ESL for 

adults. 

(A) frequently 

(B) frequenting 

(C) frequent 

(D) frequented 

-Ta cần 1 trạng từ bổ nghĩa cho động từ “offer”, chọn A: thường xuyên 

*Dịch: Thư viện địa phương thường xuyên cung cấp các chương trình đọc 

sách cho trẻ em và ESL cho người lớn. 

KTBS: Phân biệt frequently và repeatedly: 

-Repeatedly có nghĩa là "thực hiện trong sự lặp lại" hoặc "thực hiện nhiều 

lần". Nó không bao hàm sự đều đặn hoặc chiều dài của khoảng thời gian. 

-Frequently có nghĩa là "thực hiện nhiều lần trong những khoảng thời gian 

ngắn" hoặc "thực hiện thường xuyên". Các lần lặp lại đều đặn trong trong 

một khoảng thời gian. 
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17. His ----- -- of more environmentally- friendly air-conditioning units has 

made Dr. Miles Wilder very famous in this city 

(A) sequence: trình tự 

(B) decision: sự quyết định 

(C) invention: sự phát minh 

(D) situation: vị trí 

Chọn theo nghĩa : 

*Dịch: Phát minh về máy điều hòa thân thiện với môi trường đã khiến cho 

tiến sĩ Miles Wilder trở nên vô cùng nổi tiếng ở thành phố này. 

18. Mr. Kim in the accounting department has the reputation of dealing 

with any sort of problem, ----- -- how complicated it is. 

(A) even if 

(B) otherwise 

(C) no matter 

(D) therefore 

-No matter how : dù thế nào đi chăng nữa… 

*Dịch: Ông Kim ở phòng kế toán có danh tiếng trong việc giải quyết được 

bất kì vấn đề nào, dù nó có phức tạp đến đâu. 

19. Local residents are encouraged to ----- -- the unveiling of the new 

museum. 

(A) occur: xảy ra, xảy đến 

(B) attend: tham dự 

(C) contain:chứa đựng, bao gồm 

(D) arrive: đến  

- Theo nghĩa ta chỉ có thể chọn B hoặc D nhưng arrive đi với giới từ at/in 

nên loại D, chọn B 

*Dịch: Dân cư địa phương được khuyến khích tham dự lễ khánh thành bảo 

tàng mới. 
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20. It is ----- -- that we fix this problem before we move on to the next one. 

(A) requiring  

(B) imperative = urgent: cấp bách 

(C) indispensable: rất cần thiết, không thể thiếu được 

(D) impressive: gây ấn tượng sâu sắc 

*Dịch: Giải quyết xong vấn đề này là điều cấp bách trước khi chúng ta 

chuyển sang 1 vấn đề khác. 

21.The caterer will need ----- -- one hour to prepare the refreshments for 

the forum. 

(A) approximately: xấp xỉ, khoảng 

(B) briefly: vắn tắt, ngắn gọn 

(C) rapidly: nhanh chóng 

(D) unpredictably: không thể đoán được 

 

*Dịch: Người quản lý khách sạn sẽ cần khoảng 1 giờ đồng hồ để chuẩn bị 

đồ uống cho cuộc hợp. 

22. Only ------- with a renewed membership card may attend the concert. 

(A) this 

(B) them ( họ : vai trò là túc từ )  

(C) whose + N  

(D) those : đại từ  

*Dịch: Chỉ những ai có thẻ thành viên được làm lại mới được tham gia 

buổi hòa nhạc. 

23.------- the doctors were surprised when the patient made a quick 

recovery from his injuries. 

(A) Many 

(B) Some 

(C) Most of 
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(D) Almost 

-Ta thấy “the doctors” có từ chỉ định “the” nên chỉ có thể dùng Most of, 

chọn C: hầu hết 

*Dịch: Hầu hết các bác sĩ đều ngạc nhiên khi thấy bệnh nhân đó phục hồi 

sau vết thương 1 cách nhanh chóng. 

KTBS:  

-Most + Noun( danh từ không xác định) 

-Most of + a/an/the/this/that/these/those/my/his... + N 

-Almost thường đi với: Anybody, anything, no one, nobody, all, everybody, 

every. 

24. This year's excellent ------- has earned our production plant renown in 

the company. 

(A) performed 

(B) performable 

(C) performance 

(D) perform 

-Ta cần 1 danh từ, chọn C: sự thi hành, thành tích 

*Dịch: Thành tích tuyệt vời trong năm nay sẽ đem lại danh tiếng cho nhà 

máy sản xuất của chúng ta trong công ty. 

25. Customers must bring in ----- -- for their refunds within two weeks of 

the purchase 

(A) procedures: thủ tục (trong kinh doanh) 

(B) journeys: cuộc hành trình ( thường là bằng đường bộ ) 

(C) directions: sự chỉ huy, sự điều khiển 

(D) receipts: hóa đơn 

*Dịch: Khách hàng phải mang theo hóa đơn nếu muốn lấy lại tiền trong 

vòng 2 tuần sau khi mua sản phẩm. 

KTBS:  
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-Phân biệt Bill, Invoice và Receipt: 

+Invoice và bill thường dùng giống nhau, nhưng cũng có phần nào khác. 

Sau khi mua một món hàng, người mua trả tiền và nhận một biên nhận gọi 

là bill; nếu là hoá đơn yêu cầu trả sau khi đặt mua món hàng, hay dịch vụ 

xong rồi thì là invoice 

+còn receipt là giấy biên nhận làm bằng chứng (đã nhận tiền hay một món 

đồ gì khác), biên lai, hành động nhận được. 

26. The computer lab will undergo ----- -- renovations to meet the needs of 

our school's growing student body. 

(A) matured: hoàn thiện 

(B) producing 

(C) substantial: quan trọng,có giá trị, đáng kể 

(D) consumable:có thể tiêu thụ được 

*Dịch: Phòng máy sẽ trải qua những cải tiến đáng kể để đáp ứng nhu cầu 

phát triển của sinh viên trường ta. 

27.Anyone who ------ a new stove by CTX Ltd. this weekend receives a 

free four- piece set of stainless-steel saucepans. 

(A) purchase 

(B) purchaser 

(C) purchases 

(D) purchasing 

- Ta cần động từ số ít ( anyone ), chọn C: mua 

*Dịch: Bất kì ai mua lò vi sóng của công ty TNHH CTX  trong tuần này sẽ 

được nhận miễn phí 1 bộ 4 nồi bằng thép không gỉ. 

KTBS: Phân biệt BUY và PURCHASE: 

-Buy và Purchase, cả hai từ cùng có nghĩa là CÓ ĐƯỢC MỘT CÁI GÌ ĐÓ 

BẰNG CÁCH TRẢ TIỀN ... nhưng từ BUY thường dùng trong ngữ cảnh 
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hằng ngày và thân mật ... trong khi từ PURCHASE thường được dùng trong 

văn viết với ngữ cảnh trang trọng. 

28. The Queen of Hearts casino will be located somewhere ----- -- the new 

highway. 

(A) into: vào, vào trong 

(B) among: ở giữa, trong số 

(C) without: không, không có 

(D) along: theo chiều dài, suốt theo 

*Dịch: Sòng bạc Queen of Hearts sẽ được mở ra đâu đó dọc con đường cao 

tốc mới. 

29.The ----- -- for this week's publishing convention includes a poetry 

reading and book signing by Dwayne T. White on Wednesday afternoon 

and a job fair on Friday afternoon. 

(A) position:vị trí 

(B) itinerary:lịch trình 

(C) circuit:chu vi, sự đi vòng quanh 

(D) pattern: kiểu mẫu 

*Dịch: Lịch trình cho hội nghị xuất bản lần này bao gồm buổi đọc thơ và 

ký tặng sách của Dwayne T.White vào thứ 4 và hội chợ việc làm vào thứ 

6. 

30.------- of the proposed plans by the chamber of commerce involves an 

annual agricultural exhibition. 

(A) Someone 

(B) The one 

(C) One 

(D) As one 

*Dịch: Một trong những kế hoạch được đề xuất bởi phòng thương mại bao 

gồm triển lãm công nghiệp thường niên. 
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31. Supervisors were expected not only to oversee their workers but to ---

--their continued development. 

(A) continue: tiếp tục 

(B) encourage: động viên, khuyến khích 

(C) proceed: tiến lên, theo đuổi 

(D) ensure: bảo đảm 

*Dịch: Các quan sát viên được cho là không chỉ giám sát công nhân của họ 

mà còn khuyến khích họ tiếp tục phát triển. 

KTBS: Phân biệt ensure,insure và assure: 

-Cả 3 từ đều mang nghĩa: làm cho chắc chắn bảo đảm ( tại Mỹ, insure 

được dùng thay thế cho ensure ), ngoài ra, insure còn có nghĩa là đóng tiền 

bảo hiểm. 

-Theo nhiều nhà ngôn ngữ học là: assure dùng cho người, ensure dùng 

cho sự vật và insure cho tài chính, bảo hiểm. 

32.This new software would ----- -- the accounting firm to process accounts 

more efficiently. 

(A) inhibit: ngăn chặn 

(B) prefer: thích hơn 

(C) enable: làm cho có khả năng 

(D) keep:giữ 

*Dịch: Phần mềm mới này sẽ tạo khả năng cho công ty kế toán tiến hành 

báo cáo hiệu quả hơn. 

KTBS:Phân biệt able và capable: 

1. Able: thông dụng trong cấu trúc "be able to" hàm ý ai đó có khả năng 

làm gì, hoặc do hiểu biết hay kĩ năng, hoặc vì đó là cơ hội.  

2. Capable: thường dùng trong cấu trúc "be capable of doing something" 

hàm ý ai đó có khả năng hay năng lực cần thiết để làm gì. 
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33. The primary ----- -- concern among our manufacturers is acquiring the 

necessary resources at a reasonable price. 

(A) finances 

(B) financed 

(C) financial 

(D) financially 

- Ta cần 1 tính từ, chọn C: tài chính 

*Dịch: Mối lo ngại tài chính hàng đầu trong các nhà sản xuất của chúng ta 

là đạt được những nguồn lực cần thiết với mức giá hợp lý. 

34. Those employees who cite their salaries as a reason for not renewing 

their contracts represent only a ----- -- small number of employees who 

resign. 

(A) nearly: gần 

(B) closely: gần gũi 

(C) precisely: rõ ràng, chính xác 

(D) relatively: có liên quan, tương đối 

*Dịch: Những công nhân viện cớ mức lương của họ như một lí do không 

kí tiếp hợp đồng đại diện cho chỉ 1 số tương đối nhỏ những người bỏ việc. 

35. Questions about production concerns should be ----- -- to Ms. Helen 

Yan. 

(A) direction 

(B) director 

(C) directs 

(D) directed ( cần động từ mang nghĩa bị động ) 

*Dịch: Những câu hỏi về vấn đề sản xuất nên được chuyển trực tiếp tới cô 

Helen Yan.  

36. ----- -- the building pemission is granted the building site will be 

prepared for construction. 
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(A) However: tuy nhiên 

(B) While: trong khi 

(C) As if: như thể là 

(D) As soon as: ngay sau khi 

*Dịch: Ngay sau khi giấy phép xây dựng tòa nhà được cấp, khu đất xây 

dựng sẽ được chuẩn bị cho việc xây dựng. 

37. The mild summer weather ----- -- for the slow business this season. 

(A) accounts (for): giải thích, chiếm, là nguyên nhân của 

(B) explains: giải thích 

(C) states: phát biểu, tuyên bố 

(D) adapts: làm cho thích hợp 

*Dịch: Khí hậu mùa hè ôn hòa là nguyên nhân của việc buôn bán chậm 

mùa này. 

38. Ms. Lucille Meyer received recognition for the production changes----

--- proposed. 

(A) she 

(B) that 

(C) were 

(D) until 

…………..that she proposed : mệnh đề phụ này bổ nghĩa cho the 

production changes 

*Dịch: Cô Lucille Meyer đã được ghi nhận về những thay đổi trong sản 

xuất mà cô ấy đề xuất. 

39. The board members meet only ----- --, usually only when there is a 

problem. 

(A) occasion 

(B) occasions 

(C) occasional 
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(D) occasionally  

-Ta cần 1 trạng từ bổ nghĩa cho “meet”, chọn D: thi thoảng, 

*Dịch: Hội đồng quản trị chỉ thi thoảng gặp mặt thường là chỉ khi có vấn 

đề gì đó. 

40.------- admission to performances is free, theater enthusiasts are 

encouraged to donate money to show their support. 

(A) Despite + cụm từ, nhưng ở trên là một mệnh đề 

(B) Except 

(C) While ( trong khi, mặc dù ) 

(D) Equally 

*Dịch: Mặc dù buổi biểu diễn là miễn phí, những người yêu thích phim 

ảnh vẫn được khuyến khích quyên góp tiền để thể hiện sự ủng hộ của họ. 

Part 6: 

Questions 141-143 refer to the following letter.  

1.GreatMart is concerned about customer satisfaction. In order to make 

sure its customers are happy, management has implemented several 

policies to facilitate the return process. In each GreatMart location, a 

counter at the front of the store is available for customers to return items 

with a receipt. Customers can now have their money ----- -- quickly and 

efficiently. 

141. (A) refreshed (được làm mới) 

(B) refunded ( được bồi thường, được hoàn lại ) 

(C) refused (bị từ chối) 

(D) regarded (được lưu ý) 

Dịch:  GreatMart đang quan tâm về sự hài lòng của khách hàng. Để đảm 

bảo khách hàng của họ thực sự vui vẻ, ban giám đốc đã thực thi nhiều chính 

sách  để tạo thuận lợi cho quy trình hoàn trả. Ở mỗi khu vực của GreatMart, 

1 quầy phía trước cửa hàng dành cho khách hàng để hoàn trả hàng cùng 
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hoá đơn. Khách hàng hiện nay có thể nhận tiền hoàn lại 1 cách nhanh chóng 

và hiệu quả. 

The reason for the return is never asked. Customers are just asked to bring 

the item back in its original box. GreatMart guarantees the best deals in 

town because customers are allowed to use any coupon in the local 

newspaper, ----- -- it is from another store. 

142. (A) and yet 

(B) so that 

(C) even as 

Questions 141-143 refer to the following letter.  

Dịch:  Lý do hoàn trả sẽ không bao giờ được hỏi. Khách hàng chỉ được yêu 

cầu bỏ hàng lại vào hộp ban đầu. GreatMart đảm bảo giao dịch sẽ là tốt 

nhất trong thành phố bởi vì khách hàng được phép sử dụng bất kỳ phiếu 

mua hàng nào trong báo địa phương, thâm chí nếu nó từ cửa hiệu khác) 

Because of this, customers will always feel that they are getting a bargain. 

The aim of GreatMart’s CEO initiative is to ensure that all the best products 

in the market are ----- -- in 

143. (A) comfortable (tiện lợi) 

(B) available (+in): có sẵn 

(C) suitable (phù hợp) 

(D) flexible (linh động) 

the store at all times. This ensures that customers have no need to shop 

elsewhere. 

 Dịch: Bởi vì điều này, khách hàng sẽ luôn cảm thấy rằng họ đang có 1 cơ 

hội mua bán tốt. Mục đích sự khởi xướng của Tổng giám đốc GreatMart 

để đảm bảo rằng tất cả sản phẩm tốt nhất trong thị trường đều có sẵn trong 

cửa hàng mọi lúc. Điều này đảm bảo khách hàng không cần mua sắm ở nơi 

nào khác nữa. 
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Questions 144-146 refer to the following letter 

Want to discover the latest trends in International Business? Sign up for 

our workshops, to be held October 2-6. Register now online!  Starting Sept. 

1, employees will be able to access a new workshop registration system at 

wvvw.employeetraining.com. To enter the site, a staff ID number and 

password are required. If you don't already have these, contact your 

immediate supervisor. 

Employees are encouraged to sign up early for workshops, as the number 

of participants is ----- -- to 50 per session. Provided that seats remain 

available, employees can easily 

144. (A) limit  

        (B) limited (bị động: được giới hạn ) 

        (C) limiting  

        (D) limitation 

Dịch: Bạn muốn khám phá các xu thế mới nhất trong thương mại quốc tế? 

Hãy đăng ký tại cuộc hội thảo của chúng tôi, được tổ chức từ ngày 2-6 

tháng 10. Đăng ký trực tuyến ngay hôm nay! Bắt đầu từ ngày 1 tháng 9, 

các nhân viên có thể truy cập vào hệ thống đăng ký hội thảo mới nhất tại 

wvvw.employeetraining.com. Để đăng nhập trang này, yêu cầu mã số và 

mật khẩu của nhân viên. Nếu bạn vẫn chưa có những thứ kể trên, hãy liên 

hệ với giám đốc của bạn ngay lập tức. Nhân viên được khuyến khích đăng 

ký sớm cho buổi hội thảo, vì số lượng người tham gia được giới hạn chỉ 50 

người mỗi kỳ. Miễn là các chỗ ngồi vẫn còn trống, nhân viên có thể dễ 

dàng đăng ký cho các kỳ. 

register for sessions. If a session is ----- --, however, staff can request that 

they be  

145. (A) solid 

        (B) full ( đầy, kín ) 

        (C) done 
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        (D) used 

contacted if a space opens up. 

Dịch: Nếu kỳ đó đã đầy, tuy nhiên, nhân viên có thể yêu cầu rằng họ sẽ 

được liên hệ nếu có một chỗ trống  

The upcoming sessions ----- -- on the 5th floor of the Stafford Suite 

building. 

146. (A) will be held (tương lai) dấu hiệu có upcoming: sắp đến  

        (B) have been held 

        (C) are holding 

        (D) were held 

Dịch: Các kỳ sắp tới sẽ được tổ chức ở tầng 5 của toà nhà Stafford Suite 

Questions 147-149 refer to the following notice.  

Two European telecommunications companies have announced that they 

are merging. Teleparle of Paris and Spanish company Transcom will ----- 

-- to become Telemonde. The 

147. (A) improve: cải thiện 

        (B) compete: cạnh tranh 

        (C) promote: xúc tiến 

        (D) combine: kết hợp , hợp nhất 

Dịch: Hai công ty truyền thông Châu Âu đã thông báo rằng họ sắp sáp nhập. 

Teleparle của Paris và Transcom sẽ kết hợp để trở thành Telemonde. news 

was announced Monday at a joint meeting of the companies’ stakeholders. 

The newly-formed corporation is expected to provide service to more than 50 

million European customers. This will surpass the size of Megacall, Europe's 

other telecommunications giant. The ---- executive director of Teleparle, 

Greta LaSalle, said, “The merger of these 

148. (A) present: hiện tại, đương nhiệm 

        (B) future: tương lai 
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        (C) brief: vắn tắt 

        (D) potential: tiềm năng 

Dịch: Tin tức được thông báo vào thứ hai tại một cuộc họp liên doanh của 

các bên liên quan đối với công ty. Công ty mới thành lập được mong đợi 

sẽ cung cấp dịch vụ cho hơn 50 triệu khách hàng Châu Âu. Điều này sẽ 

vượt trội phạm vi của Megacall, ông lớn trong hang truyền thông khác của 

Châu Âu. Giám đốc điều hành đương nhiệm của teleparle, Greta LaSalle, 

nói rằng “ Việc sáp nhập của 2 công ty này biểu hiện rằng Telemonde sẽ là 

1 ông trùm trong giới truyền thông trong thế kỷ 21. 

 corporations means that Telemonde will be a telecommunications giant in 

the 21 st century.” ----- -- the merger, LaSalle will continue her leadership 

position as chief executive officer. 

149. (A) Follow 

        (B) Follows 

        (C) Following ( giới từ) tiếp theo, theo sau 

        (D) Will follow 

Dịch: Sau vụ sáp nhập này, LaSalle sẽ tiếp tục vị trí lãnh đạo của cô ấy 

trong vai trò là tổng giám đốc điều hành. 

Questions 150-152 refer to the following tips.  

Dear ALB Customer: 

Our company is continually striving to meet your needs as a customer. 

Based on surveys completed by our customers, we have discovered that the 

format of our older bills needed some changes. ----- -- improvements made 

by our service experts, we have been able to 

150. (A) Thanks to: nhờ vào 

        (B) Because 

        (C) Now that : vì 

        (D) In case of : phòng khi 
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Dịch: Gửi Khách hàng ALB: 

Công ty chúng tôi đang liên tục phấn đấu để đáp ứng nhu cầu của khách 

hàng. Dựa trên những khảo sát đã thực hiện bởi các khách hàng của chúng 

tôi, chúng tôi khám phá rằng mẫu hoá đơn cũ cần vài thay đổi. Nhờ vào 

những cải thiện được thực hiện bởi các chuyên gia dịch vụ, chúng ta có thể 

tạo ra những bảng thống kê đọc dễ dàng hơn. 

create statements that are now easier to read. Your total amount due will 

be highlighted in the top left corner, while individual charges will still be 

outlined in the middle of the page. A section of the bill at the bottom will 

be perforated so that you can easily tear it off and submit it with your 

payment. The format of your bill will be noticeably different, but you can 

be ----- -- that our services 

151 . (A) firm: vững chắc 

          (B) definite: rõ ràng 

          (C) certain( + that ): chắc chắn 

          (D) established: được thành lập 

and fees will remain the same. 

*** Perforate (v): đục lỗ răng cưa 

       Tear off (ph.v): giật phăng 

Dịch: Tổng nợ của bạn sẽ được nổi bật ở góc phía trên cùng bên trái, trong 

khi những khoản phí cá nhân sẽ vẫn được in ở giữa trang. Một phần hoá 

đơn ở phía dưới sẽ được đục lỗ răng cưa để bạn dễ dàng giật phăng ra và 

nộp nó cùng với khoản tiền thanh toán. Mẫu hoá đơn sẽ khác biệt 1 cách 

đáng lưu ý, nhưng bạn có thể chắc chắn rằng các dịch vụ và những khoản 

phí của chúng tôi sẽ vẫn như cũ. 

The enclosed notice should be read carefully; it ----- -- information related 

to 

152. (A) providing 
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        (B) had provided 

        (C) provided 

        (D) provides ( hiện tại đơn ) 

Dịch: Thông cáo đính kèm nên được đọc một cách kỹ lưỡng; nó cung cấp 

thông tin liên quan tới 
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 PART 5: 

101. Customers are advised to double-check their orders to ensure that they will 

be sent ….. the correct address.  

(A) until:cho tới khi 

(B) upon: trên, ở trên 

(C) among :ở giữa 

(D) to ( sent s.thing to s.b ) 

*Dịch: Nhiều khách hàng được khuyên nên kiểm tra lại các đơn đặt hàng để đảm 

bảo rằng chúng sẽ được gửi đi đúng địa chỉ 

102. Last week's performance was judged to be a major ….. even though it 

received no local media coverage.  

(A) success (n) danh từ đếm được mang nghĩa là một thứ gì đó thành công, 

còn không đếm được thì mang nghĩa : sự thành công 

(B) succeed ( + to : kế nghiệp ) 

(C) successful (a) 

(D) successfulness (n) ( danh từ không đếm được ), phía trước có mạo từ loại 

Major (n) chuyên đề (a) phần lớn, chủ yếu - cần nghĩa tính từ  vị trí còn thiếu 

là danh từ.  

*Dịch: Buổi biểu diễn cuối tuần trước được đánh giá khá thành công mặc dù nó 

không nhận được sự bảo trợ truyền thông trong nước. 

103. Please …. Ms. Condell that no one has received their paychecks yet. 

(A) accept: chấp nhận 

(B) notify: báo cáo,thông báo 

(C) deliver: vận chuyển 

(D) present: giới thiệu 

*Dịch: Xin hãy báo lại với bà Condell rằng cho tới bây giờ vẫn chưa có ai nhận 

được tiền lương của họ 
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KTBS:  

paycheck:chi phiếu (để) trả lương 

104. Employees on official business are offered …. for any expenses incurred for 

meals – related to workshops,business meetings, or company-related events. 

(A) investment: đầu tư 

(B) dimension: kích thước, đo kích thước 

(C) reimbursement: sự hoàn lại, sự trả lại, sự bồi hoàn (số tiền đã tiêu..) 

(D) expenditure: món tiền tiêu đi; phí tổn 

*Dịch:Những nhân viên làm việc chính thức được hoàn lại cho bất kỳ chi phí phát 

sinh như các bữa ăn,cuộc hội thảo, các cuộc họp công việc hoặc các vấn đề liên 

quan đến công ty. 

105. Underwood Energy Services Inc. offers …..benefits to full-time 

employees,including dental insurance. (A) attraction 

(B) attractive ( cần một tính từ bổ nghĩa cho danh từ benefit ) 

(C) attract 

(D) attracted  

*Dịch: Underwood Energy Services Inc cung cấp những phúc lợi hấp dẫn cho 

người lao động toàn thời gian, bao gồm cả bảo hiểm nha khoa. 

106.Mr. Whatley unintentionally took Ms. Potvin’s timetable, thinking it was….. 

(A) him 

(B) himself 

(C) his ( tính từ sỡ hữu, đại từ sỡ hữu ) 

(D) he 

A loại vì him là đại từ tân ngữ của he, không thể nói “timetable” là ông ấy được 

B loại vì himself đại từ phản thân,chỉ dùng khi muốn nhấn mạnh việc ông ấy làm 

một mình. 

D loại vì he là đại từ nhân xưng không thể đứng ở vị trí tân ngữ được. 
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=>Chọn C vì his là đại từ sở hữu, nhắc lại cái “timetable” là của ông ấy. 

*Dịch:Ông Whatley vô tình cầm lấy thời gian biểu của bà Potvin vì nghĩ rằng nó 

là của ông ấy. 

107.Since the invention of seatbelts, certain automobile fatalities are now often 

….. 

(A) preventability 

(B) prevention 

(C) preventing 

(D) preventable : Có thể ngăn chặn được, có thể ngăn ngừa được “Be” + “adv” 

+ “adj “ 

Có often đang là trạng từ - Cần một tính từ ở vị trí đó. 

*Dịch: Kể từ khi dây an toàn được phát minh ra thì bây giờ những vụ tử vong xe 

ô tô đã có thể phòng tránh được. 

108. Customers at Prussian Blue Books are reminded to keep their receipt ----- 

proof of purchase when they place an order. 

(A) off: tắt 

(B) except: ngoại trừ 

(C) as:như là 

(D) though: mặc dù 

*Dịch: Những khách hàng tại Prussian Blue Books được nhắc nhở phải giữ những 

biên lai họ nhận được để làm bằng chứng mua hàng khi họ đặt hàng 

109. Several staff heads ….. a better understanding of the importance of 

motivation and teamwork from the last workshop. 

(A) gaining ( câu chưa có động từ chính - loại A) 

(B) will gain 

(C) gained 
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(D) were gained ( nghĩa bị động không phù hợp )  

Dạng câu hỏi về thì có dấu hiệu nhận biết “the last workshop” của thì quá khứ 

đơn => Chọn C  

*Dịch: Một số người đứng đầu đội ngũ nhân viên đã nhận được sự hiểu biết tốt 

hơn về tầm quan trọng của động lực và làm việc nhóm từ buổi hội thảo gần đây 

nhất. 

110.Anyone …. experiences complications with the new software is encouraged 

to bring this matter to Mr. Gruber’s attention in room 210. 

(A) who ( whoever = anyone who ) 

(B) which 

(C) whom 

(D) whose   

Câu này ta cần đại từ quan hệ chỉ người thay thế cho chủ từ “Anyone” 

*Dịch: Bất cứ ai mà gặp phải những rắc rối đối với phàn mềm mới được khuyên 

là gặp ông Gruber ở phòng 210. 

KTBS: 

WHO : dùng thế cho chủ từ - ngừoi  

WHOM : dùng thế cho túc từ - ngừoi  

WHICH : dùng thế cho chủ từ lẫn túc từ - vật 

WHEN : dùng thế cho thời gian  

WHERE : dùng thế cho nơi chốn  

THAT : dùng thế cho tất cả các chữ trên ( có 2 ngoại lệ xem phần dưới ) 

WHOSE : dùng thế cho sở hửu ,người / vật  

OF WHICH :   dùng thế cho sở hửu vật  

WHY : dùng thế cho lý do ( reason /cause )111.Attendance is mandatory for the 

staff meeting …. for next Tuesday in the council hall. 

(A) has been scheduled 
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(B) schedule 

(C) will schedule 

(D) scheduled 

* Nhìn trong câu thấy có động từ “be” đã được chia là “is”, nên trong câu đã có 

động từ chính, mà câu không thể nào có 2 động từ chính được Câu này rút gọn 

mệnh đề quan hệ dạng bị động 

- Attendance is mandatory for the staff meeting WHICH WAS SCHEDULED for 

next Tuesday in the council hall. 

-> - Attendance is mandatory for the staff meeting SCHEDULED for next 

Tuesday in the council hall. 

=> Chọn đáp án D 

*Dịch: Việc tham dự là bắt buộc đối với cuộc họp nhân viên dự kiến tổ chức vào 

thứ Ba tới trong phòng hội đồng.  

KTBS: Các dạng rút gọn MĐQH: 

Rút gọn dạng chủ động: 

Ex: The man who is sitting next to you is my uncle 

--> The man sitting next to you is my uncle 

Ex: Do you know the boy who broke the windows last night? 

--> Do you know the boy breaking the windows last night? 

Rút gọn dạng bị động: 

Ex: This page which was managed by TienNguyen is interesting 

--> This page managed by TienNguyen is interesting 

Rút gọn thì hoàn thành: 

Ex: He had not finished the task, he couldn't take a vacation. 

--> Not having finished the task,.......... 

--> Rút gọn thể chủ động --> Ving 

--> Rút gọn thể bị động -----> V3/ed 
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 --> Rút gọn thì hoàn thành--> Having V3/ed 

* Khi muốn phủ định chỉ việc thêm NOT ở trước! 

112. Dr. Kelterley is a …. regarded professor of philosophy as well as a 

skilled orator.  

(A) largely: phần lớn 

(B) luckily: may mắn 

(C) gracefully: phong nhã, thanh nhã 

(D) highly  

highly regarded:được đánh giá cao  

*Dịch: Tiến sĩ Kelterley là một giáo sư được đánh giá cao trong lĩnh vực triết học 

cũng như là một nhà hùng biện tài ba.  

113.Please mark the appropriate box to indicate if the person named above …. 

any of the certificates listed below. 

(A) holding 

(B) held 

(C) holds 

(D) hold  

Thông thường nếu trong câu có 2 động từ thì bắt buộc 1 động từ phải được rút 

gọn từ mệnh đề quan hệ. Động từ còn lại chia thì bình thường. 

- Trong câu này động từ “name” đã được rút gọn từ mệnh đề quan hệ dạng bị động 

-> động từ “hold” chia bình thường.  

- Vì câu điều kiện loại 1 + chủ ngữ “person” số ít 

=> Chọn đáp án C  

*Dịch: Vui lòng đánh dấu vào ô thích hợp để chỉ ra nếu người có tên trên cầm  

bất kỳ giấy chứng nhận nào liệt kê dưới đây.  

114. Renovations this summer will increase Larchmere Concert Hall’s seating …. 

by 80 seats. 
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(A) intensity: sức mạnh; tính mãnh liệt, tính dữ dội  

(B) capacity: sức chứa 

(C) preparation: sự chuẩn bị 

(D) aptitude :năng lực, khả năng 

*Dịch: Sự nâng cấp vào mùa hè này sẽ tăng số chỗ ngồi tại Larchmere Concert 

Hall lên tới 80 ghế.  

115.The …. on foreign developments in the fashion industry will include 

refreshments and a 45-minute question period afterwards. 

(A) increase: tăng 

(B) referral: giấy giới thiệu, sự chuyển viện 

(C) policy: chính sách 

(D) presentation: giới thiệu,thuyết trình  

*Dịch: Buổi thuyết trình về sự phát triển của nước ngoài trong ngành công nghiệp 

thời trang sẽ bao gồm giờ nghỉ giải lao và một khoảng thời gian 45 phút giải đáp 

thắc mắc ngay sau đó 

116. Mr.Leavenworth sought free legal advice online before ….. with his own 

lawyers.  

(A) to consult 

(B) consults 

(C) consulted 

(D) consulting 

Sau các liên từ before, after, while, when....... + Ving/Clause 

*Dịch: Mr.Leavenworth đã tìm kiếm tư vấn pháp lý online miễn phí trước khi 

tham khảo ý kiến luật sư của ông ấy. 

117. Dr. Elizabeth Kay was by ….. until the arrival of Dr. Ian DeSilva at 8:30 a.m. 

(A) her 

(B) herself ( by oneself = on one’s own = alone ) 
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(C) she 

(D) hers 

Tương tự câu 106 đại từ phản thân herself nhấn mạnh việc bà Elizabeth Kay phải 

đợi một mình 

*Dịch: Tiến sĩ Elizabeth Kay đợi một mình cho tới khi Tiến sĩ Ian Desilva đến lúc 

8:30 sáng.  

118. Once a written ----- has been provided to the secretary, she can pass on the 

information to Mr. Oliveri. 

(A) estimate (n): ước tính, bản kê giá cả 

(B) guess (n)(v): dự đoán 

(C) suggestion (n): gợi ý 

(D) judgment (n): phán quyết, xét xử  

Cần một danh từ hợp nghĩa. 

*Dịch: Khi bản kê giá cả được thảo ra đã được đưa cho thư ký, cô ấy có thể cung 

cấp thông tin cho ông Oliveri.  

119. Employee accounts and other ….. paperwork must be stored under lock 

and key in the main office. 

(A) achievable: có thể đạt được 

(B) related: có liên quan 

(C) alike: như nhau 

(D) interested: quan tâm 

*Dịch: Sổ tài khoản nhân viên và các giấy tờ liên quan phải được lưu trữ trong tủ 

có khoá tại trụ sở chính. 

120.Soaring fuel prices have …. to manufacturers seeking raw materials 

from less remote suppliers. 

(A) contributed 

(B) contributions 
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(C) contribute 

(D) contributor  

Thì hiện tại hoàn thành:have/has +pp(ved/v3) 

=> Chọn A  

*Dịch: Giá nhiên liệu tăng cao đã phần nào khiến cho các nhà sản xuất tìm kiếm 

nguyên liệu từ các nơi cung cấp nhỏ lẻ ở xa. 

121. An investment ….. gradually increases in value over the years can be more 

profitable than more short-term altematives. 

(A) that 

(B) they ( đại từ nhân xưng ) 

(C) what ( những gì, điều gì ) 

(D) when ( khi , dùng cho mệnh đề chỉ thời gian)  

* Mệnh đề quan hệ 

- That: là đại từ quan hệ chỉ cả người lẫn vật, có thể thay thế cho who,whom, 

which trong MĐQH xác định (defining relative clause)  

- That luôn dùng sau các tiền tố hỗn hợp (gồm cả người lẫn vật), sau các đại từ 

everything, something, anything, all, little, much, none và các dạng so sánh nhất 

(superlatives) 

- KHÔNG ĐƯỢC dùng That sau dấu phẩy và giới từ 

=>Chọn A  

 *Dịch: Một khoản đầu tư mà nó tăng dần giá trị trong những năm qua có thể nhận 

được lợi nhuận nhiều hơn cho sự lựa chọn thay thế ngắn hạn.  

122. New department heads must attend meetings ….. in order to be exposed to 

new ideas from other team members. 

(A) frequent 

(B) frequenting 

(C) frequently 
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(D) frequency 

Câu đã đầy đủ thành phần, nên cần một trạng từ đứng cuối câu, để bổ nghĩa cho 

câu. 

KTBS:Trạng từ  

1. Đứng sau động từ thường 

 Ex: Tom wrotethe memorandum carelessly 

 2. Đứng trước tính từ 

 Ex:- It's a reasonably cheap restaurant, and the food was extremely good. 

- She is singing loudly 

 3. Đứng trước trạng từ khác 

 Ex: - Maria learns languages terribly quickly 

- He fulfilled the work completely well 

 4. Đứng đầu câu, bổ nghĩa cho cả câu 

 Ex: Unfortunately,the bank was closed by the time I got here  

*Dịch: Trưởng phòng mới phải tham dự các cuộc họp thường xuyên để được tiếp 

nhận những ý tưởng mới từ các thành viên khác.  

123. Several ….. errors with the new software delayed the release date by two 

months. 

(A) overdue: quá hạn 

(B) minor: không quan trọng 

(C) reliable: đáng tin 

(D) rapid nhanh chóng, mau lẹ 

*Dịch: Một số lỗi nhỏ xảy đến với phần mềm mới đã trì hoãn ngày phát hành 

trước hai tháng. 

124. Our aim is to focus on customers’ needs and satisfaction by ….. introducing 

exceptional goods. 

(A) consist 
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(B) consistently 

(C) consistent 

(D) consisting 

 Cần 1 trạng từ bổ nghĩa cho động từ "introducing" 

* Lưu ý công thức: 

- giới từ + noun 

- giới từ + Ving + O  

*Dịch: Mục đích của chúng tôi là tập trung vào nhu cầu và sự hài lòng của khách 

hàng bằng cách kiên trì giới thiệu hàng hóa đặc biệt. 

125.Students can …. in the university’s education program starting July 6th. 

(A) enroll ( + for/in/on ) : ghi danh 

(B) admit: thừa nhận 

(C) apply: áp dụng 

(D) subscribe ( + to : đăng ki mua, đặt mua..)  

*Dịch: Các sinh viên có thể ghi danh vào chương trình học của trường đại học bắt 

đầu từ ngày 06 tháng 7. 

126. Our firm received …. from numerous clients for our excellent work over the 

past twenty years. 

(A) compliment ( danh từ số ít ) 

(B) complimented (a) 

(C) compliments( danh từ số nhiều ) 

(D) complimentary (a) 

Cần 1 danh từ.  

Chọn danh từ số nhiều “compliments” vì nếu danh từ số ít phải có mạo từ “a/an” 

đằng trước 

*Dịch: Công ty chúng tôi đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ nhiều khách hàng 

vì công việc tuyệt vời của chúng tôi trong hai mươi năm qua. 
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127. Beginning next April, financial benefits will be available …. to those 

customers who signed the necessary contract. 

(A) exclusiveness (n) tính độc quyền 

(B) exclusively (adv) đặc biệt, dành riêng 

(C) exclusionary (n) sự ngăn chặn 

(D) exclusion ( sự loại trừ ) 

Ta thấy available trước đó, nên cũng có thể là danh từ phía sau. Nhưng khi thêm 

danh từ vào đó, cho tính từ bổ nghĩa cho nó  thấy không hợp nghĩa . Nên phải 

cần một trạng từ bổ nghĩa cho available.  

*Dịch: Bắt đầu từ tháng 4 tới, lợi ích tài chính sẽ được dành riêng cho những 

khách hàng đã ký hợp đồng cần thiết. 

128.Hyssop Chemists is ….. experienced pharmacists for the eight new locations 

they have opened this year. 

(A) seeking: tìm kiếm 

(B) looking  

(C) entering: vào 

(D) requiring: yêu cầu  

Look for mới có nghĩa là tìm kiếm   

=>Chọn A 

*Dịch: Các nhà hóa học đang tìm kiếm các dược sĩ có kinh nghiệm trong 8 điểm 

mới đã khám phá ra trong năm nay.  

129….. the concert finished late, the audience still waited for me. 

(A) Nevertheless: tuy nhiên 

(B) Still: vẫn 

(C) Although: mặc dù 

(D) However: tuy nhiên 

*Dịch: Mặc dù buổi biểu diễn kết thúc muộn, khán giả vẫn chờ đợi tôi. 
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130. If you wish to make the trip to Auckland …. the other department heads, 

please let Ms. Berlin know immediately. 

(A) where : mệnh đề quan hệ chỉ nơi chốn 

(B) both (a) cả hai (adv) vừa vừa 

(C) with 

(D) but : nhưng  

the other department heads = các trưởng phòng khác 

with the other department heads = cùng với các trưởng phòng khác  

make the trip to Auckland with the other department heads = đi Auckland cùng 

với các trưởng phòng khác  

 => Chọn C  

*Dịch: Nếu bạn muốn thực hiện các chuyến đi đến Auckland với các trưởng phòng 

khác, xin vui lòng báo cho bà Berlin biết ngay lập tức. 

131. Maurice Robertson, ….. an executive at a small company, became the CEO 

of Bradshaw Industries four months ago. 

(A) once : trước kia, xưa kia 

(B) often : thường 

(C) soon : sớm 

(D) now : bây giờ  

*Dịch: Maurice Robertson, đã từng là giám đốc tại một công ty nhỏ,đã trở thành 

CEO của công ty Bradshaw Industries 4 tháng trước.  

132. While we still take telephone calls, other….. of correspondence are 

encouraged to avoid tying up telephone lines unnecessarily. 

(A) profiles: hồ sơ 

(B) views: cái nhìn 

(C) outlines: phác thảo 
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(D) forms: mẫu đơn  

*Dịch: Trong khi chúng tôi vẫn nhận cuộc gọi điện thoại, các mẫu đơn tương ứng 

được khuyến khích để tránh gọi vào đường dây điện thoại khi không cần thiết. 

133. Finding qualified students for this job may be ….. difficult. 

(A) extreme (a) vô cùng 

(B) extremes (n) 

(C) extremely: trạng từ 

(D) extremity (n) 

“BE” +”ADV” +”ADJ” Cần 1 trạng từ phừ hợp bổ nghĩa cho tính từ difficult 

*Dịch: Tìm sinh viên đủ điều kiện cho công việc này có thể là nói là cực kỳ khó 

khăn. 

134. Ms. Julie Kennedy and her innovative marketing team have gained renown 

for creating …. products for struggling companies. 

(A) promote (v) 

(B) promotes (v) 

(C) promotion (n) 

(D) promotional (a) quảng cao  

Cần 1 tính từ để bổ nghĩa cho danh từ products  

*Dịch: Bà Julie Kennedy và đội ngũ marketing sáng tạo của mình đã đạt được 

danh tiếng trong việc tạo ra sản phẩm quảng cáo cho các công ty gặp khó khăn. 

135. New customer service personnel are trained to …. to inquiries within a 

reasonable amount of time. 

(A) promise: lời hứa 

(B) respond ( + to ): đáp ứng 

(C) advise: tư vấn 

(D) explain: giải thích 
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Respond to: đáp ứng lại  

*Dịch: Nhân viên phục vụ khách hàng mới được đào tạo để đáp ứng yêu cầu trong 

khoảng thời gian hợp lý. 

136. For the researcher, a properly maintained notebook can be a …. of useful - 

information for many years. 

(A) variety: đa dạng,nhiều chủng loại 

(B) resource: nguồn tài nguyên  

(C) source: nguồn  

(D) choice: lựa chọn 

Khi dùng source (với nghĩa là nguồn) thì theo sau nó thường có thêm danh từ để 

bố nghĩa. Ex: source of water. Source còn có nghĩa là nguồn gốc. 

Khác với source, resources (thường dùng số nhiều) nghĩa là (nguồn) tài nguyên 

thiên nhiên. Với nghĩa này thì resource không cần thêm danh từ đi theo.  

Ex; this is a country with rich resources 

Ngoài ra resource còn có nhiều nghĩa khác hoàn toàn với source như :phương 

sách, phương kế, thủ đoạn, cách xoay xở; chỗ trông mong vào. hay :(số nhiều) 

tiềm lực kinh tế và quân sự (của một nước)  

*Dịch: Đối với các nhà nghiên cứu, một quyển sổ cầm tay bảo quản đúng cách có 

thể là một nguồn thông tin hữu ích trong nhiều năm 

137. Alvinson Clothiers’ branch in Milan has been open since last August …. is 

quickly becoming our busiest location. 

(A) and: và 

(B) also: cũng ( là trạng từ, ko phải liên từ, ko nối 2 mệnh đề được ) 

(C) than: so với 
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(D) Or: hoặc ( không hợp nghĩa )  

*Dịch: Chi nhánh của Alvinson Clothiers tại Milan đã được mở cửa từ tháng 8 

năm ngoái và nhanh chóng trở thành địa điểm thu hút nhất của chúng tôi. 

138. There will be a panel …. of pharmaceutical company spokesperson 

and consumer advocates to debate current health concems. 

(A) consist 

(B) consisting 

(C) will consist 

(D) to be consisted 

Câu này là rút gọn mệnh đề quan hệ chủ động. 

- There will be a panel which/that consists of pharmaceutical company 

spokesperson and.......  

-> Đó sẽ là một bảng bao gồm các phát ngôn viên của công ty dược phẩm và ..... 

=>Khi rút gọn đi sẽ biến đổi thành: 

-> There will be a panel consisting of pharmaceutical company... 

=> Chọn B 

*Dịch: Sẽ có một bản danh saćh bao gồm các phát ngôn viên của công ty dược 

phẩm và người tiêu dùng ủng hộ việc tranh luận mối quan tâm đến sức khỏe hiện 

tại. 

139. Please omit …. details when you are reported the findings revealed at the 

symposium. 

(A) decreased (a): giảm 

(B) insufficient (a) : không đủ 

(C) incidental (a) : ngẫu nhiên, phụ, không quan trọng 

(D) prerequisite (a): điều kiện tiên quyết 

*Dịch: Xin hãy bỏ qua chi tiết phụ khi bạn báo cáo các kết quả nghiên cứu ở hội 

nghị chuyên đề. 
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140...... working with the research department some of the time, the 

marketing team comes up with fresh ideas for the company's new ads. 

(A) By: bằng cách 

(B) During: suốt, trong lúc 

(C) Because: bởi vì + mệnh đề - loại 

(D) So that: vậy nên  

*Dịch: Bằng cách làm việc với bộ phận nghiên cứu một số lần, đội ngũ  

marketing đã nảy sinh với những ý tưởng mới cho việc quảng cáo của công ty. 

 

PART 6  

Questions 141-143 refer to the following letter.  

141. Some significant changes are …. in this year’s catalogue.  

(A) produced: sản xuất 

(B) included: bao gồm 

(C) wished: ước muốn 

(D) decided: quyết định 

*Dịch: Một số thay đổi đáng kể bao gồm cả danh mục hàng hóa năm nay. 

142. …. this new facility, we will be able to grow our company's line of 

electronics. In the coming years, you will see even more additions to our 

catalogue 

(A) During: Trong 

(B) Before: Trước khi 

(C) Among: Trong số ( + danh từ số nhiều ) 

(D) With : Với  

*Dịch: Với thiết bị mới này, chúng tôi sẽ có thể phát triển nhanh công ty thiết bị 

điện tử của chúng tôi.Trong những năm tới bạn sẽ thấy nhiều hơn bổ sung hàng 
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hóa trong danh mục.  

Please feel ----- -- to contact me if you need further assistance. 

143.  

(A) free 

(B) freely 

(C) freedom 

(D) freeing 

Cụm từ hay gặp “Please feel free to”:Xin đừng ngần ngại, cứ tự nhiên 

*Dịch: Xin đừng ngần ngại lên hệ với tôi nếu bạn cần bất kỳ sự hỗ trợ nào 

Questions 144-146 refer to the following letter 

Welcome to Patagonia Treks! By …. our company, you are guaranteed to get the 

most out of your experience in the wild lands of Patagonia. 

144. (A) choose 

(B) chooses 

(C) choice 

(D) choosing  

Sau giới từ cần N hoặc V ing mà ở đây cần 1 động từ đứng trước cụm danh từ our 

company 

=> Chọn D 

*Dịch: Bằng cách chọn công ty chúng tôi bạn sẽ được đảm bảo có được nhiều trải 

nghiệm nhất trong các vùng đất hoang dã của Patagonia. 

The following tour information has been confirmed: Your flight from Miami will 

…. at 6 a.m. on February 11. 

145. (A) arrive: đến nơi 

(B) depart : khởi hành 

(C) resume: tiếp tục 
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(D) start:bắt đầu  

Chọn depart bởi vì chuyến bay sẽ xuất phát từ Miami đi Patagonia vào lúc 6 giờ. 

Depart chỉ sự khởi hành,xuất phát.  

*Dịch: Thông tin về chuyến đi sau đây được xác nhận: chuyến bay của bạn từ 

Miami sẽ cất cánh vào lúc 6 giờ sáng ngày 11 tháng 2. 

A representative from Patagonia Treks will then meet you at the airport when you 

arrive in Argentina and transport you to our offices so that you can fill out any …. 

forms prior to the start of the trip. 

146. (A) remaining 

(B) remained 

(C) remains 

(D) remain  

Trong câu này cần 1 adj đứng trước danh từ forms. Cả A và B đều là tính từ. 

Những phải dùng chủ chủ động là A. Những mẫu đơn còn lại, chứ không không 

nói những mẫu đơn bị còn lại. 

*Dịch: Người đại diện từ Patagonia Treks sau đó sẽ đón bạn tại sân bay khi bạn 

đặt chân đến Argentina và sẽ đưa bạn đến văn phòng của chúng tôi để bạn có thể 

điền vào bất kỳ mẫu đơn nào còn lại trước khi bắt đầu chuyến đi. 

KTBS: 

“Any là một từ hạn định. Nó gợi ý một số lượng không xác định. 

Have you got any rice? 

Is there any water in the bottle? 

Chú ý rằng any được sử dụng khi việc chỉ ra số lượng bao nhiêu là không quan 

trọng. 

Questions 147-149 refer to the following notice.  

We would like to announce that we have …. LockSmart to complete the 

installation within the next week. 
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147. (A) collaborated: hợp tác 

(B) contracted: ký hợp đồng 

(C) decided: quyết định 

(D) discounted: giảm giá  

*Dịch: Chúng tôi xin thông báo rằng chúng tôi đã ký hợp đồng với LockSmart để 

hoàn thành lắp đặt thiết bị ngay trong tuần tới. 

The lockers will be available …. all times for security 

148. 

(A) at 

(B) in 

(C) by 

(D) on  

Cụm available at all times = mọi lúc 

*Dịch: Các tủ khóa sẽ được đảm bảo an toàn 24/24. 

We are sorry for any inconvenience that …. by this project. 

149.  

(A) is caused 

(B) causes 

(C) caused 

(D) has been caused  

Trong câu này có mệnh đề quan hệ that ta dùng thể bị động của hiện tại đơn để 

diễn tả sự bất tiện gây ra bởi dự án này  

*Dịch: Chúng tôi rất xin lỗi vì sự bất tiện gây ra bởi dự án này.   

Questions 150-152 refer to the following tips.  

Thank you for your patience over the last week as I have worked to ….. the dates 

of your upcoming trip to Germany. 

150.  
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(A) terminate: chấm dứt 

(B) close: gần 

(C) finalize: hoàn thiện 

(D) discontinue: ngưng  

*Dịch: Cảm ơn bạn vì sự kiên nhẫn của bạn trong tuần qua khi mà tôi đã làm việc 

để hoàn thành thời hạn cho chuyến đi sắp tới của bạn đến Đức.. 

For the time being,you can review the tentative …. below and let me know if you 

have any questions. 

151.  

(A) schedule: kế hoạch 

(B) date: ngày 

(C) ticket: vé 

(D) procedure: thủ tục  

*Dịch: Trong thời gian này, bạn có thể xem xét các kế hoạch dự kiến dưới đây và 

cho tôi biết nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào.  

The executive director in Frankfurt, Mr. Kissel, is in charge of your stay there and 

will send you information about your Frankfurt itinerary at a …. time. 

152.  

(A) latest (a) muộn nhất; mới nhất, gần đây nhất 

(B) lateness (n) sự chậm trễ, sự muộn 

(C) lately (adv ) cách đây không lâu, mới gần đây 

(D) later (a) sau dó  

Trong câu ta cần 1 tính từ bổ nghĩa cho time xét nghĩa cả câu ám chỉ lần sau  

=>Chọn D  

*Dịch: Giám đốc điều hành tại Frankfurt, ông Kissel, chịu trách nhiệm việc bạn 

nghỉ lại ở đó và sẽ gửi cho bạn thông tin về hành trình khám phá Frankfurt của 
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bạn sau đó.  
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1. The new zoning laws should ----- -- improve the traffic congestion probiem 

developing in the suburbs. 

(A) great (a) to lớn, vĩ đại ; the great : những người vĩ đại 

(B) greatness (n) sự cao thượng 

(C) greatly ( rất lắm, cao thượng, tuyệt vời ) 

(D) greatest ( so sánh nhất ) 

zoning laws : những luật lệ về quy hoạch vùng. 

Cần một trạng từ bổ nghĩa cho động từ improve 

traffic congestion : tắc nghẽn giao thông 

Những vấn đề về quy hoạch vùng mới sẽ cải thiện tốt vấn đề ùn tắc giao thông 

mà đang xảy ra ở khu vực ngoài thành. 

2. Mr. Ferguson had to inform the secretary that he wouldn’t be able to retum to 

work ------- January 22. 

(A) between ( giữa ) 

(B) within ( trong, trong vòng ) 

(C) above 

(D) before ( trước ) 

Ông Ferguson phải thông báo với thư ký rằng ông sẽ không thể quay lại làm việc 

trước ngày 22 tháng 1. 

Bổ sung : 

PHÂN BIỆT ABOVE VÀ OVER : 

1/ "Cao hơn" : above hoặc over 

* The water came up above/ over our knees. 

* Can you see the helicopter above/ over the palace? 

2/ Không nằm ngay trên : above 

Dùng above để diễn ta một vật ko nằm ngay trên một vật khác 

* We've got a little house above the lake. 

3/ Che phủ : over 
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Dùng over để diễn tả một vật che phủ hoặc chạm vào vật khác. 

* There is cloud over the South of Vietnam 

* He put a coat over his pyjamas. 

Dùng over để diễn ta một vật băng ngang qua vật khác. 

* The plane was flying over Vietnam. 

* Electricity cables stretch over the fields. 

4/ Đo lường: above 

Above được dùng trong các con số chỉ nhiệt độ và chiều cao, và trong những 

trường hợp khác, nó được dùng để chỉ mức độ. 

* The temperature is three degrees above zero. 

* The summit of Everest is about 8000 metres above sea level. 

* She is well above average in intelligent. 

5/ Tuổi, tốc độ, "hơn" : over 

Dùng over, ko dùng above khi nói về tuổi tác, tốc độ, nó có nghĩa là "hơn" 

* You have to be over 18 to see this film. 

* The police said she was driving at over 110 mph 

* There were over 100,000 people at the festival. 

6/ See above/ over: 

Trong sách hoặc báo, see above có nghĩa là "nhìn vào những gì được viết trên 

đây", see over có nghĩa là "nhìn sang trang kế". 

3. Because of the fire in the building, there were ------- 50 injured people taken to 

the neighboring hospital.  

(A) estimation 

(B) estimated 

(C) an estimated 

(D) estimating 

Viết lại : ……, there were ------- an 50 injured ( number of ) people taken to the 

neighboring hospital.  
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Câu trên do lược bỏ number of , và tính từ estimated là bổ ngữ cho number. 

Chú ý : sau a number of + plural noun + main verb ( số nhiều) 

Trong cấu trúc there .....( động từ chính đứng trước chủ ngữ hơi ngược lại với 

thông thường)  

vd: there is a book on the table ( chủ ngữ a book >is) 

there are books on the table ( chủ ngữ books > are) 

Dịch : Vì vụ hỏa hoạn trong tòa nhà, số lượng ước tính là 50 người bị thương đã 

được chuyển đến bệnh viện gần đó. 

4. If you sell your house before the end of this month, your taxes will be reduced 

by almost 30 percent ----- -- the sale of your home. 

(A) regarding ( giới tư ) về việc gì, đối với 

(B) despite + Ving/N : mặc dù 

(C) supposing : supposing (that) : giả sử  

(D) regardless of : không quan tâm đến cái gì 

Ex. Regardless of consequences : không đếm xỉa đến hậu quả 

Nếu bạn bán nhà của bạn trước cuối tháng này, tiền thuế sẽ được giảm gần 30% 

đối với việc bán nhà của bạn.  

5. The movie producer was considering doing another film, ----- -- the last one 

was a disaster. 

(A) in spite of + Ving/ N : mặc dù 

(B) otherwise 

(C) only if 

(D) even though + mệnh đề : mặc dù 

Nhà sản xuất phim đang cân nhắc việc làm bộ phim khác, mặc dù bộ phìm trước 

đó là một thảm họa. ( One thường dùng để thay thế cái gi đó mà đã nhắc trước đó 

trong trường hợp này one = film ) 

Bổ sung : 

 Only if 
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Ví dụ:  

We'll give you your bicycle only if you do well on your exams =  Only if you do 

well on your exams will we give you your bicycle. (Chỉ khi con thi tốt thì bố mẹ 

mới cho con xe đạp). 

Only if có nghĩa là “chỉ trong trường hợp điều gì đó xảy ra – và chỉ khi đó thì”. 

Cách dùng này về cơ bản có nghĩa giống như if. Tuy nhiên, nó nhấn mạnh vào 

điều kiện tạo nên kết quả. Chú ý rằng khi only if đứng đầu câu, bạn cần phải đảo 

ngữ của câu. Ví dụ: 

Only if you try your best, could you get what you want. (Chỉ khi cố gắng hết sức, 

bạn mới đạt được điều mình muốn). 

* Otherwise nghĩa là " hoặc nếu ko". Nó có thể đứng ở đầu câu hay cuối câu. 

VD: If you hadn't given us the directions, we wouldn't have found the house. 

=> Thanks fo your directions to the house. We wouldn't have found it otherwise. 

( Cảm ơn sự chỉ dẫn của bạn. Chúng tôi sẽ ko tìm ra căn nhà nếu ko có nó) 

6. When interviewed, Beverley Kirkpatrick explained that an inquisitive nature 

as a child made ----- -- interested in studying journalism. 

(A) she  

(B) her ( Make sb/sth adj : làm cho) 

(C) hers 

(D) herself 

Khi được phỏng vấn, B.K đã giải thích rằng bản tính tò mò như một đứa trẻ đã 

làm cho cô ấy thích thú với nghề báo 

Cấu trúc:  

Make + sb + VO  ( sai bảo) 

The robber made everyone lie down. ( tên cướp bắt mọi người nằm xuống)  

7. Sea Sapphire Cruises is ----- -- to announce the launch of their newest 

luxury ocean liner. 

(A) pleased 
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Pleased + to do s.thing :vui mừng làm cái gì 

Pleased with + s.thing/s.b : hài lòng về cái gì 

(B) pleasant (a) vui vẻ dễ thương 

(C) pleasure (n) niềm vui thích 

(D) pleasing ( dễ chịu, mạng lại niềm vui cho ai ) 

luxury ocean liner : Tàu biển chở khách hạng sang. 

Sea Sapphire Cruises đã vui mừng tuyên bố ra mắt tàu chở khách hạng sang mới 

nhất của họ. 

8. The president of our company believes that we should take advantage of the 

increasing ----- -- for products made of recycled materials. 

(A) promotion (n) sự thăng chức 

(B) courtesy (n) sự lích sự, nhã nhặn 

(C) amount (n) số lượng 

(D) preference ( + for s.thing : sở thích, ưa chuộng ) 

take advantage of : tận dụng cơ hội 

Chủ tịch của công ty chúng tôi tin rằng chúng ta nên tận dựng cơ hội về việc tăng 

sự ưa chuộng những sản phẩm làm từ vật liệu tái tạo.  

Bổ sung: Phân biệt made of và made from 

* Ví dụ với “Made of”: 

- This shirt is made ofcotton. 

- This house is made of bricks. 

- The keyboard I use on my computer is made of plastic. 

* Ví dụ với "made from": 

- Paper is made from trees. 

- Wine is made from grapes. 

- This cake is made from all natural ingredients. 

--> Vậy nếu chúng ta nhìn vào các ví dụ trong nhóm đầu sẽthấy là chúng có chung 

một dạng. 

Toe
ic 

Prac
tic

e C
lub



Lê Lâm Khang – Economy 2 – Test 3 

Quyển ebook này do tập thể Group “Toeic Practice Club” biên soạn nhằm giúp các bạn tự học có tài 

liệu ôn thi hiệu quả. Đừng mua bán quyển ebook này, như vậy sẽ làm mất đi giá trị mà các bạn nhiệt 

tình đã đóng góp.  

The cotton - vải  trong ví dụ về chiếc áosơ mi thì khi thành chiếc áo vẫn là vải - 

still is cotton. Nó không thay đổidạng thức hay trở thành một chất liệu khác. 

Cũng tương tự, the brick - viên gạch - trong ví dụ Ngôi nhà làm bằng gạch, 

cũngkhông thay đổi và vẫn là gạch. Và nhựa làm bàn phím máy tính cũng vẫn là 

nhựa -plastic. 

Vì thế chúng ta nói: 

- This shirt is made of cotton. 

- This house is made of bricks. 

- The keyboard I use on my computer is made of plastic. 

+ Còn trong trường hợp các ví dụ ở nhómsau, cây - trees - trong ví dụ The paper 

is made from trees thì khi đó cây cối- trees  không còn là cây nữa, mà đã trởthành 

giấy. 

+ Nếu chúng ta nói Wine is made from grapes - trái nho - thì những quả nho 

đãkhông còn là nho khi được làm thành rượu vang, tức nó đã chuyển từ một thứ 

nàysang thành một chất khác, mà trong trường hợp này là từ nho thành rượu vang. 

+ Tương tự bột - flour  và trứng - eggs  với đường - sugar - đã làm thành bánh 

ngọttrong ví dụ: This cake is made from all natural ingredients. 

* Tóm lại quy tắc chung là: 

- Nếu một chất liệu nào đó vẫn giữ nguyên dạng thức của nó thì chúng ta dùng 

made of. 

- Nhưng nếu dạng thức của chất liệuđó thay đổi trong quá trình làm ra hay chế 

biến, chúng ta dùng made from. 

9. Even with our detailed website, many customers prefer to visit our store 

locations and see the products for ------ 

(A) they 

(B) their 

(C) theirs 

(D) themselves ( nhấn mạnh hành động đó là ai đó tự thực hiện ) 
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prefer to s.thing : thích hơn  

Thậm chí với trang web chi tiết của chúng tôi, nhiều khách hàng vẫn thích đến 

địa điểm của hàng và tự xem những sản phẩm . 

10. The Grand Tuscan Theater is ---- offering a discount on season tickets. 

(A) partially (adv) không hoàn chỉnh, cục bộ 

(B) rarely (adv) hiếm khi 

(C) currently (adv) hiện tại 

(D) desirably (adv) đáng mong muốn, đáng khao khát 

Rạp phim Grand Tuscan hiện đang cung cấp chiết khấu cho những vé theo mùa. 

season tickets : là vé mà nó cung cấp cụ thể đi được bao nhiêu chuyến. 

11. Sales ------- are encouraged to familiarize themselves with the location 

of various merchandise in the department store.. 

(A) representational (a) tiêu biểu, tượng trưng 

(B) represent (v) 

(C) represents (a) 

(D) representatives 

Những người đại diện bán hàng được khuyên là nên tự họ làm quen vơi những 

khu vực hàng hóa đa dạng ở cửa hàng bách hóa.  

Sales  representatives những người đại diện bán hàng. 

12. Students are ----- -- to provide identification before entering the stacks 

of Macintyre University's library. 

(A) applied : nộp, xin 

(B) required : yêu cầu 

(C) submitted : nộp, đệ trình 

(D) interviewed : phỏng vấn 

Những sinh viên được yêu cầu cung cấp thông tin trước khi đăng nhập vào dữ 

liệu thư viện của trương Macintyre. 

Bổ sung : 
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Apply for something 

to apply for a job/passport/grant : xin việc/hộ chiếu/tài trợ 

apply to somebody/something (for something) : đưa ra một yêu cầu 

to apply to s.b/s.thing : thích hợp với cái gì 

13. Newer branches can be opened worldwide ---- -- we can properly translate 

our marketing goals. 

(A) as soon as : ngay khi, hoặc dùng với cấu trúc as soon as S can/could : sớm 

nhất có thể. 

(B) right away( giới từ ) ngay lập tức 

(C) promptly (adv) nhanh chóng 

(D) in time for ( in time for s.thing/to do s.thing : kịp giờ để làm việc gì ) 

Những chi nhánh mới có thể được mở rộng trên toàn thế giời khi chúng ta chuyển 

nhanh chóng mục tiêu marketing sớm nhất có thể. 

14. The director ----- -- the new environmental safety committee, Mr. Tim 

Chamberlain, has studied both economics and ecological science at North State 

University. 

(A) on 

(B) of 

(C) to 

(D) by   

Cấu trúc : The N1  of N2 …. 

Giám đốc của ủy ban an toàn môi trường mới, Ông Tim Chamberlian, đã nghiên 

cứu cả kinh tế học và khoa học sinh thái ở trường đại học N.S 

15. The document ----- copied has already been taken to the office by Ms. 

McCluskey. 

(A) is 

(B) was 

(C) to be 
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(D) has been 

Nhìn vào 4 đáp án, có thể loại A,B,D vì nếu là mệnh đề quan hệ rút gọn thì chỉ 

có dạng Ving/Ved hoặc being Ved. 

Sử dụng "to + V1" để chỉ mục đích. Trong câu này, "to be copied" -> chỉ mục 

đích + dạng bị động. 

The document (to be copied) has already been taken to the office by Ms. 

McCluskey. 

The document has already been taken to the office by Ms. McCluskey (to be 

copied) (để được copy) 

Tài liệu mà để copy đã được đưa đến cơ quan bởi bà Mcluskey. 

16. The secretary, Ms. Lucy Tran, has been working ----- -- 7 a.m. at responding 

to e-mails.  

(A) until 

(B) since + mốc thời gian cụ thể : từ lúc nào đó 

(C) about 

(D) at 

Thư ký, bà Lucy Tran đã làm việc từ lúc 7 a.m để trả lời những email. 

- Quá khứ hoàn thành + before + quá khứ đơn 

Ex: We had lived in Nha Trang before 2008. 

- Hiện tại hoàn thành + since + quá khứ đơn,  

Ex: They have studied English since 2008. 

- Simple past + until + Simple past 

Ex: I waited here until it was dark 

- Simple past + until + Past perfect 

Ex: He read the book until no-one had been there 

- Simple future + Until + Present simple/Present perfect 

Ex: I won't go to bed until I have finished my homework. = I will go to bed until 

I finish my homework. 
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17. The Blackwell KV, part of our newest series of headphones, is the most 

advanced model of ------- kind. 

(A) its 

(B) our 

(C) your 

(D) their 

Nhìn trước đó thấy đống từ đang chia ở số ít “is: nên loại ngay their. Vì they phải 

đi vơi are, còn it đi vơi “is” 

Blacjwwell KV, là một phần trong một loạt những tai nghe mới nhất của chúng 

tôi, là  một mô hình hiện đại nhất theo xếp hạng của nó..  

18. Birch Mills Community Weekly is a local newsletter published ----- -- a week 

at the town’s main community center. 

(A) some ( một vài ) 

(B) ever (adv) bao giờ 

(C) all (adv) hoàn toàn 

(D) once (adv) chỉ một lần 

Birch Mills Community Weekly là một tờ báo địa phương được xuất bản một 

tuần một lần ở trung tâm cộng động của thành phố. 

19. The manager, Mr. Farthing, and his assistant, Mr. Donahue, conducted an 

----- -- inventory check this weekend. 

(A) impressive 

(B) impressively 

(C) impression 

(D) impressiveness 

Cần một tính từ bổ nghĩa cho inventory check. 

Quản lí, ông Farthing và trợ lý, ông Donahue, đã thực hiện một sự kiểm kê tài sản 

ấn tượng trong tuần này. 
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20. The South Greensburg Mining Company and Duchamps inc. ----- -- their 

dispute at the provincial court of appeals. 

(A) defeated ( đánh bại ) 

(B) arrived ( đến ) 

(C) suggested ( đề nghị ( 

(D) settled ( dàn xếp, ổn thõa ) 

Cụm settle a dispute : dàn xếp một mối bất hòa 

provincial  court of appeals : tòa phúc thẩm 

Công ty S.G.M và tập đoàn Duchams đã dàn xếp được sự bất hòa của họ ở tòa 

phúc thầm cấp tỉnh.  

21. Ghent Maritime Cruises’ policy of changing plans without ------- passengers 

of the ensuing delays has cost them many clients. ( động từ cost có 2 tân ngữ là 

them và many clients ) 

(A) notifies 

(B) notified 

(C) notifying 

(D) notification (n) 

Sau giới từ có thể là Ving/N,  nhưng có danh từ làm tân ngữ thì chọn Ving. 

Như câu trên tân ngữ là passengers… 

Chính sách về những kế hoạch thay đổi của G.M.C mà không thông báo cho 

những hành khách về sự trì hoãn tiếp theo đã làm họ gây phiền cho nhiều khách 

hàng. 

22. Its  -----into Brazil has given Darrow Textiles Ltd. an advantage over much 

of its competition. 

(A) expansion ( sự mở rộng ) 

(B) process (quá trình ) 

(C) creation ( sự sáng tạo ) 

(D) action ( hành động ) 
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Its là tính từ sở hữu nên sau nó cần một danh từ, cả bốn đáp án đều là danh từ nên 

chọn nghĩa. 

Tập đoàn Darrow đã cho biệt sự mở rộng của nó vào Brazil là một cơ hội để vượt 

qua nhiều đối thủ cạnh tranh của nó. 

23. Our company’s accounting team ----- -- numerous cases of incorrect tax 

information being given to employees. ( being given là rút gọn dạng bị động của 

which was given ) 

(A) differed ( + from :khác với ) 

(B) reported ( báo cáo ) 

(C) canceled ( hủy bỏ ) 

(D) counseled ( khuyên bảo ) 

Đội ngũ kể toán của công ty chúng tôi báo cáo rằng nhiều trường hợp về thông 

tin thuế sai lệch mà nó được đưa đến nhân viên.  

24. ------- the new Blanco brand of paints met all govemment standards for safety 

it is still toxic if ingested. 

(A) In spite of + Ving/N 

(B) Whatever (đại từ : bất cứ thứ gì ) 

(C) Even though + mệnh đề 

(D) Moreover :hơn nữa 

Mặc dù nhãn hàng sơn mới của Blanco đã đáp ứng tất cả những tiêu chuẩn về an 

toàn nhưng nó vẫn độc nếu ăn phải. 

25. Indigo Electronics’ research team recommended ----- -- notebook computers 

to compete in the national market. 

(A) develop  

(B) developed ( không dùng tính từ dạng Ved vì không nói những máy tính đó bị 

phát triển ) 

(C) developing ( cần tính từ bổ nghĩa cho notebook computers ) 

(D) development 
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recommend somebody/something (to somebody) (for/as something) : giới thiệu 

cái gì/ai để làm gì… 

Nhóm nghiên cứu của I.E đã giới thiệu những máy cầm tay đang phát triển để 

cạnh tranh ở thị trường trong nước. 

26. lt became ---- that Ms. Henderson was considering resigning from her position 

when she began getting sick from work-related stress. 

(A) apparent ( rõ ràng ) nói về sự bày tỏ ra ngoài, mà có tính chất rõ ràng 

không chối cãi được. 

(B) visible ( có thể nhìn thấy được ) 

(C) busy bận rộn 

(D) adequate (a) đủ 

Get sick : bị bệnh  

Điều đó đã trở nên rõ ràng khi mà bà Henderson đang cân nhắc việc từ chức khỏi 

vị trí của bà khi bà bắt đầu bị bệnh do căng thẳng liên quan đến công việc. 

27. The price of organic foods is expected to rise ----- -- over the next several 

years because of an increase in demand. 

(A) dramatize  

(B) dramatically ( cần trạng từ bổ nghĩa cho động tự rise ) 

(C) dramatist 

(D) dramatic 

in demand : mặt hàng bán chạy 

Gía của thực phẩm hữu cơ được mong đợi tăng đột ngột/mạnh trong vài năm tới 

vì tăng nhu cầu. 

28. Results from last week’s Lakeside City Gazette survey ----- - a change in 

attitudes towards urban gun control laws. 

(A) designate (v) vạch rõ, chỉ định, bổ nhiệm 

(B) transfer : dời, chuyển nhượng 

(C) advise: khuyên bảo 
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(D) indicate : cho thấy, chỉ ra rằng 

Gun control laws : luật về quyền sử dụng và sở hữu súng. 

Kết quả từ cuộc khảo sát tuần trước của L.C.G cho thấy một thay đổi về thái độ 

đối với luật về quyền sử dụng và sở hữu súng. 

29. In the ------- future, Trethway Wineries will consider expanding its share of 

the ice wine market. 

(A) near ( gần ) 

(B) soon ( sớm ) 

(C) short ( ngắn ) 

(D) almost ( hầu như ) 

Cả 4 đáp án đều là tính từ nên chọn theo nghĩa. 

Trong tương lai không xa, T.W sẽ cân nhắc việc mở rộng thị phần rượu vang 

ngọt. 

30. In reservoirs ----- -- the countryside, increasing levels of acid rain have been 

detected. 

(A) in between (adv) ở khoảng giữa.  

(B) ahead of : về phía trước 

(C) throughout : trên khắp, trải dài, xuyên suốt 

(D) except  : trừ ra, loại ra ; except (v) chống lại, phản đối 

Ở những hồ tự nhiên trên khắp mien quê, mực độ tăng của lượng mưa acid  đã 

được phát hiện  

31. If you did not receive ----- -- for your order, please contact us at the customer 

service department. 

(A) authorize (v)  

(B) authorized (a) 

(C) authorization ( Cần một danh từ thay vào chỗ s.thing sau receive  ) 

(D) authoritative (a) 
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Nếu bạn không nhận được giấy phép cho đơn đặt hàng của bạn, hãy  vui lòng liên 

hệ đến chúng tôi ở bộ phận chăm sóc khách hàng. 

Cấu trúc  

- Receive something 

to receive a letter/present/phone call 

to receive information/payment/thanks 

- Receive something from somebody/something 

He received an award for bravery from the police service. 

32. With the hurricane season over, we can once more expect to see tourists more 

(A) accessibly ( +to : có thể sử dụng được ) 

(B) essentially ( về cơ bản ) 

(C) primarily ( phần lớn ) 

(D) regularly ( thường xuyên ) 

Với mùa bão vừa kết thúc, chúng tôi có thể một lần nừa mong đợi thấy khách du 

lịch thường xuyên hơn. 

Thành ngữ once more : lại một lần nữa. 

33. According to his contract, Mr. Jerry Campbell will be working in our software 

development department for the ------- two years. 

(A) past : đã qua 

(B) yet : chưa 

(C) next(a) sau, kế tiếp 

(D) then : sau đó 

Do câu trên có động từ WILL, nó đang ở thì tương lại nên dùng next, chứ không 

dùng past. 

Theo hợp đồng của anh ấy, Ông Jerry sẽ làm việc ở bộ phận phát triển phần mềm 

cho 2 năm tới. 

34. Most customers love the product but feel ------- with the price. 

(A) impulsive (a) hấp tấp, bốc đồng 

Toe
ic 

Prac
tic

e C
lub



Lê Lâm Khang – Economy 2 – Test 3 

Quyển ebook này do tập thể Group “Toeic Practice Club” biên soạn nhằm giúp các bạn tự học có tài 

liệu ôn thi hiệu quả. Đừng mua bán quyển ebook này, như vậy sẽ làm mất đi giá trị mà các bạn nhiệt 

tình đã đóng góp.  

(B) overstated (a) phóng đại 

(C) uncommon (a) không phổ biến 

(D) dissatisfied (a) không hài lòng 

Sau những động từ look, feel, seem, sound là tính từ, cả 4 đáp án đều là tính từ 

nên chọn theo nghĩa.  

Hầu hết những khách hàng yêu thích sản phẩm nhưng cảm thấy không hài lòng 

về giá cả. 

35. The purpose of the Frobisher Township Exhibition is an appeal for ------ as 

part of its commitment to preserve historic landmarks. 

(A) fund (n) quỹ tiền 

(B) funded 

(C) fundable 

(D) funding(n) việc gây quỹ 

1. Giới từ + V-ing + O 

2. Giới từ + Noun 

Appeal for s.thing : kêu gọi 

commitment to : sư giao phó, sự tận tụy, cam kết 

Câu trên không có túc từ nên chọn Ving. Thật ra nếu xét về nghĩa vẫn chọn được 

câu này vì 2 danh từ nghĩa khác nhau. 

Mục đích của việc trưng bày triễn lãm là để kêu gọi việc gây quỹ như là một phần 

sự cam kết của nó để giữ gìn những di tích lịch sử. 

36. Hillsboro Farms Ltd. reported its first ----- -- in profits since starting 

operations ten years ago. 

(A) decline (n) sự suy tàn 

(B) negation (n) sự phủ nhận 

(C) rejection (n) sự loại ra, bỏ ra 

(D) denial (n) sự phủ nhận 
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Tập đoànH.F đã cho biết sự suy giảm đầu tiên trong lợi nhuận kể từ khi bắt đầu 

hoạt động vào 10 năm trước. 

37. Despite ----- -- additional capital for her business, Ms. Rita Klein still had 

trouble meeting overhead costs. 

(A) having received 

(B) be receiving 

(C) has received 

(D) received .   

Despite + Ving/N  

Mặc dù nhận vốn bổ sung cho việc kinh doanh của bà, nhưng bà Rita vẫn gặp rắc 

rối trong việc đáp ứng chi phí duy tu. 

38. Our publishing firms use Stanley & Zimmer Co. as our main ----- - of raw 

supplies. 

(A) group nhóm 

(B) source ( + of : nguồn ) 

(C) ability ( khả năng _ 

(D) practice (n) thực tiễn 

Công ty xuất bản của chúng tôi xem công ty S &Z như là một nguồn cung cấp 

vật liệu thô chủ yếu. của chúng tôi 

39. Fruit Mart’s advertising initiative has been the most ------- marketing project 

in our neighborhood. 

(A) persuasive (a)  

(B) persuasively 

(C) persuade 

(D) persuasion 

Cần một danh từ bổ nghĩa cho cụm danh từ marketing project. 

Những sáng kiến quảng cảo của F.M đã trở thành dự án quảng cáo thuyết phục 

nhất trong vùng lân cận. 
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40. It has been deemed mandatory ---- -- all customers sign a waiver. 

(A) with ( với ) 

(B) that ( mà ) 

(C) of ( của ) 

(D) for ( cho vì ) 

Cấu trúc với deem  

deem something + noun/adjective 

deem something to be something 

deem (that)… 

Nó là điều bắt buộc khi mà tất cả khách hàng kí vào giấy khước từ. 

 

 

Questions 141-143 refer to the following letter.  

To Whom It May Concemz 

As per our telephone call this moming, I am requesting an exchange. We received 

50 cans of the incorrect paint type, and will need to ----- -- an exchange in order 

to avoid 

141.  

(A) expect (mong đợi ) 

(B) expedite (v) xúc tiến, tiến hành 

(C) follow (v) tuân theo 

(D) take (v) lấy 

Như đã nói chuyện điện thoài vào sáng nay, tôi đang yêu cầu một sự trao đổi. 

Chúng tôi nhận 50 thùng của mẫu sơn sai, và sẽ cần thực hiện trao đổi để tránh 

những rắc rối với khách hàng riêng của chúng tôi.  

complications with our own customers. The 50 cans of paint that we received in 

error will be returned to your order ----- -- department this afternoon by our staff. 

142.  
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(A) collection (a) 

(B) collective (a) 

(C) collect (v) 

(D) collector (n) người thu thập 

Dịch : Thường thì các bạn, sẽ chọn “adj”, nhưng phải xem trước đó là từ loại gì 

và nghĩa như thể nào. Trước đó là danh từ “order” , phía sau cũng là danh từ, vậy 

vị trí đó phải là danh từ, để tạo thành danh từ ghép hợp nghĩa. 

50 thùng sơn mà chúng tôi đã nhận lầm sẽ được chuyển đến bộ phận chọn lọc đặt 

hàng của bạn vào sang này bới nhân viên của chúng tôi. 

The paint that we received was Blizzard White (product #124), while what we 

requested was Blazing White (product #421). Please refer to the attached invoice 

for additional infonriation. 

The prices of the paint are the same, so we should be able to do a direct exchange 

with no additional charges. Because we will need to pay for shipping when we 

return the paint, we ask that you credit our account for these charges. 

We would like for you to ----- -- that you have received this fax by sending us 

back a fax at 

143.  

(A) propose (v) đề nghị, đề xuất 

(B) conclude (v) kết luận 

(C) hear (v) nghe 

(D) commit (v) chuyển, trao, cam kết 

Dịch : Chúng tôi muốn cam kết với bạn rằng bạn đã nhận được tờ fax này 

902-212-2134 or calling me directly at 902-212-2133. Please ship the correct 

items to us as soon as possible. 

Thank you for your attention to this matter.   
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Questions 144-146 refer to the following letter 

Dear Mr. Sanders, 

I would like to thank you personally for extending me the opportunity to work 

with your company. It was a great honor to receive an offer from a company such 

as yours. After much -----  however, I have decided that I cannot accept your offer 

at this time, as I have found another position that better fits my own career path 

and skills 

144.  

(A) consideration (n) sự xem xét ( much + N ) 

(B) considered  

(C) considerate (a) thận trọng, chu đáo 

(D) consider (v) xem xét ( Có After nên không chọn động từ ở thì hoàn thành 

được  

Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến bạn về việc cho tôi cơ hội để làm việc với công ty 

bạn. Đó là một vinh hạnh để nhận lời mời từ công ty cũng như lời mời của ban. 

Sau khi xem xét nhiều lần… 

Because of your company’s excellent vision, it is difficult to tum down this 

position. I am sure that you will find the right person for this position, and 

someone who will prove to be an even greater asset to your company. I am 

grateful that I was able to meet with you to talk about the ----- -- at Stardon, lnc., 

and was very ------(146) by your company’s outlook and goals. 

145. (A) reception (n) sự thu nhận, sự tiếp nhận 

 (B) celebration  (n) sự tán dương 

(C) contribution  (n) sự đóng góp 

(D) position (n) vị trí 

Tôi rất vui để có thể gặp bạn nói về vị trị ở tập đoàn Stardon và rất ấn tượng về 

mục tiêu và tầm nhìn của công ty bạn. 
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146. (A) impressed (a) ấn tượng 

(B) relieved (a) bớt căng thẳng 

(C) understood hiểu 

(D) agreed đồng ý 

Best of luck to you in your future pursuits. 

Questions 147-149 refer to the following notice.  

Dear Mr. Hannet, 

Our records indicate that you contacted us on 9/1/07 ----- -- a malfunctioning 

LCD on your camera. 

147.  

(A) about 

(B) while ( trong khi ) 

(C) since ( vì, kể từ khi ) 

(D) as ( khi ) 

Theo ghi nhận của chúng tôi thì bạn đã liên hệ với chúng tôi vào ngày 1/9/07 về 

sự trục trặc màn hình LCD trên camera của bạn. 

Our customer service desk has forwarded your concerns to us so that we can help 

you further. We understand that the screen on your camera ------- no image when 

you turn it to the preview setting.  

148. (A) display ( chủ ngữ là the screen số ít, nên loại A) 

(B) displays 

(C) displaying ( mệnh đề đó chưa có động từ chính, nên không dùng C) 

(D) to display (loại ) 

Chúng tôi hiểu rằng màn hình trên camera của bạn hiển thị “no imange” khi bạn 

điều chỉnh nó ở chế độ xem trước. 

You also stated that you cannot preview images before taking photos. ln order to 

serve you better, we suggest that you meet with a sen/ice representative. This type 
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of problem is not easily resolved over the telephone; please bring your camera 

into the Nokis ------- center in Baltimore. 

149.  

(A) recruiting ( tuyển dụng ) 

(B) repair 

(C) advertising ( quảng cáo ) 

(D) security ( an ninh, bảo mật ) 

Vui lòng mang camera của bạn đến trung tâm sữa chữa ở Baltimore. 

There you will receive further assistance in diagnosing the problem. If you need 

to contact us, our customer sen/ice number is 1-800-321-1234. Let us know it we 

can be of any further assistance. 

Questions 150-152 refer to the following tips.  

Thank you for your recent participation in the MedConsult Professional 

Organization's introductory workshop. We hope that you found your ----- - in the 

session to be helpful.( chỉ mục đích, được nhắc ở câu 15 ) 

150.  

(A) appointment (n) sự bổ nhiệm 

(B) engagement (n ) sự hứa hẹn 

(C) commitment ( +to : sự giao phó ) 

(D) involvement (n) tình trạng rắc rối,đang mắc phải sự bao gồm 

Chúng tôi hy vọng rằng bạn thấy được tình trạng mà bạn đang mắc phải trong 

buổi hội thảo để nó giúp ích cho bạn. 

This introductory workshop is only one of our many offerings. This year we will 

be continuing our outreach to local medical professionals; ----- --, a new series of 

development workshops will be provided on a bi-weekly basis. 

Hội thảo giới thiệu này chỉ là một trong nhiều nội dung . Năm nay chúng tôi sẽ 

tiếp tục cung cấp những dịch vụ vươn xa hơn tới những chuyên viên y tế địa 
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phương. Chẳng hạn như, một loạt những hội thảo về sự phát triển sẽ được cung 

cấp 2 tuần một lần. 

151.  

(A) for instance : chẳng hạn như 

(B) however : tuy nhiên 

(C) in lieu of this : thay cho điều này 

(D) in contrast : ngược lại 

These sessions are only-----  to those who become registered members by signing 

up at medconsultworkshops.com/register. 

152.  

(A) offer 

(B) to offer 

(C) offering ( nếu là C thì nó đang mang nghĩa tiếp diễn, không hợp ) 

(D) offered 

Buổi hội thảo này chỉ được cung cấp dành riêng cho những ai trở thành thành 

viên chính thức bằng việc đăng kí ở trang web đó. 

We hope that you will choose to register soon and continue your professional 

development We also hope that you will be able to participate in this year's new 

series of workshops. Should you have any questions, please do not hesitate to 

contact us. 
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Một vài cấu trúc ngữ pháp đặc biệt trong tiếng Anh 

1. So + adj + be + S + that clause So + adv + auxiliary verb + S + main verb + O 

+ that clause 

 - Mẫu câu đảo ngữ so…that để mô tả hiện tượng, hay sự việc ở một mức độ tính 

chất mà có thể gây nên hậu quả, kêt quả tương ứng 

 Ex: So terrible was the storm that a lot of houses were swept away. (Trận bão 

khủng khiếp đến nỗi nhiều căn nhà bị cuốn phăng đi) So beautifully did he play 

the guitar that all the audience appreciated him 

 2. Then comes/come + S, as + clause. 

 Dùng then (= afterwards: thế rồi, cuối cùng, rồi) - Để nêu ra sự vc gì đó cuối 

cùng rồi cũng sẽ xảy ra như là kết cục tất nhiên của một quá trình, hoặc khi trình 

bảy hậu quả cuối cùng của sự vc hay hành động xảy ra. - Từ “come” được chia 

thì theo vế đằng sau Ex: Then came a divorce, as they had a routine now. (thế rồi 

ly hôn xảy ra, vì họ cứ cãi nhau hoài) 

 3. May + S + verb.. 

 - Để diễn tả sự mong ước, bày tỏ điều gì đó hay một đề nghị, xin lỗi.. 

- Là một câu chúc 

Ex: May I appologize at once for the misspelling of your surname in the letter 

from my assistant, Miss Dowdy (Tôi thành thật xin lỗi ông vì người trợ lý của tôi, 

cô Dowdy, đã viết sai tên họ của ông) May you all have happiness and luck (Chúc 

bạn may mắn và hạnh phúc) 

 4. It is no + comparative adj + than + V-ing 

 - Nghĩa là: thật sự không gì…hơn làm vc gì đó. 

Ex: For me it is no more difficult than saying “I love you”. (Đối với tôi không gì 

khó hơn bằng nói “Anh Yêu Em") 

 5. S + V + far more + than + N 
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- Để diễn tả cái gì tác động hay xảy ra với sự vc hay đối tượng này nhiều hơn sự 

vc hay đối tượng kia. 

 Ex: The material world greatly influences far more young people than old people. 

(Thế giới vật chất sẽ ảnh hưởng đến thanh niên nhiều hơn người già) In many 

countries, far more teenagers than adults get infected with HIV. 

6. S + love/like/wish + nothing more than to be + adj/past participle 

 - Dùng để nhấn mạnh ý nguyện, ước muốn hay sở thích của ai đó. Nói một cách 

khác, mẫu câu này có nghĩa là: ai đó rất trong mong đc như thế này. 

Ex: We wish nothing more than to be equally respected (Chúng tôi ko mong ước 

gì hơn là được đối xử công bằng). 

 7. S1 + is/are just like + S2 +was/were.. 

 8. S + is/are + the same + as + S + was/were 

 - Dùng để so sánh sự trùng nhau hay giống nhau hoặc tương đồng giữa hai sự 

việc, hai người hoặc hai nhóm người ở hai thời điểm khác nhau. 

Ex: My daughter is just like her mother was 35 yares ago when she was my 

classmate at Harvard University (Cô con gái tôi y hệt như mẹ nó cách đây 35 năm 

lúc bà còn là bạn học cùng lớp với tôi tại đại học Harvard) She is the same as she 

was (Cô ấy vẫn như ngày nào) 

 9. It is (not always) thought + adj + Noun phrase 

 - Để đưa ra quan niệm, ý kiến hay thái độ của xã hội, của công đồng hay nhiều 

người về vấn đề nào đó. Ngoài thought còn có thể dùng believed, hoped… 

Ex: It is not always thought essential that Miss world must have the great 

appearance (Không nên luôn luôn cho rằng Hoa hậu thế giới cần phải có ngoại 

hình hấp dẫn) 

 10. As + V3/can be seen, S + V… 

 - Khi muốn nhắc lại, gợi lại ý, sự vc đã trình bày, đã đề cập đến trc đó với người 

đọc hay người nghe. 
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Ex: As spoken above, we are short of capital (Như đã nói ở trên, chúng ta thiếu 

vốn) As can be seen, a new school is going to be built on this site. (Như đã thấy, 

một trường học mới sẽ đc xây dựng trên khu đất này) 

 11. S + point(s)/ pointed out (to s.b) + that clause 

 - Dùng câu này khi bạn đưa ra ý kiến hay lời bình của mình. Point out nghĩa là 

chỉ ra vạch ra, cho thấy, cho rằng.. 

Ex: She point out that he was wrong (Cô ấy chỉ ra rằng anh ta đã lầm) 

 12. It is/was evident to someone + that clause 

 - Có nghĩa là đối với ai đó rõ ràng, nhất định là… 

Ex: It was evident to them that someone gave him a hand to finish it (HỌ cứ nhất 

định rằng ai đó đã giúp anh ta một tay hoàn tất vc đó) 

 13. What + (S) + V… + is/was + (that) + S + V+.. 

 - Có nghĩa là những gì đã xảy ra hoặc được thực hiện là… 

Ex: What was said was (that) she had to leave (Những gì được nói là cô ấy phải 

ra đi) What I want you to do is that you take more care of yourself 

 14. N + Is + what + sth + is all about 

 - Để chỉ mục đích chính, hay chủ yếu của cái gì hay vấn đề nào đó mang lại. 

Ex: Entertainment is what football is all about (Bóng đá cốt để giải trí) 

 15. S + be (just) + what S + V… 

 - Nhằm nhấn mạnh vấn đề hay ý kiến hoặc sự vc mà ai đó cần, quan tâm, hoặc 

muốn thực hiện. 

Ex: It was just what I wanted (Đó là những gì tôi muốn) You are what God brings 

into my life (Em là những gì chúa ban cho cuộc đời anh) 

 16. V-ing +sth + be +adj-if not impossible 

 - Khi chúng ta miêu tả hành động mà cơ hội thành công rất thấp. Những adj ở 

đay thường là diffifult, hard, dangerous, adventurous… 

Ex: Traveling alone into a jungle is adventurous – if not impossible (Đi một mình 

vào khu rừng là mạo hiểm – nếu không nói là không thể) 
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 17. There + be + no + N + nor + N 

 - nghĩa là “không có…và cũng không có” 

Ex: There is no food nor water (không có thức ăn và cũng không có nước 

 18. There isn’t/wasn’t time to V/be + adj 

 - Nghĩa là: “đã không kịp/không đủ thời gian” 

 Ex: there wasn’t time to identify what is was (Không kịp nhận ra đó là cái gì) 

19. S+ may + put on a +adj + front but inside + S + adj.. 

 - Nghĩa là : bề ngoài ai đó tỏ ra như thế này nhưng thực chất bên trong họ có 

những cảm xúc, trạng thái ngược lại. 

Ex: You may put on a brave front but inside you are fearful and anxious (Bề ngoài 

bạn có vẻ dũng cảm nhưng thực chất bên trong bạn rất sợ hãi và lo âu) 

 20. S + see oneself + V-ing… 

 - Dùng mẫu câu trên để diễn tả khi ai đó có cơ hội được tận hưởng hay được thực 

hiện cái gì. 

 Ex: You can see yourself riding a cable-car in San Francisco (Bạn có cơ hội được 

đi cáp treo ở San Francisco) 

21. There (not) appear to be + N.. 

 - Dùng appear = seem to với ý nghĩa: dường như thế Ex: There didn’t appear to 

be anything in the museum (Dường như không có gì trong bảo tàng cả) 

Một số cấu trúc diễn tả mục đích : 

a. For + Noun ( phrase) : để 

Ex: He has gone out for dinner 

      I went to the supermarket for some foods 

b. To do.....: để 

Ex:  He has gone out to eat dinner 

Lưu ý : She has been to the post office for buying stamp ---------> câu này sai 

             She has been to the post office to buy stamp  -----------> câu này đúng 

Tuy nhiên có trường hợp ngoại lệ 
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To be used for doing / to do 

Ex  : A knife is used for cutting  

         A knife is used  to cut         ( cả hai câu đều đúng) 

c. In order to do = so as to do 

Ex:  He finished work early .He wanted to see the football match. 

------> H e finished work early in order to see the football match    

     + In order not to do = so as not to do 

Ex:  We whisper .We didn't want to disturb him.  

 -------> So as not to disturrb him, we whisper 

      +  In order for sb/ sth to do : Để cho ai đó / cái gì làm gì 

Ex:  In order for the lift to work you must press this button 

d. with a view to + V_ing : để làm gì , với ý định làm gì 

Ex: With a view to preparing this report, I will visit a number of venues and 

attended quite a lot of games 

e. So that  / In order that      +   S__V ( can , could , may , might , will,  would) 

 Ex:  I left the letter on the table . I wanted him to see it when he came in 

= I left the letter on the table so that he could see it when he came in 

        We were speaking quietly .We didn't want anyone to hear us 

= We were speaking quietly in order that no one could hear it 

f. For fear that S_V ( should): vì sợ rằng 

Ex: I am telling you this for fear that you should make a mistake 
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101. Ms. Woolner is hoping to change…………daily routine to be more 

conductive to a healthy lifestyle. 

(A) herself 

(B) her 

(C) she 

(D) hers 

Cấu trúc: change something to 

daily routine (noun) nên chọn her làm tính từ sở hữu  

Dịch : Cô Woolner đang  hi vọng  thay đổi thói quen hàng ngày của cô ấy để có 

thể tạo ra một lối sống khỏe mạnh. 

102. She has very high…………for her new job, although she has only been 

there for a week. 

(A) expected 

(B) expecting 

(C) expectedly 

(D) expectations 

Cấu trúc : have/ has something. 

Phía trước chỗ trống có adj  (high) nên một Noun, chọn D 

Dịch: Cô ta có kì vọng cao về công việc mới của cô ấy, mặc dù cô ấy chỉ mới 

nhận việc đó có một tuần. 

Expectation ( là danh từ có thể là đếm được hoặc không) 

103. Construction of the new supermarket is expected to last……..early 

September. 

(A) with 

(B) on 

(C) in 

(D) until 

Cấu trúc : expect to V  

Last= kéo dài, last + khoảng thời gian bao lâu/ cho đến khi nào. 
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A, B, C loại. 

Dịch : Công trình xây dựng siêu thị mới được mong đợi kéo dài mãi đến đầu 

tháng 9 

104. Regulations have been enacted to ensure that labels on all medications are 

easily………….. 

A. understand 

B. understanding 

C. understandably 

D. understandable 

Cấu trúc : tobe + adv + adj 

Cho nên chỗ trống cần 1 tính từ, chọn D 

Dịch: Nội qui được ban hành để bảo đảm rằng những cái nhãn trên thuốc có thể 

hiểu được một cách dễ dàng. 

Lưu ý: Regulations luôn có s khi nói về luật pháp: điều lệ, luật lệ, quy tắc, quy 

phạm. 

105. Although Mr. Celloni had misplaced Ms.Atwood’s files, he………….. 

managed to win her court case. 

(A) any 

(B) still 

(C) more 

(D) same 

A: bất cứ      B: vẫn        C: hơn nữa          D: giống nhau, tương tự 

Câu này phải dịch nghĩa lướt để chọn đáp án đúng: mặc dù…………., nhưng 

vẫn ……….chiến thắng => chọn B 

Dịch :Mặc dù ông Celloni đã đặt nhầm hồ sơ của bà Atwood, nhưng mà ông ấy 

vẫn xoay sở để chiến thắng vụ tòa án của bà ấy. 

106. Because of the recent blizzard, students are……… to submit their essays 

in the next class. 

(A). permitting 
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(B). permitted 

(C). permissible 

(D). permission 

Cấu trúc: to be +…………..to V => chỗ trống cần adj/ PP 

Tuy nhiên thích hợp nhất là cần PP : be permitted = được phép. 

Dịch: Bởi vì cơn bão tuyết gần đây, sinh viên được phép  nộp bài bài tiểu luận 

họ vào buổi học tới. 

A: permitting (Ving) 

B: permitted  (PP) 

C: permissible (adj) có thể chấp nhận, có thể cho phép ( về luật, hoặc một 

trường hợp đặt biệt.) 

Cách dùng: permissible for sbody (to do something) 

D: sự cho phép, sự chấp thuận, giấy phép, phép 

Cách dùng: permission for st / permission for sbody (st) to do something 

107. Clients wishing to cancel…….. appointment must do so within 48 hours 

to avoid a penalty fee. 

A. Them ( chúng nó) 

B. Themselves( chính họ) 

C. Their (của họ) 

D. Theirs (những cái của họ) 

Cấu trúc :Wish to cancel……noun 

 chúng ta cần một tính từ bổ nghĩa => chọn C tính từ sở hữu. 

Dịch : Những khách hàng mong muốn hủy bỏ cuộc hẹn của họ phải thực hiện 

trong vòng 48 tiếng đồng hồ để tránh tiền phạt 

108. The outstanding   from customers helped to ensure that Ms. Gilmore 

would stay with the company. 

A. evaluated 

B. evaluating 

C. evaluation 
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D. evaluate 

Cấu trúc: The outstanding ..... from customers : cái gì đó nổi bật từ khách hàng. 

=> Cần một danh từ chính, cho động từ help. 

Dịch: Đánh đánh giá nổi bật từ khách hàng đã giúp bảo đảm rằng bà Gilmore sẽ 

ở lại với công ty. 

109. The research team in Atlanta has alerted the head office that their reports 

will be finished……. 

(A) Previously (trước đây) 

(B) Shortly (không lâu, chẳng mấy chốc) 

(C) Overly ( quá, thái quá, quá mức) 

(D) Rarely (vắn tắt, tóm lại) 

Bốn đáp án đều là trạng từ, nên tìm trạng từ thích hợp. 

Dịch: Đội nghiên cứu ở Atlanta đã cảnh báo văn phòng chính rằng báo cảo của 

họ sẽ hoàn tất một cách nhanh chóng. 

110. Throughout the past two quarters, ………. of the new product lines has 

been running ahead of schedule. 

A.develop  

B.development 

C.developing 

D.developer 

Trước giới từ, và chức năng làm chủ ngữ, bạn nghĩ đến Noun, hoặc Ving. 

Dịch : Suốt 2 quý vừa qua, sự phát triển của dòng sản phẩm mới luôn đi trước 

kế hoạch 

=> B là đáp án đúng 

A. develop (verb)= phát triển, bày tỏ, phát minh, khai thác, triển khai, mở 

B. development (noun)= sự phát triển, sự khai thác, phát minh, sự bày tỏ 

C. developing (adj) = đang phát triển, trên đà phát triển. 

D. developer (noun)= người phát triển, chủ công trình, chất phát hiện. 
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111. Mr. Larry Davis is considered the most ……for the recent tax evasion 

scandal at Ross & Higgins Inc. 

A. responsible (có trách nhiệm) 

B. possible (có thể, có thể làm được, có thể được, có thể xảy ra) 

C. achievable (có thể đạt được, có thể thực hiện được) 

D. probable (có thể có, có khả năng xảy ra, chắc hẳn, có lẽ đúng, có lẽ thật) 

Cấu trúc:  The most…….là so sánh nhất; và 4 đáp án trên là adj => chọn nghĩa 

hợp lý => A là đáp án đúng 

Dịch: Ông Larry David được xem là có trách nhiệm nhiều nhất về các vụ bê bối 

trốn thuế tại công ty Ross & Higgins gần đây. 

Responsible for something. 

Evasion of tax: trốn thuế 

112. West Venture Trust,  formerly …………  as the Western Mining 

Company, has expanded its business into finance and rural real estate. 

A. knowing 

B. was known 

C. known 

D. know 

Có adv trước chỗ trống, câu trên là mệnh đề quan hệ rút gọn, (which is) 

formerly known as the Western Mining Company. 

Dịch: West Venture Trust, trước đây được biết như là Western Mining 

Company đã mở rộng kinh doanh của họ vao mảng tài chính và bất động sản 

nông thôn. 

113 .Today, our company headquarters are located…….the Transcontinental 

Bank headquarters, at the corner of Cavalry Avenue and Queen Caroline 

Boulevard. 

A. without 

B. near 

C. down 
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D. to 

Cấu trúc:  locate something + adverb/ preposition. Nên cần chọn một trạng từ 

trước vị trí chỉ nơi chốn. 

A.without (adv) = không có cái gì đó. 

B. near (adv) + place/ thời gian/ con số= gần, ở gần, sắp tới, không xa 

C. down (adv): xuống, hạ bớt, giảm bớt, cho đến tận, ở dưới, ở vùng dưới 

D. to (adv): vào, lại. 

Hôm nay văn phòng chính được đặt tại trụ sở chính của Ngân hàng xuyên quốc 

gia, ngay góc của đại lộ Cavalry và đại lộ Queen Caroline. 

At the corner of hay on the corner of : đề cập đến không gian mở (con đường, 

công viên) 

In the corner of : được đề cập về một khái niệm có ý gần với cái không gian 

khép kín. (phòng) 

114. Empty boxes should be placed in the stockroom for…….. 

A. removable 

B. remover 

C. removed 

D. removal 

A.removable (adj): có thể loại bỏ (= detachable)  

B. remover (noun): người dọn đồ, chất loại bỏ, dụng cụ tách, thuốc tẩy 

C. removed (adj) : xa, xa cách, khác biệt. 

D. removal (noun) : xa thải loại bỏ, thải hồi, cắt bỏ, di chuyển, loại trừ 

Sau giới từ chỉ có thể là danh từ, nên D là đáp án đúng. 

Dịch: Những cái hộp trống không nên được đặt trong nhà kho để bỏ đi. 

115. Furniture from our supply centers can only be ordered……directly over the 

phone or online. 

A. and 

B. either 

C. both 
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D. yet. 

Nhìn vào vế sau “ phone or online” => chọn either. 

Dịch: Đồ nội thất làm trung tâm cung cấp của chúng tôi chỉ có thể được đặt 

hàng trực tiếp qua điện thoại hoặc trực tuyến. 

116. Since the Pembroke Opera House has ……..parking facilities, audience 

members are encouraged to use the nearby rapid transit system. 

A. limit 

B. limited 

C. limits 

D. limitations 

Cần adj bổ nghĩa cho cụm danh từ parking facilities, chọn B. 

A.limit(verb): giới hạn 

B.limited(adj) : có hạn, hạn chế, hữu hạn, bị hạn chế, đã hạn chế. 

C. limits (noun): những hạn chế 

D. limitations (noun): nhược điểm, thiếu sót (ở dạng số nhiều) 

Dịch: Bởi vì nhà hát Opera Pembroke có cơ sở bãi đậu xe bị hạn chế, nên khan 

giả được khuyến khích sử dụng hệ thống vận chuyển nhanh gần đó. 

117. Please hand your completed to Ms. Kim at the Human Resources 

Department and we shall contact you as soon as possible. 

A. appointment 

B. application 

C. commission 

D. process. 

Cần noun vào chỗ trống, nhưng khi nói đến HRS (phòng nhân sự), chúng ta 

nghĩ đến application (đơn xin việc) =>Chọn B 

Dịch: Vui long nộp đơn xin việc hoàn chỉnh của bạn cho Cô Kim tại phòng 

nhân sự và chúng tôi sẽ lien lạc bạn sớm nếu có thể. 

118. Mr. Wilt Flaherty from the Stemcor Company……..announced some good 

news to shareholders at the last meeting. 
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A. final 

B. finalist 

C. finalize 

D. finally 

Phía trước động từ thường, sau chủ ngữ ta cần chọn một adv => D là đáp án 

đúng. 

Dịch: Ông Wilt Flaherty từ công ty Stemcor Company đã thông báo dứt khoát 

những tin tốt lành cho những cổ đông tại phiên họp vừa qua. 

119. The monthly meeting is expected to end ……2:00 p.m. 

A. ahead 

B. before 

C. early 

D. prior 

A. head of something : trước cái gì đó 

B. before something/ someone : diễn ra sớm, trước cái gì đó/ ai đó 

C. early something: sớm, ở lúc ban đầu, ở mùa đầu. 

D. prior to = before: trước khi 

 => B là đáp án đúng 

Cuộc họp tháng được mong đợi kết thúc trước 2h chiều 

120. The………… of our factory equipment is vital for the high quality of our 

manufactured goods 

A. relied 

B. reliable 

C. reliably 

D. reliability 

Cấu trúc: Cần noun ở giữa “ the…….of” 

A.relied (verb quá khứ của rely) =  tin, tin cậy, dựa vào. 

B. reliable (adj) = chắc chắn, đáng tin, an toàn đảm bảo 

C. reliably (adv)= chắc chắn, đáng tin cậy, xác thực 
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D. reliability (noun) = độ đáng tin cậy, sự tin cậy, độ an toàn, độ bền, độ ổn định 

Dịch: Sự ổn định của thiết bị nhà máy của chúng ta là điều quan trọng cho chất 

lượng cao của những hàng hóa của chúng ta. 

121. Ms. Chambers to finish processing all the accounts by tonight. 

A. pursues 

B. designs 

C. explains 

D. intends 

A. pursues: theo đuổi, truy nã, đi theo, tiếp tục. 

B. designs: thiết kế, phác thảo, có ý định, chỉ định 

C. explains: giải thích, giảng giải, giải nghĩa 

D. intends: dự định, có ý định, mục đích. 

Chỗ trống cần một Verb ý nghĩa thích hợp 

Cô Chambers dự định hoàn thành việc xử lý tất cả các việc xử lý báo cáo kế 

toán trước tối nay. 

Accounts: báo cáo kế toán 

Processing: sự chế biến, sự gia công, sự chỉnh lý. 

122. There are some job ads in the company newsletter in case any 

employee might know someone who can fill those positions. 

A. updated 

B. update 

C. updating 

D. update 

Cần một adj phù hợp 

A. updated (PP) đóng vai trò làm tính từ : mới ấn, mới cập nhật 

B. update (transitive verb): cập nhật, điều chỉnh, hiện đại hóa 

C. updating (Gerund, noun): sự cập nhật, việc cập nhật 

D. updates (V ngôi thứ 3) 
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Có một số công việc quảng cáo được cập nhật trong các bản tin của công ty để 

nếu trường hợp bất cứ nhân viên có thể biết một người nào đó có thể thích hợp 

với những vị trí đó. 

123. Construction of the new bank branch was completed on time……  the 

unseasonably wet weather. 

A. even though 

B. as if 

C. in spite of 

D. nevertheless 

A. even though + clause 

B. as if + clause 

C. in spite of + danh từ / cụm danh từ 

D. nevertheless + clause 

124. Intended vacation times require a notification period of at least two 

weeks…….. 

A. in advance 

B. initially 

C. behind 

D. ago 

Câu trên cần 1 adv điền vào chỗ trống. Nên dịch nghĩa. 

A.in advance (adv, adj) = ahead of time = trước 

B.initially (adv) = vào lúc ban đầu, ban đầu. 

C. behind (adv, prep)= sau, ở đằng sau, chậm trễ 

D. ago (adv, adj)= trước đây, về trước. 

A là đáp án phù hợp. 

Thời gian của kì nghỉ được dự trù đòi hỏi một khoảng thời gian thông báo ít 

nhất trước 2 tuần. 

125.The government sends teams of to check the quality of the tap water in 

both urban and rural counties. 
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A. inspected 

B. inspectors 

C. inspections 

D. inspect 

A. inspected: quá khứ phân từ 

B. inspectors: những người kiểm tra 

C. inspections: sự kiểm tra 

D. inspect: kiểm tra 

Cần danh từ chỉ người, vì teams of  

Dịch:Chính phủ gửi những đội người kiểm tra để kiểm tra chất lượng của nước 

cả khu vực thành thị và vùng xa. 

126. Profits fell by 20 percent the closure of one of the company’s main 

branches. 

A. due to 

B. because 

C. for 

D. past 

Lợi nhuận giảm, vì sao? Loại C và D, còn A &B,  

A . due to + Noun prase 

B. because + Clause. 

=> A là đáp án hợp lý. 

Lợi nhuận giảm 20 phần trăm do việc đóng cửa của một trong những nhánh 

chính của công ty 

127. Unauthorized entry into the building is  not permitted,……to guests who 

have obtained a special security pass. 

A. while 

B. so 

C. except 

D. as. 
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While to=> không hợp lý, loại A 

So to => không hợp lý loại B 

As to = liên quan cái gì đó, về cái gì đó 

Except to= ngoại trừ (động từ trường hợp này là đặt biệt ko có object), ngoài ra 

còn có except against  

Lối đi  bị cấm vào tòa nhà bị cấm, ngoại trừ những người khách có giấy thông 

hành đảm bảo đặc biệt 

128. Ms. Tomoe has already been to Helix Labs……., but this will be her first 

time seeing their testing facilities. 

A. ever 

B. ago 

C. once 

D. then 

Bà Tomoe đã đến Helix Labs một lần rồi, nhưng đây là lần đầu tiên của bà ấy để 

chứng kiến cơ sở thử nghiệm của họ 

129. Mr. Ben Shipley will be promoted next month for…….managing 

production at our facility in Kansas City. 

A. effective 

B. effectively 

C. more effective 

D. most effective 

Có 2 cấu trúc “adj” + “adj “ + “N” HOẶC “adv” + “adj” + “N”. 

Nếu chọn A, thi chỗ đó sẽ dịch là Sản xuất quản lí hiệu quả ->sai nghĩa 

Nên phải chọn trang từ, bổ nghĩa cho tính từ “managing” : quản lí hiệu quả 

Ông Ben Shipley sẽ được thăng chức vào tháng tới về việc quản lý hiệu quả sự 

sản xuất tại nhà máy của chúng tôi ở Kansa. 

130.At next November's Fort Chester Telecommunications Exposition, Ms. 

Wendy Wallace will………the capabilities of the new T200 notebook computer 

by Treble Inc. 
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A. tolerate  

B. encourage 

C. demonstrate 

D. astonish 

A. tolerate something= chịu đựng, cho phép cái gì đó 

B. ecourage somebody in doing something = hỗ trợ khuyến khích, ai làm gì đó 

C. demonstrate something/ demonstrate that = chứng minh cái gì 

D astonish somebody= làm ngạc nhiên ai đó 

Từ khóa capabilities : khả năng cái gì đó.  

Exposition: cuộc trưng bày triển lãm.  

Từ 4 verb đó ta liên tưởng đến C: demonstrate: chứng minh, giải thích, làm thấy 

rõ…, cho nên C là đáp án đúng. 

Tại cuộc triển lãm viễn thông Fort Chester tháng 11 tới, bà Wendy Wallace sẽ 

thuyết minh những khả năng của máy tính xách tay T200 mới Treble Inc 

131.A password to you by the registrar's office will enable you to access 

some important student information. 

A.provided  

B. required 

C.equipped 

D.requested. 

Trong câu này đã có Verb chính (will enable). Cho nên 4 tính từ PP trên cần 

chọn hợp nghĩa. 

Từ khóa: password = mã hóa, mật khẩu; registrar = người giữ ghi chép ; access 

= truy nhập, đi vào 

Một mật khẩu được cung cấp cho bạn bởi người giữ sổ của văn phòng sẽ cho 

phép bạn truy cập với những thông tin sinh viên quan trọng 

A password ( which is ) provided to you by the registrar's office will enable you 

to access some important student information. 
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132. The city’s transit commission held a meeting last Friday on providing 

more…….service to recreational places, such as the zoo, during the summer. 

A. frequent 

B .numerous 

C. sudden 

D. repetitious 

Cần một adj bổ nghĩa service. 

A.thường xuyên 

B. numerous = many= đông, đông đảo, nhiều. 

C. sudden = thình lình, đột ngột, đột xuất. 

D. repetitious = tính lặp đi lặp lại. 

Hội đồng giao thông thành phố đã tổ chức một cuộc họp tối thứ 6 vừa qua về 

việc cung cấp nhiều hơn dịch vụ tàu xe cùng tuyến thường xuyên hơn cho 

những nơi giải trí như sở thú, suốt mùa he. 

133.The Law Firm of Bauer and Associates will be increasing its…..staff by 

four attorneys and seven law clerks. 

A.following 

B.now 

C.already 

D.current 

Công ty luật của Bauer và những cộng tác sẽ tăng cường số nhân viên hiện tại 

của nó thêm 4 luật sư và 7 thư ký. 

134. A ………..of officers from some American corporations will be 

attending the Future Tech Expo in Japan. 

A. nomination 

B. revision 

C. description 

D. delegation 

A. nomination = sự chỉ định, sự bổ nhiệm, sự giới thiệu, sự đề cử 
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B. revision= sự xem lại, sự duyệt lại, sự sửa lại. 

C. description = sự tả, sự diễn tả, sự mô tả. 

D. delegation= phái đoàn, đoàn đại biểu. 

Đoàn đại biểu của cơ quan (offices) từ vài tổ chức ở Mỹ sẽ tham dự Cuộc triễn 

lãm Công Nghệ tương lai ở Nhật. 

135. Van Dusen Enterprises is a leader in exploring agricultural innovations that 

are environmentally friendly and……. beneficial. 

A. economics 

B. more economical 

C. economic 

D. economically 

Cấu trúc tương đương:  be adv adj and …………..adj => cần một adv bổ nghĩa. 

Doanh nghiệp Van Dusen  là một nhà dẫn đầu trong việc tìm kiếm sự đổi mới 

nông nghiệp mà nó thân thiện với môi trường và lợi ích kinh tế  

136. To be in with labor standards, Hampton Pharmacies’ offices will have 

to become wheelchair accessible. 

A. compliance 

B. competence 

C. arrangement 

D. advancement 

Cụm:  be in compliance with: phù hợp với, tuân thủ với 

Để tuân thủ với những tiêu chuẩn lao động , những văn phòng của Hampton 

Pharmacies sẽ phải trở thành nơi cho người khuyết tật có thể tham gia. 

137.This meeting may take longer than expected if we are going to……… an 

agreement. 

A. reach 

B. look 

C. come 

D. get 
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Cụm : reach an agreement : đạt được thỏa thuận 

Buổi họp này có thể diễn ra lâu hơn mong đợi nếu chúng ta có thể đạt được thỏa 

thuận. 

138. Signs must be posted in the elevators that their maximum capacity may 

not……1,600 pounds, or 727 kilograms. 

A. exceed ( trội, vượt qua, vượt quá) 

B. excel (trội hơn, xuất sắc) 

C. promote (thăng chức, đề bạt, sang lập, xúc tiến) 

D. interrupt (làm gián đoạn, đứt quãng, ngắt lời) 

Cấu trúc: may (not) + Vbare => cần tìm V có nghĩa phù hợp 

Những bảng báo phải được dán trên thang máy rằng  khả năng tối đa không thể 

vượt quá 1.600 pounds or 727 kilograms 

139. If your washing machine malfunctions,you may replace it with……or get a 

full refund. 

A. all other (tất cả cái khác) 

B. other (khác) 

C. another (một cái khác) 

D. each other ( lẫn nhau) 

Nếu có những trục trặc về máy giặc, bạn có thể thay thế nó với một cái khác 

hoặc là nhận khoản hoàn lại đầy đủ. 

140. ……….not a mandatory form of ID, a valid driver's license is a readily 

accepted form of identification. 

A. Despite + danh từ/ cụm danh từ loại 

B. Unless: không hợp nghĩa 

C. Since: không hợp nghĩa 

D. Though= though it is not a mandatory form of ID 

Mặc dù một bằng lái xe có giá trị không là một hình thức bắt buộc của ID, 

nhưng nó là một hình thức luôn được chấp nhận của ID. 
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Directions: Read the texts on the following pages. A word or phrase is missing 

.in some of the sentences. Four answer choices are given below each of these 

sentences. Select the best answer to complete the text. Then mark the letter (A), 

(B), (C), or (D) on your answer sheet. 

Questions 141-143 refer to the following letter. 

To: Greg Flank <gflank@mail.net> 

From: Jose Melendez <jmelendez@abc.net> 

Subject: Receipt of application 

Dear Mr. Flank, 

We are pleased to that we have received your application packet for the 

position of 

141.  

(A) deny: từ chối 

(B) apply: áp dụng 

(C) confirm: xác nhận 

(D) schedule: lên kế hoạch,... 

chổ trống cần một động từ có nghĩa phù hợp 

dịch: 

Chúng tôi vui lòng  xác nhận rằng chúng tôi đã nhận được cái  hồ sơ của bạn 

cho vị tri trợ lý giám đốc 

Assistant Director. The application was complete, so we do not require any 

further documents. Our search for an Assistant Director has been met with 

much………….  

142. 

(A) Interested: ved, adj => loại 

(B) Interest:  uncountable noun =thú vị, quan tâm 

(C) Interests: danh từ số nhiều / động từ số ít => loại 

(D) interesting : adj => loại sau much cần danh từ không đếm dược: 

Cấu trúc : with much………..chỗ trống cần một Uncountable noun 
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dịch: Việc tìm kiếm của chúng tôi về một Trợ lý Giám đốc đã được được tiếp 

nhận với nhiều sự quan tâm 

In fact, the number of submissions has been…….. This is the first time the 

position has become 

143. 

A. overwhelming 

B. debatable 

C. predictable 

D.reduced 

(A) overwhelming: = full = over = very large 

(B) debatable: có thể tranh luận 

(C) predictable: có thể dụ đoán được 

(D) reduced: giảm 

Cấu trúc: has been ……….=> cần một adj or quá khứ phân từ dạng bị động ( vì 

phía sau không có object) 

Thật sự, số lượng của đơn xin việc vào cái vị trí này đã quá nhìu , bởi vì đây là 

lần đầu tiên cái vị trí này trở nên có giá trị trong vòng 10 năm, và " có rất nhìu 

người chuyên nghiệp có chất lượng đã mong muốn để mà chiếm lấy vị trí ( 

shoes ) của trợ lý giám đốc trước đó. 

available in more than 10 years, and many qualified professionals are eager to 

fill the shoes of the previous assistant director. Due to the large quantity of 

applications, we do not expect to finish assessing each candidate’s qualifications 

until the end of February. After this process is complete, someone from our 

office will contact you about your application. Thank you for your patience in 

this matter, and we look forward to speaking with you soon if your application 

is among those selected for further review. 

Sincerely, 

Jose Melendez, Human Resources 

Questions 144-146 refer to the following e-mail. 
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Ms. Lisa Debonaire 12 State St. 

Chicago, IL 60112 

Dear Ms. Debonaire, 

I would like to personally congratulate you on your recent accomplishments as a 

filmmaker. 

You have been selected by our board as the next……. ……..of the Independent 

Films Award. 

144.  

A. receipt 

B. recipient 

C. receptor 

D.reception 

(A) receipt: (danh từ chỉ vật): biên nhận  

(B )recipient ( danh từ chỉ người): người nhận  

(C) receptor:  cơ quan nhận cảm, thụ quan: danh từ chỉ vật luôn  

(D) reception ( danh từ chỉ vật): sự thu nhận, sự tiếp nhận….. 

chổ trống cần một danh từ chỉ người vì " You have been selected ".. as ".." 

Bạn đã được lựa chọn bởi hội đồng của chúng tôi như là một người nhận tiếp 

theo cho giải thưởng Independent Films 

This is a great honor that is awarded to only one filmmaker per year; previous 

winners of the award include Academy Award-winning directors. Our board 

chooses award-winners from a select group of filmmakers who have unusual 

talent and bring something fresh and inspiring to the film industry. When 

selecting a winner, we consider the overall quality of the films that 

a filmmaker………, as well as the direction, cinematography, and relevance to 

society. 

145.  

A produce : động từ số nhiều 

B producer: danh từ 
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C produces: động từ số ít 

D producing: danh động từ 

Cấu trúc : a filmmarker + Vs =>C đáp án đúng 

Filmmakers who produce their work on lower budgets receive special 

consideration from our board. We are aware of your limited budget, and were 

impressed that you managed to create……..a high-quality film given the lack of 

financial backing. 

146. 

(A) some 

(B) much 

(C) most 

(D) such 

(A) some: theo ngay sau là danh từ k có mạo từ  

(B) much: theo ngay sau  là danh từ không đếm được  không có mạo từ  

(C) most theo ngay sau là danh từ  k có mạo từ  

(D) such: a / an / the + danh từ 

Dịch: 

Chúng tôi nhận thức được sự giới hạn của ngân sách và đã ấn tượng rằng bạn đã 

xoay sở  đê tạo ra một bộ phim có chất lượng cao mặc dù rằng thiếu sự hỗ trợ về 

tài chính 

After watching hundreds of films, we chose you as our winner because of your 

incredible film entitled The Wanderer.” It is a particularly striking piece of work 

because of its poignant themes. 

In order to honor your accomplishments, we would like to invite you to an 

Independent Films Award banquet. The event will take place on February 15 at 

7:00 p.m. at the Hyatt Hotel ballroom in New York City. 

Sincerely, 

M CchaeL H Independent Films, Inc. 

Questions 147-149 refer to the following letter. 
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Susan Quelier 530 Morning Rd. 

Chicago, IL 60019 

Dear Ms. Quelier, 

You may already be aware that our company’s theater productions will no 

longer be held in the Downtown Arts Theater. Although this theater provided a 

venue for our performances for many years, it is time for a change. We hope 

that as a loyal member, you will continue to join us for performances. The new 

theater was approved in a majority vote by our board members this past season. 

…….. you would like to renew your membership now for the 2009-2010 season, 

you will be. 

147 

A. Even 

B. If 

C. Then 

D. Instead 

Even: kể cả => không hợp nghĩa (nếu đứng đầu câu phải là even though/ even 

if) 

If: nếu như 

Then: sau đó, rồi, rồi thì  ( không đứng được ở đầu câu đầu tiên ) 

Instead: thay vì ( không hợp nghĩa) 

Cần một liên từ đứng ở đầu câu hợp nghĩa,.. 

Nếu như bây giờ bạn muốn làm mới lại thẻ thành viên cho khóa 2009-2010,.. 

among the first to choose seating in our new Alfred A. Montrose Theater. We 

are pleased to offer many new comforts and amenities in this brand-new theater, 

including plush chairs with ample leg room, balcony seating, and a pre-show 

dinner option. We hope that our new features will help you to enjoy the 

excellent……… that we have planned this year even more than before 

148 

A. magazines: tạp chí 
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B. paintings: bức tranh 

C. menus: thực đơn 

D. performances: màn trình diễn, sự biểu hiện, đặc điểm, thành tích…. 

Chúng tôi hi vọng rằng với những vai diễn mới sẽ giúp bạn tận hưởng những 

mành trình diễn đặc sắc mà chúng tôi đã hoạch định trong năm nay thậm chí là 

từ trước. 

……. you will find a calendar of events with subscription prices. 

149. (A) Enclose 

(B) Enclosure 

(C) Enclosed 

(D) Enclosing 

you will find a calendar of events with subscription prices. which ( a calendar of 

events ) was enclosed. 

Bạn sẽ tìm thấy cái lịch của những sự kiện cái được đính kèm với giá đăng ký 

Thank you, and we look forward to entertaining you this season. 

Sincerely, 

Arthur LaCrotee/ 

Director 

Questions 150-152 refer to the following announcement. 

Cross-Country Management is looking for people to join its team of 

professionals. Our company has a growing reputation for excellence, and we are 

growing fast. Two new full¬time secretarial positions are now available. As a 

secretary, you will be the first point of contact with the community, so there are 

several qualifications you must have. Maintaining accurate records and sending 

correspondences are the……..duties of this position. 

150 

(A) Skilled (khéo léo, lành nghề, lão luyện) 

(B) Primary (chủ yếu, đầu tiên, nguyên thủy, sơ khai 

(C) Observant (hay quan sát, tinh mắt, tinh ý; tuân theo ) 
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(D) Promoting (việc thăng chức, việc đề bạt…) 

the primary duties: những nhiệm vụ chủ yếu 

Là 1 thư kí, bạn sẽ là người đầu tiên giao tiếp với cộng đồng. Vì vậy bạn phải có 

trình độ chuyên môn. Việc giữ gìn những tài liệu hồ sơ chính xác và gửi thư từ 

là nhiệm vụ chủ yếu của vị trí này. 

Candidates should…….. a minimum of 3 years’ experience as well as excellent 

typing and 

151 

(A)  possess (có, sở hữu, chiếm) 

(B)  Possesses ( V số ít) 

(C)  Possessing  

(D) have possessed 

word processing skills. 

Sai should + verb bare, ở đây là điều kiện hiện tại và hiển nhiên đúng =>A 

Những ứng viên phải tối thiểu 3 năm kinh nghiệm cũng như là  kĩ năng đánh 

máy  và xử lý từ ngữ giỏi. 

Qualified candidates will be called for interviews the 3rd week of March, and 

hiring will begin the following week. We offer the best hourly pay and benefits 

of any company in the state. 

Applicants interested in this……..can contact David Landau at 

dlandau@ccmgmt.org. 

152.  

(A)  job 

(B) admission 

(C) loan 

(D) grant 

Please attach a resume and cover letter. 

Đang nói về applicants => chọn A 
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Những ứng viên có đủ điều kiện sẽ được gọi phỏng vấn vào tuần thứ 3 tháng 4 

và việc thuê sẽ bắt đầu tuần tiếp theo.  Chúng tôi sẽ trả lương theo giờ và những 

lợi ích tốt nhất so với bất cứ công ty nào ở đây. 

Những ứng viên quan tâm về công việc này, có thể liên hệ David Landau tại 

dlanda.u@ccmgmt.org 
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101. The website of Harvle Publishing Ltd. has detailed ---- -- that can help 

potential authors locate agents for their manuscripts. 

(A) instructions ( n )  

(B) instruct ( v )   

(C) instructor ( n )  

(D) instructive ( adj ) 

Nhìn vào 4 đáp án ta có thể thấy đây là 1 câu về từ loại ( cùng đầu “instruct” 

). Phía trước chổ trống là “detailed” xảy ra 2 trường hợp: 

• Detailed: adj thuộc dạng bị động ( vì sau have/ has cũng có thể là 1 danh 

từ, và have/has: dịch là có ) => chổ trống cần danh từ ( th. 1 ) 

• Detailed: ved của động  từ detail” ( vì sau have/ has cũng có thể là v3/ 

ved), mà “detail” nó là một ngoại động từ nên ở đây cũng cần 1 danh từ, 

detail sthing ( th. 2 ) 

• Chổ trống cần 1 danh từ, loại được 2 đáp án B ( n) và D ( adj ) 

• Ta xét xem là danh từ chỉ vật A ( instructions: những sự chỉ dẩn ) hay 

người C ( instructor: người dạy ), nếu chọn instructor ( danh từ đếm được 

số ít)  thì trước đó phải có Từ xác định như a,an, these……… 

Dịch: 

The website của công ty TNHH  Harvle Publishing có những hướng dẫn 

chi tiết có thể giúp những tác giả tiềm năng xác định đúng tác nhân cho bản 

thảo của họ. 

bổ sung:  

Ltd = limited: công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Detail khi là adj thì luôn ở dạng detailed, không có adj: detailing 

Cấu trúc: help someone (to) do sthing 

102. It is a common misconception that running anti-virus software 

programs and keeping them up to date is enough to protect ---- from 

viruses. 
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(A) your      

(B) yours     

(C) you   

(D) you're 

protect you from viruses = bảo vệ bạn khỏi virus 

Không thể chọn yours được vì yours thay thế cho your computer/your 

car/your house 

Dùng yours thì phía trước phải có nhắc đến cái gì đó của ai đó rồi. 

Ví dụ: 

My computer has a lot of viruses so I had to installed an anti-virus software 

program. You need to do that too to protect yours from viruses. 

 protect you from viruses là chấp nhận được. 

Không nhất thiết là phải protect your computer vì chúng ta có thể nói những 

câu như: 

You will get a virus if you will visit bad websites. 

= Bạn sẽ bị virus nếu bạn truy cập những trang web xấu. 

You don’t have any viruses. 

= Bạn không có con virus nào cả. 

Dùng you ở đây ai cũng hiểu là máy tính chứ không phải là người rồi. 

Không cần phải là your computer. 

Bổ sung: 

- ở nước ngoài trong văn nói người ta có thể dùng cách xưng hô cho người 

thây cho vật, chẳng hạn như: this is a dog, she is called pubby.  

- cấu trúc protect something/someone from something/ someone 

103. ----- -- a recent incident with one of the newly installed elevators 

malfunctioning, repairmen have been hired to check all of them. 

(A) Not only not only .. ( but ) also… => loại  

(B) In fact  in fact + clause => loại 
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(C) Due to  = because of  

(D) As much as = almost : hầu hết => sai nghĩa => loại 

Dịch: 

Do một sự trục trặc bất ngờ xảy ra gần đây với một trong các thang máy 

mới được cài đặt, người thợ sửa được thuê để kiểm tra chúng. 

104. Epsilon Mining Corp. plans to ………. stock from the companies they 

supply 

with raw materials. 

(A) purchased   

(B) purchase 

(C) purchases   

(D) purchasing 

Cấu trúc: plan to do something, chổ trống cần động từ nguyên mẫu. 

Dịch:  

Epsilon Mining Corp. lên kế hoạch để mua cổ phiếu từ các công ty mà nó 

cung cấp những nguyên vật liệu  thô. 

105. Employees should be aware that staff in the Human Resources 

Department will be ----- -- every weekend this month. 

(A) refrained (v) refrained from doing sthing: kiềm chế làm điều gì 

(B) unavailable (a) unavailable = absent: vắng mặt 

(C) dissolved (v) dissolved: giải thể ( không thể nói là giải thể vào cuối 

tuần này khi mà chưa có thông tin xấu gì ) 

(D) understood (v) hiểu 

Đây là một câu về nghĩa. 

Các công nhân nên nhận thức rằng toàn bộ nhân viên trong phòng nhân sự 

sẽ vắng mặt mỗi cuối tuần của tháng này. 

106. The Research and Development Department has come to the 

conclusion 
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that customers purchase kitchen appliances more ------ compared to 

twenty years ago. 

(A) attention ( n )   

(B) attentive ( adj ) 

(C) attentively ( adv )   

(D) attentiveness (n ) 

Đây là một câu xác định về từ loại, cần 1 adv bổ nghĩa cho động từ 

“purchase” 

Dịch: 

Bộ phận nghiên cứu và phát triển đã đưa ra kết luận rằng khách hàng  mua 

vật dụng nhà bếp có sự chú tâm hơn  so  với 29 năm trước. 

Bổ sung: 

- applicanes: thiết bị, vật dụng 

- compare with: khi so sánh cùng loại / hạng / chất, ví dụ như:  

  compare the orginal with the copy: so nguyên bản với bản sao 

- compare to: khi so sánh khác loại / hạng / chất, ví dụ như:  

  poets often compare sleep to death: các nhà thơ thường so sánh giấc ngủ 

với cái chết 

107. The falling price of Chinese-made electronics last year ----- -- a 

number of companies to plan innovations to their products. 

(A) causing   

(B) causes 

(C) has caused   

(D) is caused 

Chổ trống cần một động từ chính cho danh từ số ít “The falling price” do 

đó: 

- loại A: causing = ving 
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- loại D: is caused vì phía sau có tân ngữ nên không dùng bị động, chỉ có 

một số động từ đặc biệt mới có trường hợp này. 

Ta có: cái “the failing price” này đã xảy ra “last year”=> ta có thể đưa ra 

những lựa chọn ( quá khứ hoàn thành , quá khứ đơn và có thể là hiện tại 

hoàn thành / hiện tại hoàn thành tiếp diển để thể hiện quá trình đó còn kéo 

dài trong tương lai ) 

-  B: causes = hiện tại đơn, không có trong 4 trường hợp đưa ra => loại 

-  C: has caused = hiện tại hoàn thành => chọn 

Dịch : Việc giá giảm của hàng điện Trung Quốc năm qua đã làm cho một 

số công ty phải lên kế hoạch cải tiến sản phẩm của họ. 

Bổ sung: 

- những động từ mà ở dạng bị động có tân ngữ: grant, offer, award,… 

108. The shipments of air conditioning units are ------ to arrive at all four 

of the Lahore Trading Company's supply centers. 

(A) measured   

(B) scheduled 

(C) distributed   

(D) decided 

Đầu tiên ta thấy “ …… to arrive” => loại được C, vì distribute to 

someone/something 

Ba đáp án còn lại là dựa vào nghĩa, tuy nhiên cũng có thể loại được D: 

dicided” vì động từ này hiếm khi thấy dùng ở dạng bị động. 

Dịch: 

Những cái đơn hàng của máy điều hòa không khí  được dự kiến  đến tất cả 

các nẻo của các trung tâm cung cấp công ty Lahore Trading. 

 measured: đo lường, vượt qua 

 scheduled: dự định, lên kế hoạch  

bổ sung: 
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arrive at all four of …: đến khắp nẻo của…. 

109. We can create a visual identity for your company that is memorable 

and  ………. recognizable to your target market. 

(A) abruptly: bất ngờ, đột ngột 

(B) instantly: ngay lập tức 

(C) hastily: vội vàng, hấp tấp 

(D) urgently: khẩn cấp, cấp bách 

Đây là một câu mà nó cần 1 adv hợp nghĩa nhất bổ nghĩa cho adj 

“recognizable” 

Dịch:  

Chúng ta có thể tạo ra sư nhận dạng trực quan cho công ty của bạn, nó đáng 

nhớ và  có thể nhận diện ngay lập tức thị trường mục tiêu của bạn. 

110. With the upgrading of the company website to a simpler format, 

potential stockholders can find the information they seek more ………… 

(A) sympathetically: thông cảm, đồng tình 

(B) sensitively: nhạy cảm, dể bị ảnh hưởng 

(C) rarely: hiếm khi 

(D) easily: dể dàng  

Đây là một câu mà nó cần 1 adv hợp nghĩa nhất bổ nghĩa cho động từ 

“seek” 

Dịch: 

Với việc nâng cấp làm cho hình thức của website công ty đơn giản hơn, 

những cổ đông tiềm năng có thể thấy thông tin cái mà họ dễ dàng tìm thấy. 

111. when completing international orders online, customers must 

remember the added shipping and handling ……  in the total. 

(A) guidelines: nguyên tắc chỉ đạo 

(B) rights: quyền hạn 

(C) charges: chi phí 
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(D) concerns: quan tâm, liên quan. 

Đây là một câu mà nó cần 1 danh từ hợp nghĩa nhất. 

Dịch: 

Khi mà hoàn thành những hóa đơn quốc tế trực tuyến, khách hàng nhớ có 

thêm phí  vận chuyển và giao hàng trên tổng chi phí. 

112. Because of her ……..work ethic, Mrs. Moon, head of the marketing 

team, was awarded the Frank Watkins Award in May 2005. 

(A) strong: rõ ràng, chắc chắn, kiên cố, giỏi, kiên quyết.. 

(B) dependent: phụ thuộc 

(C) finished: hoàn thành 

(D) probable: có thể có, có thể xảy ra 

Đây là một câu mà nó cần 1 adj hợp nghĩa nhất bổ nghĩa cho cụm danh từ 

“work ethic” 

Dịch: 

Nhờ vào nguyên tắc làm việc kiên quyết mà, Mrs. Moon, người đứng đầu 

trong đội ngũ tiếp thị, đã nhận được giải thưởng Frank Watkins vào tháng 

5 năm 2005. 

113. Customers ------- purchase their orders from the website of 

Westminster Books receive an automatic discount of at least 10%. 

(A) who + động từ 

(B) whom + mệnh đề 

(C) whomever + mệnh đề 

(D) whose + danh từ 

Đây là một câu mà nó cần một danh từ chính cho động từ “purchase” 

Bổ sung: 

purchase có thể là danh từ nghĩa là sự mua hàng, hoặc động từ: mua hàng. 

Để nhận biết nó thuộc loại từ gì trong câu thì chúng ta cần phải phân tích 

cấu trúc câu. 
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Ta có: 

Customers receive an automatic discount of at least 10%. Là một câu đầy 

đủ. ( A perfect sentence)  ( k cần xét đến) 

Who (Customers ) / purchase / their orders from… 

             S                        V                    O 

Vì phía sau purchase là một tân ngữ “their orders” nên purchase phải là 

một động từ. 

 Award khi dùng ở bị động có tân ngữ. 

Dịch: 

Khách hàng người mà mua những cái hóa đơn của họ từ trang web 

Westminster Books nhận được một khoản giảm giá tự động ít nhất là 10%. 

114. Consider volunteering at a nonprofit agency to gain new skills and 

experience that can help ----- -- your transition into a new job. 

(A) easily: trạng từ => loại 

(B) ease: động từ nguyên mẫu => chọn 

(C) eased : quá khứ phân từ => loại 

(D) easeful: tính từ => loại 

Đây từ một câu xác định từ loại. ta có cấu trúc: 

Help (someone) (to) do something => chổ trống cần một động từ nguyên 

mẫu: help do sthing 

Dịch:  

Hãy cân nhắc việc làm tình nguyện tại các cơ quan phi lợi nhuân để đạt 

được những kỹ năng và kinh nghiệm mới cái mà có thể giúp làm dể dàng 

quá trình chuyển đổi công việc của bạn vào công việc mới.   

115. Once the cause of the flooding on the ground level has been ----- , the 

warehouse can resume operations. 

(A) find    

(B) finding 
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(C) found   

(D) being found 

Sau động từ to be “ been” nên chỗ trống cần 1 ving hoặc v3/ed, loại: 

- A: find: động từ nguyên mẫu 

- D: being found : dạng rút gọn mệnh đề quan hệ bị động 

- B: finding something, thiếu something nên loại 

Dịch: 

Vì khi nguyên nhân lũ lụt trên mặt đất được khám phá, nên nhà kho có thể 

tiếp tục hoạt động. 

116. The new CEO, Patrick Sinclair, has requested your …… at the annual 

company banquet at the end of this month. 

(A) presence: sự có mặt 

(B) occurrence: sự cố, sự kiện 

(C) urgency: sự gấp rút ( để làm gì đó ) 

(D) insistence: sự khăng khăng, nhấn mạnh 

Đây là một câu mà nó cần 1 danh từ hợp nghĩa nhất. 

Dịch: 

Giám đốc điều hành mới, Patrick Sinclair, đã yêu cầu sự có mặt của bạn tại 

bữa tiệc  của công ty hằng năm vào cuối tháng này. 

117. After ---- -- interviewing more than fifty candidates for the position 

of manager of the Biotechnology Department, the committee chose Dr. 

Alan Liu. 

(A) carefully    

(B) to care  

(C) most careful   

(D) careful  

Đây là một câu mà nó cần 1 trạng từ để bổ nghĩa cho động từ interview 
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Chú ý thêm rằng, tuy interviewing là một danh động từ, nhưng bản chất nó 

vẫn là động từ, nên không dùng tính từ khác để bổ nghĩa cho nó. 

Dịch: 

Sau khi phỏng vấn cẩn thận hơn 50 ứng cử viên cho vị tri quản lý bộ phận 

công nghệ sinh học, hội đồng đã chọn Dr. Alan Lui. 

118. None of the serious ideas submitted at the end of each month is -----  

(A) behaved (v) cư xử  

(B) operative (a) đang hoạt động 

(C) ignored (v) phớt lờ, bỏ qua  

(D) respected ( respect s.b for s.thing : tôn trọng, đánh giá ) 

Đây là một câu chọn nghĩa phù hợp nhất. 

Dịch:  

Không một ý tưởng quan trọng nào mà được nộp vào cuối mỗi tháng là bị 

phớt lờ. 

119. The cheapest mode of transportation ……. the airport is the shuttle 

bus that ferries passengers to the nearest subway station from the airport. 

(A) on    

(B) off 

(C) next ( sát,bên cạnh không dùng được ví bên xe bus không thê nào 

sát sân bay )   

(D) from 

Chổ trống cần 1 giới từ phù hợp nhất. 

Dịch:  

Phương tiện vận chuyển rẻ nhất từ sân bay là xe buýt đưa đón cái mà chở 

hành khách đến ga tàu điện ngầm gần nhất từ sân bay. 

Bổ sung: 

Chú ý cụm từ hay gặp: means/mode/form of transportation 

Toe
ic 

Prac
tic

e C
lub



Trịnh Xuân Tuyến – Economy 2 - Test 5 

Quyển ebook này do tập thể Group “Toeic Practice Club” biên soạn nhằm giúp các bạn tự học 

có tài liệu ôn thi hiệu quả. Đừng mua bán quyển ebook này, như vậy sẽ làm mất đi giá trị mà 

các bạn nhiệt tình đã đóng góp.  

120. Pierce and Hewitt Telecommunication has developed a computer 

program that ------- the risks posed by downloaded material. 

(A) reserves: để dành, dự trữ 

(B) trains: dạy dổ, đào tạo, huấn luyện 

(C) excites: kích động 

(D) monitors: giám sát 

Chổ trống cần một động từ có nghĩa phù hợp nhất. 

Dịch: 

Pierce and Hewitt Telecommunication đã phát triển một chương trình máy 

tính mà nó giám sát những rủi ro được đặt ra bởi những tài liệu được tải 

xuống. 

121. The newest prototype ……… to give the engineers at Nova 

Enterprises a marked advantage over their competition. 

(A) expects     

(B) is expected ( được mong đợi ) 

(C) expected    

(D) had expected 

Ta có danh từ là “The newest prototype”: những mẩu ban đầu mới nhất, nó 

không thể tự expect: kỳ vọng để mà give: mang lại, ban cho,… được nên 

nó được chia ở bị động. 

Những mẩu mới nhất được kỳ vọng là cho những kỹ sư tại Nova Enter một 

lợi thế đáng kể so với đối thủ cạnh tranh của họ. 

Bổ sung: 

 Cấu trúc: Give someone something…: ban cho ai cái gì… 

122. Customers of Kent's Hardware have the choice of contacting store 

locations by phone ---- -- through the lntemet. 

(A) or hoặc   

(B) but : nhưng 
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(C) also  : cũng   

(D) either : cả hai 

Chổ trống cần một giới từ mang nghĩa phù hợp nhất. 

Khách hàng của Kent's Hardware có quyền chọn trong việc liên lạc với các 

địa điểm cửa hàng bằng điện thoại hoặc thông qua internet. 

123. Asperlode Power Corp. has agreed to prolong its long-term ----- -- 

with one of its suppliers of raw materials. 

(A) joumeys : cuộc hành trình   

(B) outcomes : hậu quả 

(C) agreements  : thõa thuận  

(D) effects : ảnh hưởng 

Chổ trống cần một danh từ có nghĩa phù hợp nhất. 

Prolong: gia hạn 

Long-term: kỳ hạn lâu dài 

Dịch: 

Asperlode Power Corp đã đồng ý kéo dài hợp đồng dài hạn với một trong 

những nhà cung cấp nguyên vật liệu thô. 

124. Transportation costs amidst rising oil prices and environmental issues 

are among the toughest ----- -- for Partridge Farms and Maple Orchard 

Mills. 

(A) challenge    

(B) challenging 

(C) challenged    

(D) challenges 

Ta có: among + danh từ số nhiều 
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Dịch: 

Chi phí vận chuyển trong bối cảnh giá dầu tăng cao và các vấn đề môi 

trường là một trong những thách thức khó khăn nhất cho Partridge Farm 

và Maple Orchard Mills 

Bổ sung: 

Rising/ failing price: tăng/ hạ giá 

125. Patterson Financial Firm’s recent acceptance of the Intemational 

World Development Award is a well  ….. honor for this association.  

(A) to deserve    

(B) deserves 

(C) deservedly    

(D) deserved 

Ta có: trước chổ trống là “a”  ( mạo từ ) và sau đó là “honor” ( danh từ) => 

cần 1 tính từ bổ nghĩa cho danh từ honor. 

Dịch: 

Sự công nhận gần đây của công ty Patterson Financial về giải thưởng 

Intemational World Development là một vinh dự rất xứng đáng cho sự kết 

hợp này. 

126. This year's average customer satisfaction level was ------ last year's 

level. 

(A) less    

(B) little 

(C) lower : lower  .. than => loại  

(D) below : thấp, dưới 

Dịch: 

Mức độ hài lòng của khách hàng trung bình năm nay là thấp hơn năm ngoái. 

127. A company picnic is -----— for September, when most staff will be 

back from vacations, although no date has yet been selected. 
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(A) plan   

(B) planning 

(C) planned   

(D) plans 

Chổ trống cần một động từ ở dạng bị động. 

 Plan: động từ nguyên mẫu => loại 

 Planning : đanh động từ, động từ dạng chủ động ( cần có tân ngữ ) => 

loại 

 Planned: động từ dạng bị động 

 Plans: động từ chia ở số nhiều 

Dịch: 

Một buổi dã ngoại là được lên kế hoạch cho tháng chín, khi hầu hết các 

nhân viên sẽ trở lại sau kỳ nghỉ, mặc dù chưa chọn được ngày. 

128. The airline has recently cautioned passengers about leaving ---- -- 

items 

unattended. 

(A) inherent   

(B) personal 

(C) factual   

(D) subjective 

Chổ trống cần một tính từ có nghĩa phù hợp nhất bổ nghĩa cho danh từ 

“items” 

Từ vựng: 

- caution: (v) cảnh báo   - unattended: (adj) không có giám sát 

Dịch: 

Hãng hàng không gần đây đã cảnh báo hành khách về việc để hành lý cá 

nhân mà không có người giám sát. 

(A) inherent: vốn có 
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(B) personal: cá nhân 

(C) factual: thực sự 

(D) subjective: chủ quan 

Bổ sung: 

 unattended luggage / vehicles 

 be left unattended : bỏ mặc 

129. Employees wishing to receive more information ---- -- the newest 

stock 

options are advised to make inquiries at the human resources office. 

(A) In     

(B) even if  + mệnh đề => loại 

(C) about    

(D) so that + mệnh đề => loại 

Ta có: information on/about something: thông tin về điều gì đó 

Những công nhân mong muốn nhận nhiều hơn thông tin về các lựa chọn 

cổ phiếu mới nhất là được khuyên để đưa ra các yêu cầu đến phòng nhân 

sự. 

130. The deal between Salten Industries and Epitwee Ventures Limited 

will not be official ---- signed by both parties next week. 

(A) without   

(B) until 

(C) between   

(D) against 

Chổ trống cần 1 liên từ phù hợp, vì sau đó là mệnh đề được rút gọn “signed 

by = which is signed by...” 

C: between: giới từ => loại ( theo sau giới từ là danh từ, cụm danh từ, động 

từ thêm ing ) 

D: against: giới từ => loại 
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Dịch: 

Thỏa thuận giữa Salten Industries and Epitwee Ventures Limited sẽ không 

là chính thức cho đến khi nó được ký kết bởi cả hai bên vào tuần tới. 

 without: trừ phi ( sau đó thường là ving hoặc cụm danh từ, và nó thì 

không dùng ở tương lai “ next week” ) 

 until: cho đến khi 

131. AmberCreek is the brand name associated with the most ----- -- and 

efficient agricultural machinery in the province. 

(A) afford: động từ 

(B) affordable: tính từ 

(C) affordability: danh từ 

(D) affordably: trạng từ 

Đây là một câu về từ loại, cấu trúc song song … and …., effiecient  là tính 

từ nên chổ trống cần 1 tính từ. 

Dịch :AmberCreek là một thương hiệu mà nó kết hợp hệ thống nông nghiệp 

hiệu quả và giá cả phải chăng trong tỉnh.  

 

132. For the first time in fourteen years at this company, the responsibilities 

of the head accountant have  ……. changed. 

(A) clearly : rõ ràng  

(B) kindly : tử tế 

(C) recently gần đây ( lần đầu tiên so với 14 năm nên nó phải rõ ràng )  

(D) exactly : chính xác 

Chổ trống cần một trạng từ có nghĩa phù hợp. 

 Dịch: 

Đây là lần đầu tiên kinh trong mười bốn năm làm việc tại công ty này, trách 

nhiệm của kế toán trưởng có thay đổi rõ ràng  

Toe
ic 

Prac
tic

e C
lub



Trịnh Xuân Tuyến – Economy 2 - Test 5 

Quyển ebook này do tập thể Group “Toeic Practice Club” biên soạn nhằm giúp các bạn tự học 

có tài liệu ôn thi hiệu quả. Đừng mua bán quyển ebook này, như vậy sẽ làm mất đi giá trị mà 

các bạn nhiệt tình đã đóng góp.  

133. Manufacturing personnel are directed to read the new instruction 

manuals ----- -- consulting with the Engineering Department. 

(A) than + mệnh đề => loại  

(B) whether + mệnh đề => loại 

(C) which động từ/ mệnh đề  => loại  

(D) before ( giới từ ) trước khi 

Dịch: 

Nhân viên sản xuất được chỉ thị phải đọc hướng dẫn sử dụng hướng dẫn 

mới trước khi tham khảo ý kiến Bộ phận Kỹ thuật. 

134. A team of ten janitors has been hired for the ------- of the newest 

terminal at the airport. 

(A) maintenance: duy trì 

(B) anticipation: mong đợi  

(C) application: áp dụng 

(D) replenishment: bổ sung  

Chổ trống cần một danh từ có nghĩa phù hợp nhất. 

Dịch: 

Một nhóm mười người lao công đã được thuê để duy trì các thiết bị đầu 

cuối mới nhất tại sân bay. 

135. The Prime Minister's decision to delay the upcoming election ------- a 

month will cause significant controversy among lawmakers. 

(A) to : tới ( theo sau không có time period ) => loại 

(B) for 

(C) within 

(D) with : với ( theo sau không có time period ) => loại 

Cần một giới từ theo sau  là một khoảng thời gian ( period) có nghĩa phù 

hợp. 
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Dịch: Quyết định của Thủ tướng Chính phủ để trì hoãn cuộc bầu cử sắp tới 

khoảng một tháng sẽ gây ra tranh cãi lớn giữa các nhà lập pháp. 

 (B) for: trong ( thời gian cụ thể, nghĩa là đúng 1 tháng bị hoãn, chẳng hạn 

như, lẽ ra cuộc bầu cử này xảy ra ngày 1 tháng 1 năm 2014, nhưng do bị 

hoãn 1 tháng nên nó xảy ra đúng vào ngày 1 tháng 2 năm 2014 

(C) within: trong vòng một khoảng thời gian cụ thể, hành động đó được 

cho phép xảy ra trong phạm vi thời gian đó, nghĩa là cuộc bầu cử này có 

thể xảy ra bất cứ khi nào miễn là trong vòng 1 tháng kể từ ngày cái thông 

báo này là sai, cuộc bầu cử thì do nhìu người, và nó xảy ra trong thời gian 

xác định ) 

136. Entry-level employees have a ------ to switch positions several times 

early in their careers in the hopes of finding a job that suits them. 

(A) trend: xu hướng ( dùng cho cái tổng thể, tầm vĩ mô, chẳng hạn như nền 

kinh tế, xã hội, công ty,… ) 

(B) habit: sở thích ( không hợp nghĩa ) 

(C) tendency: xu hướng ( dùng cho cá nhân ) 

(D) purpose: mục đích ( không hợp nghĩa ) 

Giải thích  

- Trend: (n) khuynh hướng, xu hướng, phương hướng 

           (v) đi về phía, hướng về, có xu hướng về 

Nói chung về khuynh hướng (fashion trends, social trends...) 

- Tendency : khuynh hướng (về thói quen, cách suy nghĩ, hành động) 

Dịch: 

Nhân viên mới bước vào nghê có một xu hướng để chuyển đổi nhiều vị trí 

vài lần đầu trong sự nghiệp của mình với hy vọng tìm kiếm một công việc 

phù hợp với họ. 

Bổ sung: 

Cấu trúc: hava a tendency to do something: có xu hướng để làm điều gi đó. 
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1. Tendency có nghĩa: xu hướng, phương hướng, tức phương cách mà 

người hay vật hướng tới và thường là do kết quả của thói quen hay những 

phẩm cách cố hữu. 

He has a tendency to make decisions quickly. 

(Anh ấy có khuynh hướng đưa ra quyết định một cách mau chóng.) 

Tendency còn hàm ý đến xu hướng chuyển động hoặc thay đổi của cái gì, 

việc gì. 

Fuel continues to show a downward tendency. 

(Nhiên liệu tiếp tục cho thấy xu hướng xuống giá.) 

Với nghĩa này, tendency và trend có thể thay thế cho nhau. 

Business indicators showed an upward trend. 

(Các chỉ số kinh doanh cho thấy xu hướng kinh tế tăng lên.) 

2. Direction là phương hướng, hướng phát triển hay chiều hướng chuyển 

động của người hay vật và thường hướng về mục tiêu đã định sẵn. 

The change is in the direction of improvement. 

(Sự thay đổi là nằm trong phương hướng cải tiến.) 

Direction khi dùng ở hình thức số nhiều thì có nghĩa: những hướng dẫn. 

She gave me simple directions for baking a cake. 

(Cô ấy chỉ cho tôi những hướng dẫn đơn giản để nướng bánh.) 

137. Many corporate farms are increasingly ----- -- on subsidies from the 

govemment thanks to fluctuating food prices. 

(A) relied   

(B) reliant 

(C) reliance   

(D) relying 

Cần một tính từ hợp nghĩa, ưu tiên tính từ gốc, chọn B, và cũng có cấu trúc: 

be reliant on : dựa vào 

Dịch: 
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Nhiều trang trại của công ty đang ngày càng phụ thuộc vào các khoản trợ 

cấp từ chính phủ để nhờ biến động giá lương thực. 

 138. The new management will ask ----- -- you please make sure you are 

aware of the new safety guidelines in the laboratories. 

(A) that    

(B) so that ( để mà ) 

(C) what   

(D) unless 

Cấu trúc: ask ( that ) + mệnh đề: yêu cầu … 

Dịch: 

Quản lý mới sẽ yêu cầu  rằng bạn hãy chắc chắn rằng bạn đang nhận thức 

của các hướng dẫn an toàn mới trong phòng thí nghiệm. 

139. After the surveys were collected, the Ftesearch Department organized 

them and  …….. the results to the chemistry team on the 3rd floor. 

(A) exchanged    

(B) eliminated 

(C) proceeded    

(D) forwarded 

Cấu trúc: forward something to someone: chuyển cái gì đó cho ai đó 

Dịch: Sau khi các cuộc cuộc đã được thu thập, Bộ Ftesearch sắp xếp chúng 

và chuyển kết quả cho nhóm hóa học ở tầng 3. 

140. Hitchens Financial Advisors has been hiring accountants …..  the 

highest ability. 

(A) by 

(B) of 

(C) while 

(D) around 

Cấu trúc: of ability: về/ với khả năng. 
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Dịch: 

Hitchens Financial Advisors đã được thuê làm kế toán với khả năng cao 

nhất. 

Questions 141-143 refer to the following letter.  

Dear Mr. Lassi, 

We extend our gratitude to you for choosing Secure-1 for providing your 

home's security system. The security of your property is our number one 

priority, and you can be guaranteed of high-quality security monitoring 

with our system. We assure you that trusting us to ----- -- your home was 

the right decision. 

141. 

 (A) sell 

(B) renovate 

(C) repair 

(D) protect 

Giải thích:  

“for providing your home's security system” cung cấp một hệ thống an ninh 

cho ngôi nhà bạn thì không thể nào là “sell/ renovate/ repair your home: 

bán/ cải tiến / sửa chửa nhà bạn được, mà nó phải là để protect your home: 

bảo vệ ngôi nhà bạn. 

From houses in your neighborhood to many of the country's largest 

corporations, we are the most popular choice in security in the nation. Our 

business has received a iive-star rating from the National Security Network 

for the past ten years. Our monitoring and communications systems are 

continually upgraded, ----- -- you the best security systems  

142. (A) ensured 

(B) ensuring 

(C) be ensured 
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(D) will ensure 

 

Giải thích: 

Đây là mệnh đề quan hệ rút gọn dạng chủ động, “Our monitoring and 

communications systems are continually upgraded” = which:”  Hệ thống 

giám sát và thông tin liên lạc của chúng tôi được nâng cấp liên tục”, cái 

quá trình này đảm bảo bạn về cái hệ thống bảo vệ tốt nhất. which ensures 

you => ensuring you. the industry has to offer today. 

Do not hesitate to contact us if you have any questions regarding your 

security package. Operators are available 24 hours a day to assist you with 

any concerns that you may have. Your business is valuable to us and we 

want you to be ----- -- with our service. 

143.  

(A) satisfied 

(B) satisfying 

(C) satisfaction 

(D) satisfactory 

Giải thích: 

Cần một tính từ vì trước nó là động từ to be, câu này không ưu tiên tính từ 

gốc vì nghĩa của tính từ gốc không hợp, và trạng thái của con người với sự 

vật nên là bị động. 

Dịch:  

Chúng tôi muốn bạn hài lòng với dịch vụ của chống tôi. 

(A) satisfied ( bị tác động bởi điều gì đó ) 

(B) satisfying ( bản chất của sự vật , sự việc) 

(C) satisfaction ( danh từ )  

(D) satisfactory: làm thỏa mản ( không thể nói là: chúng tôi mún bạn được 

làm thỏa mãn với dịch vụ của chúng tôi được )  
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Questions 144-146 refer to the following letter 

We recently received your letter regarding product #321, the Advanced 

Functions XJ1 calculator. We would like to apologize that the product was 

not functioning as promised. 

Thank you for retuming the calculator; our order processing department 

will be contacting you regarding your options by the end of the week. You 

may choose to receive a new calculator of the same type, a different model, 

or a complete refund. Let our representatives know what your choice is 

when they call. 

Even though we strive to ----- -- that all of our products meet the highest 

quality standards, 

144.  

(A) sure: tính từ => loại 

(B) ensure +  that 

(C) insure ( cái này thuộc về bảo hiểm, nên loại ) 

(D) insurance ( danh từ ) 

Strive to do something, nên chổ trống cần một động từ: 

Dịch: 

Mặc dù chúng tôi cố gắng để đảm bảo rằng ……. 

Bổ sung: 

- strive  to = try to = make efford to 

Assure là “quả quyết”, “cam đoan” hay “bảo đảm” với một người nào đó 

rằng một việc là thật hoặc chắc chắn chắn sẽ xảy ra, nhất là khi người ta 

nghi ngờ về điều đó. Assure thường là về lời nói hơn là hành động. 

You think I did it deliberately, but I assure you that I did not. 

Anh nghĩ tôi cố tình làm vậy, nhưng tôi cam đoan với anh là tôi không hề. 

We assured him of our support. 

Chúng tôi quả quyết với họ rằng chúng tôi sẽ ủng hộ họ. 
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Rest assured that you’ll receive the best of care. 

Hãy yên tâm rằng anh sẽ được chăm sóc một cách tốt nhất. (Tôi cam đoan 

với anh…) 

Ensure là thực hiện những biện pháp cần thiết hoặc có đủ phương tiện cần 

thiết để “bảo đảm” rằng một việc sẽ xảy ra. 

Please ensure that all lights are switched off. 

Vui lòng bảo đảm rằng tất cả đèn đã được tắt. (Thực hiện những biện pháp 

kiểm tra cần thiết để chắc chắn đèn đã được tắt.) 

Victory ensured them a place in the final. 

Chiến thắng bảo đảm cho họ một chân trong trận chung kết. (Chiến thắng 

là phương tiện để họ được vào chung kết.) 

The book ensured his success. 

Cuốn sách bảo đảm sự thành công của anh ta. (Cuốn sách là phương tiện 

giúp anh ta thành công) 

Insure là “mua bảo hiểm” cho người hay vật gì. Đây là một thuật ngữ tài 

chính. 

The painting is insured for $1 million. 

Bức tranh được mua bảo hiểm mức 1 triệu đôla. 

The car is insured against fire and theft. 

Chiếc xe được mua bảo hiểm cháy và trộm. 

We recommend insuring against sickness or injury. 

Chúng tôi khuyên các bạn mua bảo hiểm bệnh tật và chấn thương. 

Để kết luận, các bạn cùng đọc câu sau và ghi nhớ: 

I assured him that I’d ensured the car was insured. 

Tôi cam đoan với anh ta rằng tôi đã bảo đảm chiếc xe được mua bảo hiểm. 

Under Creative Commons License: Attribution Non-Commercial No 

Derivatives 

we occasionally find imperfections due to manufacturing errors. 
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Our company has met the nation’s highest technology quality standards 

test every year, and I feel ----- -- that if you choose to replace your 

calculator with the same model, you will not have any problems. 

145.  

(A) confident: tính từ 

(B) confide: động từ 

(C) confidence: danh từ 

(D) confides: động từ chia ở số ít 

Cấu trúc: look, feel, seem, sound + adj   

Dịch: 

Và tôi cảm thấy tự tin rằng….. 

Regardless of your choice of action, we will need to obtain a copy of your 

purchase order. 

Please fax this to us at 121-212-3245. Alter we have received your 

purchase order, we will be able to take ----- -- and complete your request. 

146. 

 (A) lunch 

(B) break 

(C) tum 

(D) action  

Cấu trúc: take action: bắt đầu làm gì đó = begin doing something 

Dịch:  

Chúng tôi sẽ có thể  bắt đầu và hoàn thành yêu cầu của bạn. 

 

Bổ sung: 

Take lunch: ăn trưa 

Take break: nghỉ ngơi 

Take turn: trả lại ( đi đường vòng: giao thông ) 
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We are sorry for any inconvenience you may have experienced, and hope 

that we can better serve you in the future. 

Questions 147-149 refer to the following notice.  

Did you know that a typical business uses over 2,000 ink cartridges per 

year? The environmental consequences of this are important for us to 

consider. Bold Ink, Inc. would like to minimize the amount of waste 

produced by local businesses. We urge our customers to recycle used ink 

cartridges ----- -- possible, because as a company we are 

147. (A) some:  adj, danh từ, trạng từ => loại 

(B) whenever 

(C) altogether trạng từ, danh từ => loại 

(D) meanwhile : trạng từ, liên từ ( nó thường đứng theo cấu trúc: mệnh đề 

một. meanwhile, mệnh đề 2 để liên kết 2 câu với nhau) 

whenever it’s possible = whenever possible 

committed to reducing environmental pollution. 

It is easy to recycle used ink cartridges. You can deposit them in recycling 

bins labeled “Bold Ink‘ at any ofiice supply store that sells our products. 

Store employees ----- -- the cartridges to us so that we can process them. 

148. (A) will return 

(B) have returned 

(C) retumed 

(D) were returning 

Đây là câu về thì, ta thấy “so that we can process them” vì vậy/ để mà 

chúng tôi có thể xử lý chúng”, nên đoán được nó chưa xảy ra, loại đáp án: 

(B) have returned: hiện tại hoàn thành 

(C) retumed: quá khứ đơn 

(D) were returning: quá khứ tiếp diển 

Dịch: 
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Các nhân viên kho sẽ trả lại những hộp mực để chúng tôi có thể xử lý 

chúng. 

When you recycle a cartridge, you receive a discount on your next cartridge 

purchase. To get further ------- about the discount program, log on to our 

homepage at www.botdink.com 

149.  

(A) views: sự nhìn, cơ hội được thấy 

(B) limits: giới hạn 

(C) details: chi tiết 

(D) issues: vấn đề 

Cần một danh từ mang nghĩa phù hợp nhất. 

Để có thêm chi tiết  về chương trình giảm giá,….. 

Questions 150-152 refer to the following tips.  

We ------- a complaint from Mr. Talero at Kitchen Nook of which I thought 

you should be made aware.  

150.  

(A) receive 

(B) will be received 

(C) were received 

(D) have received 

Giải thích: 

 Đầu tiên loại câu C: were received, vì chúng tôi đã được nhận là sai 

( cần chủ động ).  

 Loại B và A vì quá trình này đã xảy ra, “which I thought you should 

be made\ aware”  

 D: have received: hành động đã xảy ra và vẫn còn tiếp diển. 

Dịch: 

Chúng tôi đã nhận những lời phàn nàn từ Mr. Talero… 
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He said our new catalog of kitchen equipment, which he had been 

expecting, had not arrived yet. l told him I was sorry and used express mail 

to send him the catalog right away. 

Mr. Talero, thankfully, was not upset about it, but this problem has 

happened three times this month. As you know, our sales will continue to 

decrease if we are unable to distribute our catalog and other materials 

effectively. In order to resolve this problem, l have a recommendation. We 

currently have several people in charge of our database records, and l think 

this may be causing some confusion. My suggestion is that we try ----- -- 

one person 

151.  

(A) assigning: bổ nhiệm, giao phó 

(B) containing: lưu trữ ( không hợp nghĩa ) 

(C) explaining ( giải thích: không hợp nghĩa )  

(D) understanding ( hiểu: không hợp nghĩa ) 

Try + doing: là thử thực hiện một hành động gì đó 

Try + to do: là cố gắng làm một việc gì đó. 

Dịch: 

Lời đề nghị của tôi là chúng ta cố gắng giao phó cho một người để gửi tất 

cả các thư và duy trì hồ sơ của cơ sở dữ liệu của chúng ta trong thư. 

to send out all the mailings and maintaining records of the mailings in our 

database. 

I would like to know what you think of my------- at your earliest 

convenience. 

152.  

(A) order: đơn hàng ( không hợp nghĩa ) 

(B) idea = my suggestion: ý kiến, suy nghĩ, đề xuất. 

(C) collection ( sưu tập: không hợp nghĩa ) 
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(D) development ( sự phát triển: không hợp nghĩa )  

Cần một danh từ có nghĩa thích hợp nhất. 

Dịch: 

Tôi muốn biết những gì bạn nghĩ về ý tưởng của tôi trong thời gian sớm 

nhất. 
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PART 5 

101. On weekends the Italian restaurant is often busy _____ hours of the 

day and night. 

(A) all 

(B) almost  

(C) always 

(D) every 

1/ suy luận: 

“Hours” là danh từ số nhiều và đã có trạng từ often  loại D,C. Đây là câu 

từ vựng nên phải dịch ngh,  

All (adj): tất cả  almost (adv): gần như, hầu hết always: luôn luôn

 every: mỗi 

Vị trí cần điền là 1 tính từ bổ nghĩa cho hours  chọn A  

2/ kiến thức:  

Almost đi với: anybody, anything, hay no one,nobody, all, everybody, 

every. như: Almost all Japanese (people) eat rice. Không dùng almost 

students, almost people mà phải dùng phải dùng mostAlmost all hours thì 

đúng 

I’m very busy at work: tôi rất bận với công việc  

I’m busy with my homework: tôi bận với bài tập về nhà 

3/ Dịch nghĩa:  

Vào cuối tuần, nhà hàng Ý thường bận tất cả các giờ trong ngày và đêm 

102. Forelli Media Inc. is an internationally_____ marketing firm noted for 

its success throughout Europe, East Asia, and the Americas. 

(A) recognized 

(B) recognizing 

(C) recognize 

(D) recognizes 
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1/ suy luận: 

Đáp án không thể là động từ vì đã có vị ngữ  “is an internationally…” loại 

C,D 

Recognizing: công nhận recognized: được cộng nhận  chọn A 

2/ kiến thức: 

this marketing firm | is noted for their idea: công ty marketing này nổi 

tiếng về các ý tưởng của họ 

throughout (pre): ở khắp, suốt, trong toàn bộ giai đoạn của gì 

3/ Dịch nghĩa: 

Tập đoàn truyền thông Forelli là một công ty marketing quốc tế nổi tiếng 

về sự thành cộng của họ khắp châu Âu, Đông Á và châu Mỹ 

103. More than 100 state – owned companies still remain _____ for 

privatization, according to the Privatization Agency. 

(A) available 

(B) cooperative 

(C) common 

(D) direct 

1/ suy luận: cụm từ be available for: sẵn sàng cho việc gì 

Available: có sẵn, sẵn sàng  cooperative (a): hợp tác 

common: chung, phổ biến, thuộc cộng đồng direct: trực tiếp 

2/ kiến thức: 

Remain + adj: vẫn mang tính gì 

state – owned company: doanh nghiệp chủ sở hữu nhà nước 

privatization: sự tư nhân hóa  Privatization Agency: cơ quan tư 

nhân hóa 

you and I have favorite in common: bạn và tôi có chung sở thích 

3/ Dịch nghĩa: 
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Hơn 100 doanh nghiệp có chủ sở hữu nhà nước vẫn sẵn sàng cho việc tư 

nhân hóa, nguồn tin theo như cơ quan tư nhân 

104. The Wallace Goldberg Committee of Environmental Awareness 

unanimously _____ the technical team of Walpole Enterprises for their 

annual award. 

(A) select 

(B) selecting 

(C) selected 

(D) was selected 

1/ suy luận: 

“The Wallace … Awareness” là chủ ngữ số ít  loại A 

“_____ the technical … award” là vị ngữ  cần 1 động từ, không phải dạng 

rút gọn mệnh đề và không có nghĩa bị động  loại B,D 

2/ Dịch nghĩa: 

ủy ban Wallace Goldberg vệ nhận thức môi trường đã thống nhất lựa chọn 

đội ngũ kỹ thuật của doanh nghiệp Walpole cho giải thưởng hàng năm của 

họ 

105. Patients may hang their coats in the closet _____ the vending machine 

in the waiting room. 

(A) between 

(B) into 

(C) near 

(D) until 

1/ suy luận: 

Dựa vào nghĩa: between A and B: giữa A và B into: bên trong 

 near: gần  until: cho tới lúc 

2/ Dịch nghĩa: 
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Bệnh nhân có thể treo áo khoác của họ trong tủ quần áo gần máy bán hàng 

tự động trong phòng chờ 

106. lt may take _____ 4 days for international orders to arrive at their 

destination, depending on the location. 

(A) enough 

(a) so 

(C) more 

(D) approximately 

1/ suy luận: cả 4 đáp án đều đúng, nhưng ta không biết “lt may take _____ 

4 days” trong chính xác bao lâu, chỉ có thể ước lượng gần đúng  chọn D 

2/ kiến thức: 

Cấu trúc: it may take + period + for st + to – V: mất bao lâu cho điều gì 

để làm gì 

I depend on/rely on your role: Tôi phụ thuộc vào vai trò của bạn 

Soon they arrive at the office: Chẳng mấy chốc họ đến văn phòng 

He didn't arrive at power: Ông ta không đạt được quyền lực 

3/ Dịch nghĩa: 

mất khoảng 4 ngày đối với các đơn đặt hàng quốc tế để gửi đến chỗ của 

họ, tùy thuộc vào vị trí. 

107. Salary --——-—- are verified after an evaluation performed every six 

months after starting employment 

(A) increases 

(B) increasing 

(C) increase 

(D) increased 

1/ suy luận:  

Động từ “are” ở số nhiều  “Salary --——-—“ phải ở dạng số nhiều, mà 

increase là danh từ vừa là động từ ⇒ chọn A 
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2/ kiến thức: 

Start employment: bắt đầu công việc 

3/ Dịch nghĩa:  

những sự tăng lương được xác nhận sau một cuộc đánh giá được thực hiện 

mỗi sáu tháng sau khi bắt đầu công việc 

108. Bancroft Weekly will ----- -- the winning entry of the September 

Shakespeare Festival. 

(A) announce 

(B) enclose 

(C) measure 

(D) bargain 

1/ suy luận: 

Announce: công bố enclose: đính kèm   

measure: đo lường 

bargain: trả giá 

Entry: lối đi vào 

2/ Dịch nghĩa: 

Bancroft Weekly sẽ công bố người đoạt giải thưởng Shakespeare mùa 

tháng Chín. 

109. New owners of Century Regal's condominiums are advised to become 

more _____ with the amenities and services available to residents. 

(A) larnillarity 

(B) lamiliarly 

(C) familiar 

(D) familiarize 

1/ suy luận: become + adj ⇒ chọn C 

2/ kiến thức: 
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Condominium ['kɔndə'miniəm]: chế độ công quản amenity [ə'mi:niti]: sự 

tiện nghi, tiện ích 

Resident: cư dân 

I am not very familiar with place-names in this region Tôi không rành các 

địa danh ở vùng này lắm 

Facts that are familiar to every student Những sự việc quen thuộc với mọi 

sinh viên 

Be accustomed to + V-ing = be familiar with = be use to +V-ing 

Chú ý: be used to + V-ing: quen với cái gì  get used to + V-ing: 

làm quen với cái gì3/ Dịch nghĩa: 

Chủ sở hữu mới của nhà chung cư thế kỷ Regal được khuyên để trở nên 

quen thuộc hơn với các tiện nghi và dịch vụ có sẵn cho cư dân. 

110. Cairne Fitness Centers has decided to open a large facility in 

Manhattan ----- its financial situation is unstable because of shifting 

property values. 

(A) instead of 

(B) still 

(C) even though 

(D) however 

1/ suy luận: để ý nghĩa của 2 vế ngược nhau, và sau “Manhattan” không 

có dấu chấm ⇒ loại D, chọn C 

2/ kiến thức: 

Facility: cơ sở vật chất  unstable [,ʌn'steibl]: không ổn định   

 shifty['∫ifti]: quỷ quyệt   

3/ Dịch nghĩa: 

Trung tâm Thể dục Cairne đã quyết định mở một cơ sở lớn ở Manhattan, 

mặc dù tình hình tài chính không ổn định do thay đổi giá trị tài sản. 
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111. Most banks are ----- -- to loan money to small businesses and that is 

the big reason for the recession in this country. 

(A) relevant 

(B) reluctant 

(C) redundant 

(D) reduced 

1/ suy luận: dựa vào nghĩa của đáp án 

2/ kiến thức: 

Relelant: có liên quan, thích đáng  

I will be reluctant to invitation: tôi sẽ bị miễn cưỡng để nhận lời mời 

Redundant [ri'dʌndənt]: dư thừa, bị sa thải 

Reduce: làm giảm 

Recession [ri'lʌktənt] (n): tình trạng suy thoái 

Let’s tell me the reason for your absentation: cho tôi biết lý do bạn vắng 

mặt 

3/ Dịch nghĩa: 

Hầu hết các ngân hàng bị miễn cưỡng cho vay tiền đối với doanh nghiệp 

nhỏ và đó là lý do lớn cho tình trạng suy thoái của đất nước 

112. Bullet Hole Press specializes in the publication of horror, mystery, 

and psychological thrillers, so no other genres will be -----  

(A) publish 

(B) published 

(C) publication 

(D) publishing 

1/ suy luận: đáp án cần tìm là 1 động từ ở thể bị động 

2/ kiến thức: 

This shop specializes in chocolates: cửa hàng này chuyên về socola 

Publish: xuất bản 
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3/ Dịch nghĩa: 

Nhà xuất bản Bullet Hole chuyên xuất phẩm về kinh dị, thần thoại, tiểu 

thuyết tâm lý học rung rợn, vì thế các thể loại khác không được xuất bản 

113. Customers should know that ordering one of the new JP-3000 laptops 

online_____December 1st will guarantee that it will arrive prior to the start 

of the Christmas shopping season. 

(A) at 

(B) in 

(C) upon 

(D) before 

1/ suy luận: dựa vào nghĩa của câu  

At: chỉ thời điểm (dùng ON với các ngày trong tuần, tháng hay với các 

tháng trong năm) 

Vd: at the the weekend, at weekends; at Christmas, at Easter; at 5 o’clock, 

at 4:15, at night, at lunch time, at sunset; at the moment, at present, at the 

same time; at that time; at first 

In: chỉ khoảng thời gian dài (tháng, năm, mùa, thế kỷ,…), kỳ nghỉ CỤ 

THỂ, các buổi trong ngày, khoảng thời gian bị mất để làm việc gì 

Vd: in the 18th century, in the Middle Ages, in the 1970s; in (the) winter, 

in the morning; in the summer term. 

Chú ý: không dùng at, on, in trước: all , each, every, some, last, next, this, 

today, tomorrow, yesterday. 

I do my homework in 1 hours 

Upon ( on): trên, ở trên, lúc, vào lúc, theo, với  

upon the wide sea: trên biển rộng 

upon the middle of the night: vào lúc nửa đêm 

upon a long voyage: trong cuộc hành trình dài 

upon those terms: với những điều kiện đó 
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2/ kiến thức: 

Order: đơn hàng, ra lệnh, gọi món, đặt  

is your passport in order?: hộ chiếu của anh có hợp lệ không? 

I've got two books on order at the bookshop: tôi đã đặt mua hai cuốn sách 

ở hiệu sách (nhưng chưa nhận được) 

In order for the lift to work, you must press this button: Để cho thang máy 

hoạt động, bạn phải bấm nút này. 

guarantee = ensure: cam kết, đảm bảo 

arrive: tới, đến ⇒ He didn't arrive at power. Ông ta không đạt được quyền 

lực. 

prior to | my arrival: trước khi tôi đến 

3/ Dịch nghĩa: 

Khách hàng nên biết rằng việc đặt hàng trên mạng của một trong những 

mẫu mới laptop JP – 3000 trước ngày 1 tháng 12 sẽ đảm bảo rằng hàng sẽ 

về trước khi mùa mua sắm giáng sinh bắt đầu 

114. Purchasing tickets for Rocky Multiplexes has become easier 

than_____thanks to changes made to the theater's website. 

(A) once 

(B) never 

(C) not 

(D) ever  

1/ suy luận: dựa vào nghĩa của câu và đáp án 

2/ kiến thức: 

- You look lovelier than ever: bạn trông dễ thương hơn bao giờ hết 

- It is better to learn late than never: Thà học muộn còn hơn không bao 

giờ học 

- When it's foggy, the trains are late more often than not: Khi trời sương 

mù, tàu hoả hay đến chậm lắm. 
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- He has not turned up yet, I wonder what has become of him:  anh ấy bây 

giờ vẫn chưa tới, tôi tự hỏi không hiểu cái gì đã xảy đến với anh ta. 

- Purchase (n,v): sự mua được, mua, tậu 

- Multiplex (a) ['mʌltipleks]: đa thành phần 

- There has been a change in the programme: chương trình có môt vài sự 

thay đổi 

- The witch changed him from the poor into/to the rich: mụ phù thủy biến 

anh ta từ người nghèo thành người giàu 

- The play succeeded thanks to fine acting by all the cast: vở kịch thành 

công nhờ vào  sự diễn xuất giỏi của tất cả các vai 

3/ Dịch nghĩa:  

Việc mua vé của rạp Rocky đã trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết nhờ vào 

thay đổi trên trang web của nhà hát 

115. Several seats in the auditorium may be easily and ----- -- removed for 

the accommodation of wheelchairs. 

(A) truly 

(B) quickly 

(C) shortly 

(D) efficiently 

1/ suy luận: dựa vào nghĩa của đáp án và câu 

2/ kiến thức: 

Truly: một cách đích thực quickly: một cách nhanh chóng shortly: 

một cách ngắn ngọn 

Efficiently: một cách hiệu quả 

Auditorium [,ɔ:di'tɔ:riəm] (n): thính phòng 

Accommodation (n): chỗ ở ⇒ accommodate (v): cung cấp chỗ, nơi ở, 

phòng 
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I will accommodate my plans to yours: Tôi sẽ điều chỉnh các kế hoạch của 

tôi theo kế hoạch của anh 

The bank will accommodate you with a loan. ngân hàng sẽ cung cấp cho 

bạn vay một khoản 

3/ Dịch nghĩa: 

Một chỗ ngồi trong thính phòng có thể dễ dàng và nhanh chóng dời đi 

nhường chỗ cho xe lăn. 

116. The total income of many smaller clothing retail franchises reaches -

---- -- $20 million annually. 

(A) farther 

(B) over 

(C) aside from 

(D) in addition to 

1/ suy luận: dựa vào nghĩa của đáp án và câu 

2/ kiến thức: 

Farther: xa hơn (hình thức so sánh hơn của far), thêm nữa, hơn nữa, ngoài 

ra,vả lại 

Over: hơn (về số lượng, tuổi tác,…), ngang qua, vượt qua, khắp 

Nothing can lead us aside from the cause of renovation. Không gì có thể 

đưa chúng ta đi chệch sự nghiệp đổi mới 

Aside from English, can you speak any other foreign languages? 

Ngoài/trừ tiếng Anh ra, bạn nói được những ngoại ngữ nào khác nữa? 

In addition to this order, please offer us another 50 tons: Ngoài đơn đặt 

hàng này, làm ơn chào giá cho chúng tôi 50 tấn nữa 

Retail ['ri:teil] (n,v): việc bán lẻ, bán lẻ 

⇒ these hats retail at /for 50 francs: những mũ này bán lẻ 50 frăng một 

chiếc 

Franchise ['frænt∫aiz]: sự cho phép quyền kinh doanh 
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I reach to the ceiling: tôi vươn tới/với tới trần nhà 

We reach an agreement: chúng tôi hoàn thành, đạt được một sự thỏa 

thuận3/ Dịch nghĩa: 

Tổng thu nhập của nhiều thương hiệu nhượng quyền bán lẻ quần áo nhỏ 

hơn đạt trên 20.000.000 $ mỗi năm 

117. The ----- -- of foods at Ricotta Supermarkets makes it a popular choice 

among consumers who enjoy preparing intemational cuisine. 

(A) various 

(B) vary 

(C) variety 

(D) varied 

1/ suy luận: đáp án là một danh từ  

2/ kiến thức:  

Variety (n): sự đa dạng   

Among: giữa, một trong số, một vài trong số, bao gồm 

⇒ he found it among a pile of old books: anh ta tìm thấy cái đó giữa một 

đống sách cũ 

⇒ I was among the last to leave: tôi ở trong số những người ra về sau 

cùng3/ Dịch nghĩa: 

Sự đa dạng của các loại thực phẩm tại siêu thị Ricotta làm cho nó trở thành 

một lựa chọn phổ biến trong số những người tiêu dùng có được sự chuẩn 

bị của ẩm thực quốc tế. 

118. As part of our latest marketing strategy, this coupon ----- -- customers 

to save more money on purchases made within a certain time period. 

(A) allows 

(B) promotes 

(C) accepts 

(D) gives 
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1/ suy luận: dựa vào nghĩa của câu và đáp án 

Allow sb to: cho phép ai làm gì  promote sb to st: đề bạt ai thành gì 

 accept: chấp nhận 

Give: đưa, cho, tặng, đem lại 

2/ kiến thức: 

Last: muộn nhất, MỚI NHẤT, gần đây nhất 

Coupon ['ku:pɔn]: phiếu mua hàngOn production of your membership 

card, you'll receive a discount on purchases: Khi đưa thẻ hội viên ra, anh 

sẽ được sự giảm giá khi mua hàng 

Make: làm, thực hiện, khiến, trở nên 

As: bởi, vì, như, là 

3/ Dịch nghĩa: 

Là một phần của chiến lược tiếp thị mới nhất của chúng tôi, phiếu mua 

hàng này cho phép khách hàng tiết kiệm được nhiều tiền hơn khi mua hàng 

được thực hiện trong một khoảng thời gian nhất định 

119. Changes in automotive technology are making hybrid cars 

increasingly ----- -- to more consumers. 

(A) affordable 

(B) affording 

(C) affords 

(D) afford 

1/ suy luận: 

Cấu trúc make + O + (adv) + adj 

Nếu trong các đáp án có tính từ đuôi điển hình (- able, - ive,…) , thì các 

tính từ dạng V-ing hay V-ed thường không ưu tiên để chọn (nhưng nên dựa 

vào nghĩa) 

2/ kiến thức: 

automotive [,ɔ:tə'moutiv]: tự động 
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hybrid ['haibrid]: loài lai tạp 

affordable: hợp lý3/ Dịch nghĩa: 

Những thay đổi trong công nghệ tự động ô tô đang làm cho dòng xe tổ hợp 

ngày càng giá cả phải chăng cho người tiêu dùng nhiều hơn 

120. Your e-mail, ----- -- in transit, is potentially visible to anyone outside 

your enterprise who might have access to your server. 

(A) while 

(B) during 

(C) wherever 

(D) as well as 

1/ suy luận: loại suy 

During + N: trong lúc, trong thời gian (bản thân during là giới từ)      

wherever: dù nơi nào đi chăng nữa       As well as = not only … but also: 

không chỉ … mà còn ⇒ chọn A 

2/ kiến thức: 

Potential (a): có tiềm năng, tiềm ẩn 

Enterprise (n): doanh nghiệp, dự án lớn 

Transit [trænsit] (n): sự quá cảnh 

Access to: truy cậpOnce in a while: thỉnh thoảng, đôi khi 

3/ Dịch nghĩa: 

E-mail của bạn, trong khi quá cảnh, có khả năng hiển thị cho bất cứ ai bên 

ngoài doanh nghiệp của bạn, những người có thể có quyền truy cập vào 

máy chủ của bạn. 

121. Since the supply is --------, all customers are encouraged to make 

orders as soon as possible. 

(A) limited 

(B) limit 

(C) limitations 
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(D) limiting 

1/ suy luận: là một tính từ hay danh từ ⇒ loại B,D, dựa vào nghĩa của câu 

đầu ⇒ chọn A 

2/ kiến thức: 

Supply (n,v): sự cung cấp, nguồn cung cấp, cung cấp – supply sb with st, 

supply st to sb 

Don't encourage bad habits in a child: đừng khuyến khích thói quen xấu 

đối với trẻ 

Make order: thực hiện đơn hàng 

As soon as possible (ASAP): ngay khi có thể 

3/ Dịch nghĩa: 

Kể từ khi nguồn cung hạn chế, tất cả các khách hàng được khuyến khích 

thực hiện các đơn đặt hàng càng sớm càng tốt. 

122. ----- -- the end of next week, all employees must complete an 

evaluation form. 

(A) By 

(B) Regarding 

(C) Against 

(D) Above 

1/ suy luận: dựa vào nghĩa của câu và đáp án 

By: vào lúc, vì, trước     regarding: về việc, đối với  

 against: chống lại, tương phản với 

above: ở trên, vượt quá 

2/ kiến thức: 

She said nothing regarding your request: cô ấy chẳng nói gì về yêu cầu của 

anh cả 

To drive without regard for /to speed limit: lái xe mà không có sự để ý gì 

đến giới hạn tốc độ 
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I give my regard for you: tôi dành niềm kính mến, quý trọng cho bạn 

Above all: quan trọng hơn hết thảy, đặc biệt 

To value independence and freedom above all: quý độc lập và tự do hơn 

tất cảEvaluate (v): đánh giá  

3/ Dịch nghĩa: 

vào cuối tuần tới, tất cả nhân viên phải hoàn thành một bảng đánh giá. 

123. The Chamber of Commerce will ----- -- concems about declining 

investment in the township’s newly-constructed industries. 

(A) comment 

(B) remark 

(C) address 

(D) exclaim 

1/ suy luận: 

Comment (v,n): bình luận, lời bình luận remark (n,v): nhận xét, lời 

bình exclaim (v): kêu lên 

Address (v,n): hướng đến, chú ý đến, địa chỉ  

2/ kiến thức: 

Commerce: thương nghiệp ⇒ chamber of commerce: phòng thương mại 

Concern (n,v): sự lo lắng, sự bận tâm, liên quan, dính líu tới  

⇒ there's no need to concern yourself about/with/in that matter: anh chẳng 

phải bận tâm về chuyện này 

Decline [di'klain] (n,v): sự suy sụp, nghiêng mình, cúi mình, từ chối 

Investment (n): sự đầu tư ⇒ I invest my money in this project 

please address all comments to the director-general: xin vui lòng gửi mọi 

thắc mắc đến tổng giám đốc 

3/ Dịch nghĩa: 

Phòng Thương mại sẽ hướng đến các mối quan ngại về suy giảm đầu tư 

vào các ngành công nghiệp mới được xây dựng của thị trấn 
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124. A few vehicles were ----- -- damaged by the recent hailstorm and will 

have to be replaced immediately. 

(A) severely 

(B) severe 

(C) severeness 

(D) severity 

1/ suy luận: 

“were …. Damaged” là cấu trúc bị động ⇒ cần adv bổ nghĩa cho 

“Damaged” ⇒ chọn A 

2/ kiến thức: 

the accident did a lot of damage to the car tai nạn khiến chiếc xe bị hư hại 

nặng 

I'll replace it with a new one immediately: Tôi sẽ thay nó bằng một cái 

mới ngay 

3/ Dịch nghĩa: 

Một vài phương tiện giao thông bị hư hại nặng nề bởi trận bão lớn gần đây 

và sẽ phải được thay thế ngay lập tức 

125. Karen Solden will replace Harold Walker, ----- -- is being promoted 

to a higher position in the company. 

(A) he 

(B) who 

(C) his 

(D) whose 

1/ suy luận:  

Sau chỗ trống là động từ, trước dấu phẩy là tên người ⇒ cần 1 đại từ 

“which,who,that” ⇒ chọn B 

2/ kiến thức: 
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the football team was promoted to the first division: đội bóng đá được nâng 

lên hạng nhất 

3/ Dịch nghĩa: 

Karen Solden sẽ thay thế Harold Walker, người đang được đề bạt lên vị trí 

cao hơn trong công ty 

126. The ----- -- for the research team are asked to wait in room 203 for 

their interviews.  

(A) applicants 

(B) application 

(C) applies 

(D) applied 

1/ suy luận: Đáp án cần là 1 danh từ 

Applicant (n) (đuôi – ant chỉ người): người nộp đơn 

 application (n): sự nộp đơn, lá đơn ⇒ chọn A 

2/ kiến thức:  

Where should I apply for reissue? Tôi sẽ nộp đơn xin phát hành lại ở đâu?  

what I've said applies to some of you: những điều tôi nói có hiệu lực đối 

với một số người trong các anh mà thôi 

I research into/on the causes of cancer: tôi nghiên cứu vào nguyên nhân 

của bệnh ung thư 

Some research on/into match: một vài nghiên cứu về môn toán 

3/ Dịch nghĩa: 

Các ứng viên cho nhóm nghiên cứu được yêu cầu chờ trong phòng 203 cho 

các cuộc phỏng vấn của họ 

127. Contractors will be renovating the office building ----- -- the 

stockroom will be on the first floor. . 

(A) in order to 

(B) so that 
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(C) because of 

(D) just as 

1/ suy luận: 

…in order to + V: để làm gì  just as: cũng như so that + clause

 because of + clause 

2/ kiến thức: 

It was just as I had conjectured: Thật đúng như tôi đã phỏng đoán 

3/ Dịch nghĩa: 

nhà thầu sẽ cải tạo các tòa nhà văn phòng để các kho sẽ nằm ở tầng đầu 

tiên. 

128. Registering and shelving new books and other media is now a ----- -- 

process since we are down to seven librarians. 

(A) length 

(B) lengthen 

(C) lengthy 

(D) lengthens 

1/ suy luận:  

“a ----- -- process” ⇒ cần 1 tính từ hay danh từ, xét về nghĩa của câu ⇒ 

chọn C 

2/ kiến thức: 

Lengthen (n): độ dài  length (n): chiều dài 

I register for entertainment service: tôi đăng ký dịch vụ giải trí 

I’m in the process of working: tôi đang trong quá trình làm việc 

3/ Dịch nghĩa: 

Việc đăng ký và xếp vào ngăn cho các cuốn sách mới và các phương tiện 

truyền thông khác bây giờ là một quá trình lâu dài vì chúng tôi phải qua 

đến bảy cán bộ thư viện 
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129. The new, energy-efficient air conditioners have not been ----- -- yet, 

so employees are permitted to bring in oscillating fans from home in the 

meantime. 

(A) conducted 

(B) installed 

(C) admitted 

(D) posted 

1/ suy luận: dựa vào nghĩa của câu và đáp án  

Conduct: chỉ đạo, hướng dẫn   install: cài đặt  admit: nhận 

vào, nhận được   post: gửi 

2/ kiến thức: 

I install new software in my computer: tôi cài phần mềm mới vào trong 

máy vi tính của tôi 

He admits her into his company: anh ấy nhận cô ta vào công ty của anh ấy 

Permit (n,v): giấy phép, cho phép 

in the meantime: trong khi chờ đợi 

3/ Dịch nghĩa: 

Máy điều hòa không khí tiết kiệm năng lượng mới đã chưa được cài đặt, vì 

vậy nhân viên được phép mang theo quạt di động từ nhà trong khi chờ đợi. 

130. Marco Polo Airlines can upgrade a ticket only ----- -- it is more than 

48 hours prior to departure time. 

(A) while 

(B) yet 

(C) on 

(D) if 

1/ suy luận: 

Ta có cụm từ Only if: chỉ khi nào… ⇒ chọn D   

2/ kiến thức: 
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Yet: chưa, hãy còn, lúc này  

⇒ Her best novel yet: cuốn truyện hay nhất của chị ấy từ trước đến nay 

⇒ An as yet unpublished document: một tài liệu cho đến nay chưa được 

công bố 

Upgrade (v): cải tiến, cải tạo 

He only just caught the train: anh ta vừa kịp (vừa đủ) lên tàu 

I arrived at the shop only to find I'd left all my money at home: tôi tới cửa 

hàng để rồi mới biết là mình đã để quên tiền ở nhà 

3/ Dịch nghĩa: 

Các hãng hàng không Marco Polo có thể giải quyết về vần đề vé chỉ khi 

trước khởi hành 48 giờ. 

131. Seaton Landscaping makes sure that customers receive ----- -- service 

for a good price and within a reasonable amount of time. 

(A) approving 

(B) outstanding 

(C) magnified 

(D) hopeful 

1/ suy luận: dựa vào nghĩa của câu và đáp án  

Approveing: bằng lòng outstanding: nổi bật, chưa giải quyết được 

 magnified: phóng đại 

Hopeful: đầy hi vọng 

2/ kiến thức: 

to approve of the proposal: tán thành lời đề nghị 

They are hopeful of success. Họ hi vọng thành công 

3/ Dịch nghĩa: 

Phong cảnh Seaton đảm bảo rằng khách hàng nhận được dịch vụ tốt cho 

một mức giá tốt và trong một khoảng thời gian hợp lý. 
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132. A new survey by the Allentown Gazette revealed a strong ----- -- for 

small, local coffee shops instead of large franchises 

(A) preference 

(B) choice 

(C) placement 

(D) decision 

1/ suy luận: dựa vào nghĩa của câu và đáp án 

2/ kiến thức: 

Many people expressed a strong preference for the original plan: Nhiều 

người phát biểu rằng họ thích kế hoạch ban đầu hơn  

I must choice between money and my passion: tôi phải chọn giữa tiền và 

đam mê của tôi 

Placement (n): sự sắp xếp 

May I have coffee in place of/ instead of tea? Có thể cho tôi cà phê thay 

cho trà được không? 

she decided on the green coat: cô ta quyết định chọn cái áo choàng màu 

lục 

3/ Dịch nghĩa: 

Một cuộc khảo sát mới đây bởi công báo Allentown tiết lộ một sở thích 

mạnh mẽ về các quán cà phê địa phương, nhỏ thay vì thương hiệu lớn 

133. Whenever you look to make a deal ---- -- anybody, always establish 

the decision – making hierarchy ahead of time. 

(A) of 

(B) to 

(C) with 

(D) off 

1/ suy luận:  

Ta có cấu trúc to deal with: giải quyết, giao thiệp, đề cập ⇒ chọn C 
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2/ kiến thức: 

Establish  set up: thiết lập, thành lập 

My bank deals in stocks and shares now: ngân hàng của tôi bây giờ buôn 

bán/quan tâm đến chứng khoán và cổ phần 

If you show up ahead of time, you will have to wait: Nếu anh tới trước, anh 

sẽ phải đợi. 

3/ Dịch nghĩa: 

Bất cứ khi nào bạn thấy để thực hiện một thỏa thuận với bất cứ ai, luôn 

luôn thiết lập các hệ thống phân cấp quyết định trước tiên. 

134. Information on clients of Van Houten Exchange Bank remains 

confidential ----- -- written permission is provided by the individual. 

(A) whether 

(B) as it 

(C) except 

(D) unless 

1/ suy luận:  

Whether = if  unless: trừ khi  except: chấp nhận  as: 

vì, như 

2/ kiến thức: 

It is best for her to keep it confidential (remain confidential): Tốt nhất là 

cô ấy nên giữ bí mật về chuyện đó.  

I The firm have provided me with a car: công ty đã cấp cho tôi một chiếc 

xe ô tô 

information on client: Thông tin về khách hàng 

3/ Dịch nghĩa: 

Thông tin về khách hàng của ngân hàng Exchange Van Houten được giữ 

bí mật trừ khi được phép cung cấp bằng văn bản bởi các cá nhân. 
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135. Nearly 1,000 ----- -- tires were diverted from landfill disposal and 

recycled into rubber to resurface the school track. 

(A) wastes 

(B) wasted ’ 

(C) wasting 

(D) waste 

1/ suy luận: đáp án là một tính từ hay danh từ 

Waste (n,a,v): rác rưởi, sự phung phí | bỏ hoang, bị thải đi | lãng phí 

Wasted: bị lãng phí  wasting: lãng phí  wastes: những 

thứ rác rưởi 

2/ kiến thức: 

Paper go/run to waste very much: giấy bị lãng phí rất nhiều 

Don’t waste my time: đừng lãng phí thời gian của tôi (waste là ngoại động 

từ) 

Don’t’t let water waste: đừng để nước bị lãng phí (nước tự chảy để bị lãng 

phí) (waste là nội động từ) 

I diverted from teaching to working for a company: tôi đã chuyển hướng 

từ dạy học sang làm việc cho một công ty 

Resurface [,ri:'sə:fis] (v): đặt lại lớp mới, nổi lên lại 

⇒ old prejudices began to resurface: những thành kiến cũ bắt đầu nổi lên 

⇒ resurfacing work on the motor – way: công việc đổ mặt đường mới cho 

xa lộ 

3/ Dịch nghĩa: 

Gần 1.000 lốp xe phế thải đã được chuyển hướng từ bãi chôn lấp chất thải 

và tái chế thành cao su sang hướng nổi lên như một điều được theo dõi 

trong trường học 

136. The advertising ----- -- of smaller businesses often leave them without 

enough exposure in local media. 
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(A) viewers 

(B) fees 

(C) budgets 

(D) scenes 

1/ suy luận: dựa vào nghĩa của câu và đáp án  

Viewer (n): người xem fee(s) (n): lệ phí tiền thù lao   budget: 

ngân sách  

Scene [si:n] (n): cảnh (trong phim, kịch, sân khấu), quang cảnh (cảnh một 

người quan sát nhìn thấy) 

2/ kiến thức: 

reporters were soon on the scene after the accident: các phóng viên có mặt 

tại hiện trường ngay sau khi xảy ra tai nạn 

Exposure [iks'pouʒə]  (n): sự quảng cáo (trên truyền hình, báo chí,…) 

In media: trong mảng truyền thông 

Leave (v,n): bỏ đi, để lại, sự cho phép, sự được phép nghỉ 

⇒ You’re on leave: bạn được nghỉ phép 

⇒ to leave about: để bừa bãi ⇒ leave off = stop 

3/ Dịch nghĩa: 

Ngân sách quảng cáo của các doanh nghiệp nhỏ thường để lại cho họ không 

đủ tiếp xúc với phương tiện truyền thông địa phương. 

137. After making ----- -- final decision, please inform the secretary, Mrs. 

Chester. 

(A) your 

(B) mine 

(C) yours 

(D) my 

1/ suy luận: dựa vào nghĩa của câu và đáp án 

2/ kiến thức: 
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Make decision: đưa ra quyết định = make up one’s mind 

I will inform you about/of what happen: tôi sẽ thông báo đến bạn về điều 

đang xảy ra 

3/ Dịch nghĩa: 

Sau khi đưa ra quyết định cuối cùng, hãy liên hệ với thư ký, bà Chester 

138. ----- -- those applicants who have graduated after four years at an 

accredited university will be considered for the position. 

(A) Almost 

(B) Only 

(C) Entirely 

(D) Neither 

1/ suy luận: ta có cụm từ “only those: chỉ những người” 

Almost: hầu hết  entirely: trọn vẹn, hoàn toàn  neither: cũng 

không 

2/ kiến thức: 

Graduate (n,v): người có bằng cấp, cấp bằng, tốt nghiệp 

⇒ a thermometer graduated in Farenheit degrees: cái cặp sốt được chia 

theo độ Farenheit 

⇒ They graduate the first 200 students from the Open University: cấp bằng 

tốt nghiệp cho 200 sinh viên đầu tiên của Viện đại học mở rộng 

⇒ She graduated in law at Oxford: cô ấy đã tốt nghiệp về lĩnh vực luật 

Accredited [ə'kreditid]: được chính thức công nhận 

He stood considering the painting for some minutes: Nó đứng ngắm bức 

hoạ trong cả mấy phút 

3/ Dịch nghĩa: 

chỉ những ứng viên đã tốt nghiệp sau bốn năm tại một trường đại học được 

công nhận sẽ được xem xét cho vị trí này 
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139. The business weekly magazine suggested that ----- -- shipping 

problems in the upcoming holiday season, businesses should encourage 

customers to shop early. 

(A) avoid 

(B) avoided 

(C) to avoid 

(D) avoids 

1/ suy luận:  

Sau liên từ that phải là một câu. Mà chúng ta thấy businesses should 

encourage customers to shop early là một vế câu rồi.  

Do đó đoạn ”——– shipping problems in the upcoming holiday season” ở 

đây đóng vai trò như một cụm trạng từ chỉ mục đích, ngăn cách với câu sau 

bằng dấu phẩy 

2/ kiến thức: 

I suggested she ( should ) buy this house: Tôi gợi ý/đề nghị cho cô ấy (nên) 

mua căn nhà này 

I suggested going for a walk.: Tôi gợi ý/đề nghị đi dạo 

her parents encouraged her in her studies: bố mẹ cô ấy khuyến khích cô ấy 

trong việc học tập 

3/ Dịch nghĩa: 

Các tạp chí kinh doanh hàng tuần cho rằng để tránh các vấn đề vận chuyển 

trong kỳ nghỉ lễ sắp tới, các doanh nghiệp nên khuyến khích khách hàng đi 

mua sắm sớm. 

140. Because of operating -----  Fayette Industries seeks to operate its 

manufacturing plants in only certain parts of the country. 

(A) values 

(B) profits 

(C) outcomes 
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(D) costs 

1/ suy luận: dựa vào nghĩa của câu và đáp án  

Cost (n,v): chi phí, yêu cầu trả tiền là (số tiền), tốn kém cho 

 value (n,v): giá trị, định giá 

Profit ['prɔfit] (n): lợi nhuận  outcome (n): hậu quả, tác động 

2/ kiến thức: 

goods sold at cost: hàng bán theo giá vốn 

I must buy it at all costs/at any cost: tôi phải mua nó bằng bất cứ giá nào 

Lose value: mất giá  fall in value: sự sụt giá 

seek (quá khứ - sought) (v): tìm kiếm, mưu cầu, nhằm vào, chuyển động 

hướng về 

3/ Dịch nghĩa: 

Bởi vì chi phí hoạt động công nghiệp Fayette nhằm vào vận hành nhà máy 

sản xuất của mình chỉ có thể trong một số lĩnh vực của đất nước. 
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PART 6 

Questions 141 – 143, refer to the following advertisement. 

Thinking about investing for your future? If so, don't delay! The earlier you 

consider your investment options, the more likely it is that you will be 

prepared for retirement. Consider your family's future needs and invest 

now. When it comes to -----, there are multiple options. 

141. (A) invest 

(B) invested 

(C) investing 

(D) invests 

The best of these options is a mutual fund. Mutual funds are broad and can 

include a number of options such as stocks and bonds. They are a good 

choice, being easy to buy and sell. The following will explain how to 

choose the right type of mutual fund for your needs.  

One step that you will need to take is naming your personal investment 

goals. Depending on your own priorities, the mutual fund that you select 

will ----- --. lt is most common for 

142. (A) vary 

(B) try 

(C) choose 

(D) induce 

investors to purchase mutual funds for retirement funds or to help pay for 

their children's education.  

The next important step is to determine the level of risk that you are 

comfortable with. More risky mutual funds could leave you feeling -----  so 

think about this issue carefully. 

143. (A) disappointed 

(B) pleased 
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(C) excited 

(D) interested 

Last, do some research. Check financial websites and up-to-date magazines 

to get current information on the types of mutual funds available. If you 

follow these steps, you should be able to find the mutual fund that fits your 

needs. 

1/ suy luận:  

a/ Câu 141: When it comes to + phrase N 

b/ câu 142:  

vary: làm cho đa dạng try: cố (+ to V), thử (+ V-ing)  choose: 

chọn   

induce [in'dju:s]  (v): xui khiến, thuyết phục, quy vào 

c/ câu 143:  

be disappointed about: bị thuyết vọng về  be pleased +  

be excited about: bị kích thích về    be interested in: hứng 

thú với 

2/ kiến thức: 

The more likely…: nhiều khả năng… 

When it comes to…: khi nói đến… 

Mutual fund: quỹ tương hỗ 

The following…: những ý sau đây… 

It is common for sb…to-V: thông thường cho ai để làm gì 

Pay for: trả (tiền lương,…), nộp, thanh toán cho ai 

3/ Dịch nghĩa: 

Suy nghĩ về việc đầu tư cho tương lai của bạn? Nếu vậy, đừng trì hoãn! 

Trước đó bạn xem xét các lựa chọn đầu tư của bạn, nhiều khả năng cho 

thấy bạn sẽ được chuẩn bị cho việc về hưu. Hãy xem xét các nhu cầu trong 

Toe
ic 

Prac
tic

e C
lub



Trần Thiên Chương – Economy 2 – Test 6  

Quyển ebook này do tập thể Group “Toeic Practice Club” biên soạn nhằm giúp các bạn tự học 

có tài liệu ôn thi hiệu quả. Đừng mua bán quyển ebook này, như vậy sẽ làm mất đi giá trị mà 

các bạn nhiệt tình đã đóng góp.  

tương lai của gia đình và đầu tư bây giờ. Khi nói đến đầu tư, có rất nhiều 

lựa chọn. 

Cách tốt nhất của các sự lựa chọn này là một quỹ tương hỗ. Các quỹ tương 

hỗ rất đa dạng và có thể bao gồm một số tùy chọn như cổ phiếu và trái 

phiếu. chúng là một lựa chọn tốt, là sự dễ dàng để mua và bán. Sau đây sẽ 

giải thích làm thế nào để chọn đúng loại quỹ tương hỗ cho các nhu cầu của 

bạn.  

Một trong những bước mà bạn sẽ cần phải làm là đặt tên mục tiêu đầu tư 

cá nhân của bạn. Tùy thuộc vào các ưu tiên của riêng bạn, các quỹ tương 

hỗ mà bạn lựa chọn sẽ thay đổi, nó phổ biến nhất cho các nhà đầu tư mua 

các quỹ tương hỗ cho các quỹ hưu trí hoặc để giúp chi trả cho phổ cập giáo 

dục cho con em họ.  

Bước quan trọng tiếp theo là xác định mức độ rủi ro mà bạn thấy thoải mái. 

Quỹ tương hỗ nhiều rủi ro có thể để lại cho bạn cảm giác thất vọng, vì thế 

hãy suy nghĩ về vấn đề này một cách cẩn thận.  

Bước cuối cùng, làm một số nghiên cứu. Kiểm tra các trang web tài chính 

và cập nhật tạp chí để có được thông tin mới nhất về các loại quỹ tương hỗ 

có sẵn. Nếu bạn làm theo các bước sau, bạn sẽ có thể tìm thấy các quỹ 

tương hỗ phù hợp nhu cầu của bạn. 
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Question 144 – 146, refer to the following notice. 

Weekend Calendar  

Los Angeles: The O’Henry Gallery of art ------ -- oil paintings by Lasandra 

Page until the end of October. 

144. (A) exhibit 

(B) exhibited 

(C) was exhibiting 

(D) will be exhibiting 

Page is well known for her portrayals of Italian coastal scenes. Her work 

has been displayed in the Metropolitan Museum of Art, the Musee D’ 

Orsay, and the Uffizi. Ticket prices for this traveling exhibit are $22 for 

adults and $12 for children including regular admission. Another ------ -- 

displaying Oaxacan pottery is at the museum until Nov. 1. 

145. (A) coupon 

(B) market 

(C) show 

(D) decoration 

Museum hours are 10 a.m.-6 p.m. daily. 

The Silver Star Screen shows classic films of the 50s and 60s every 

weekend. Bring a friend and reminisce about the “good old days”! Enjoy 

favorites such as Casa Amarilla and Cold Snow. Admission is $8 for adults, 

and ------ -- rates are offered for children 12 and under. 

146. (A) discounted 

(B) included 

(C) abbreviated 

(D) targeted 

1/ suy luận:  

a/ câu 144: until the end of October ⇒ dùng tương lai 
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b/ câu 145: coupon: vé, cuống vé, phiếu (mua hàng thực phẩm,vải,…), 

phiếu giảm giá 

market (n): chợ, thị trường  show (v,n): cuộc trưng bày (triển 

lãm), dịp, cho thấy, hiện ra 

decoration (n): vật trang trí 

c/ câu 146: discount (n, v): tiền giảm giá, bán giảm giá  

 abbreviate [ə'bri:vieit]  (v): viết tắt 

target (n): mục tiêu  include (v): bao gồm 

2/ kiến thức: 

Be well – known for = be famous for   admission (n): vé vào 

cổng 

to reminisce about st /sb: hồi tưởng, nhớ lại 

3/ Dịch nghĩa: 

Cuối tuần lịch 

Los Angeles: Các phòng triển lãm nghệ thuật O'Henry sẽ được trưng bày 

bức tranh sơn dầu trong trong sử của Lasandra cho đến cuối tháng Mười.  

Trang sử nổi tiếng với những bức chân dung của Lasandra về cảnh ven 

biển Ý. Tác phẩm của cô ấy đã được trưng bày tại Bảo tàng Nghệ thuật thủ 

đô, Musee D'Orsay, và Uffizi. Giá vé cho cuộc tham quan triển lãm này là 

22 USD cho người lớn và 12 USD cho trẻ em bao gồm tiền vào cửa thường 

xuyên. Một cuộc triển lãm khác diễn ra về đồ gốm Oaxacan tại bảo tàng 

cho đến ngày 1 tháng 11.  

Giờ hoạt động của bảo tàng là 10:00-18:00 hàng ngày.  

“Màn hình ngôi sao bạc” chiếu phim cổ điển trong những năm 50 và 60 

mỗi cuối tuần. Dẫn theo theo một người bạn và hồi tưởng về "ngày xưa 

tươi đẹp"! Thưởng thức như Casa Amarilla và lạnh Tuyết. Vé vào cửa $ 8 

cho người lớn, và miễn phí cho trẻ em dưới 12 tuổi. 
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Questions 147 – 149, refer to the following letter. 

August 11 

Ms. Jane Campbell 

Reliable insurance 

Dear Ms. Campbell, 

We have previously introduced you to Superior Product Development's 

training and products, ----- would like to know if you might be interested 

in a membership with SPD. 

147. (A) afterwards 

(B) and 

(C) about 

(D) previously 

The purpose of SPD is to help members enhance their -----  

148. (A) careers 

(B) research 

(C) relationships 

(D) appearances 

All of our workshops and training booklets are available for the sole 

purpose of improving your job performance. Previous workshop topics 

have included ‘Polishing your Product Ideas’ and “Technological 

Innovations.” Our booklets, available in packs of 20 for easy distribution, 

are also available in a new format. Please consider filling out the enclosed 

application if you would like to ---- -- our association. SPD has a reputation 

of giving-people 

149. (A) pay 

(B) eam 

(C) respond 

(D) join 
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a hand up the career ladder, and we hope that you will find our resources 

useful. We look forward to hearing from you soon.  

Mr. Paul LaCrosse. Trainer 

1/ suy luận:  

a/ câu 147: afterwards = afterward: sau này, về sau about: khắp 

chung quanh, đằng sau, gần như 

previously: trước đây 

b/ câu 148: career [kə'riə] (n): sự nghiệp   

research (n,v): bài nghiên cứu , nghiên cứu 

relationship (n): mối quan hệ   appearance (n): sự xuất hiện, phong 

thái, tướng mạo 

c/ câu 149: earn (v): kiếm sống  respond (v): phản hồi 

2/ kiến thức: 

For the purpose: nhằm mục đích  give sb a hand: giúp ai một 

tay  

Look forward to + V-ing = expect to V: mong đợi 

3/ Dịch nghĩa: 

ngày 11 tháng 8  

Bà Jane Campbell  

bảo hiểm đáng tin cậy  

Thưa bà Campbell,  

Chúng tôi đã từng giới thiệu cho bạn về các sản phẩm và quá trình phát 

triển sản phẩm cao cấp, và chúng tôi muốn biết bạn có hứng thú khi là một 

thành viên của SPD hay không. 

Mục đích của SPD là để giúp các thành viên phát triển sự nghiệp của họ.  

Tất cả các cuộc hội thảo của chúng tôi và tài liệu huấn luyện có sẵn nhằm 

mục đích duy nhất là cải thiện hiệu suất công việc của bạn. Chủ đề hội thảo 

trước đó đã bao gồm nội dung “đánh bóng ý tưởng sản phẩm của bạn "và" 
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Đổi mới công nghệ". Tập tài liệu của chúng tôi, có sẵn trong gói 20 để phân 

phối dễ dàng, cũng có sẵn trong một định dạng mới. Vui lòng xem xét điền 

đơn kèm theo nếu bạn muốn tham gia vào hiệp hội của chúng tôi. SPD có 

một danh tiếng đưa con người lên các nấc thang nghề nghiệp, và chúng tôi 

hy vọng rằng bạn sẽ thấy nguồn tài nguyên của chúng tôi là hữu ích. Chúng 

tôi mong muốn được lắng nghe nghe từ bạn sớm nhất.  

Ông Paul LaCrosse. Người huấn luyện  
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Questions 150 – 152, refer to the following e – mail. 

To: Gregory Mahler <gmahler@publish.com> 

From: Anita Drexler <adrexler@bookish.org> 

Date: March 2 

Subject: Publication rights 

Dear Mr. Mahler, 

My article “The Longest Lite” ----- -- in your magazine LifeNow in May 

2006. Again, I would 

150. (A) published 

(B) was published 

(C) having been published 

(D) is being published 

like to thank you for printing my work. 

It is an honor to have had my work published in a magazine of this caliber. 

I am continuing to have my article reviewed for publishing by a variety of 

journals and magazines. A researcher at Pine Forest University has been -

---- his interest in reprinting my article in a scholarly journal. 

151 . (A) quoting 

(B) suggesting 

(C) remarking 

(D) expressing 

According to publication regulations, I am legally allowed to reprint my 

work and retain authority over its use. Therefore, it is my understanding 

that my article can be published in the journal ---- -- your permission. 

152. (A) without 

(B) despite 

(C) until 

(D) concerning 
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l would be grateful if you could confirm that I do retain my publication 

rights as stated above before I continue with the reprinting of the article. 

Sincerely,  

Anita Drexler 

1/ suy luận:  

a/ câu 150: in May 2006 ⇒ dùng thì quá khứ ở dạng bị động vì đáp án 

là vị trí bắt đầu vị ngữ 

b/ câu 151: quote (n,v): lời trích dẫn, trích dẫn, nên ra  remark 

(n,v): lời bình, nhận xét 

express (n,v,a): hãng vận chuyển tốc hành, tàu tốc hành | bày tỏ | rõ ràng, 

như in 

c/ câu 152: concern (n,v): mối bận tâm, liên quan tới, làm ai lo lắng 

2/ kiến thức: 

Right (n): quyền  retain (v): giữ lại 

authority (n): uy quyền ⇒ authorize sb to do st: cho phép ai làm gì 

We 're very grateful for his sponsorship: Chúng tôi rất biết ơn về sự đỡ 

đầu của ông ấy. 

Publishing (n): nghề xuất bản ⇒ publishing house (n): nhà xuất bản 

as stated above: như đã đề cập ở trên 

3/ Dịch nghĩa: 

Đến: Gregory Mahler <gmahler@publish.com>  

Từ: Anita Drexler <adrexler@bookish.org>  

Ngày: 02 Tháng Ba  

Quyền xuất bản: Tiêu đề  

Thưa ông Mahler,  

Bài viết của tôi “The Longest Lite” được xuất bản trên tạp chí LifeNow 

của bạn tháng năm 2006. Một lần nữa, tôi xin cảm ơn bạn đã in bài viết của 

tôi.  
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Đó là một vinh dự đã có công việc của tôi được xuất bản trên tạp chí tầm 

cỡ này. Tôi đang tiếp tục có bài viết được duyệt để xuất bản trên một loạt 

các báo (tập san) và tạp chí khác nhau.  

Một nhà nghiên cứu tại Đại học Pine Forest đã thể hiện sự quan tâm của 

mình với bài viết tái bản của tôi trong một tạp chí học thuật.  

Theo quy định xuất bản, tôi về mặt pháp lý cho phép in lại tá phẩm của 

mình và giữ lại tác quyền đối với việc sử dụng nó. Vì vậy, nó là trí tuệ của 

tôi mà bài viết của tôi có thể được công bố trên tạp chí mà không cần sự 

cho phép của bạn.  

Tôi sẽ biết ơn nếu bạn có thể xác nhận rằng tôi giữ quyền xuất bản của tôi 

như đã nêu ở trên trước khi tôi tiếp tục tái bản bài viết.  

Trân trọng,  

Anita Drexler 
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1. The invoice ------- was received two days ago is inaccurate and a new one must 

be requested. 

(A) that 

(B) there 

(C) any 

(D) how ( như thế nào, cách mà ) 

Cần một đại từ quan hệ cho mệnh đề phụ “was received two days ago” 

Dịch : Hóa đơn mà được nhận 2 ngày trước là không chính xác và một hóa đơn 

mới được yêu cầu. 

Bổ sung : 

10 TRƯỜNG HỢP DÙNG "THAT" KHÔNG DÙNG "WHICH" 

1. Phía trước là “all, little, much, few, everything, none ” thì dùng “that” mà 

không dùng “which”. 

Ex: There are few books that you can read in this book store. 

(Có một vài cuốn sách mà bạn có thể đọc ở tiệm sách này). 

2. Từ được thay thế phía trước vừa có người vừa có vật thì dùng “that” mà không 

dùng “which”. 

Ex: He asked about the factories and workers that he had visited. 

(Ông ấy hỏi về những công ty và công nhân mà ông ấy đã đến thăm) 

3. Từ được thay thế phía trước có định ngữ là tính từ ở cấp so sánh hơn nhất thì 

dùng “that” mà không dùng “which”. 

Ex: This is the best novel that I have ever read. 

(Đây là cuốn tiểu thuyết hay nhất mà tôi từng đọc). 

4. Từ được thay thế phía trước có định ngữ là số thứ tự thì dùng “that” mà không 

dùng “which”. 

Ex: The first sight that was caught at the Great Wall has made a lasting impression 

on him. 
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(Cảnh tượng đầu tiên về Vạn lý trường thành đập vào mắt ông ấy gây được ấn 

tượng khó quên với ông). 

5. Từ được thay thế phía trước có định ngữ là “the only, the very, the same, the 

right” thì dùng “that” mà không dùng “which”. 

Ex: It is the only book that he bought himself. 

(Đó là cuốn sách duy nhất mà anh ta đã tự mình mua). 

6.Từ được thay thế phía trước có định ngữ là “all, every, any, much, little, few, 

no” thì dùng “that” mà không dùng “which”. 

Ex: You can take any room that you like. 

(Anh có thể lấy bất cứ phòng nào mà anh thích). 

- There is no clothes that fit you here. 

(Ở đây chẳng có bộ quần áo nào phù hợp với bạn cả). 

7. Trong câu hỏi (Mệnh đề chính) mở đầu bằng “which” thì dùng “that” mà không 

dùng “which” làm từ nối. 

Ex: Which of the books that had pictures was worth reading? 

(Những cuốn sách có tranh ảnh thì đáng đọc đúng không?) 

8. Trong câu nhấn mạnh “It is … that …” thì dùng “that” mà không dùng “which” 

làm từ nối . 

Ex: It is in this room that he was born twenty years ago. 

(Cách đây hai mươi năm chính trong căn phòng này ông ấy đã được sinh ra). 

9. Trong câu dùng cấu trúc “such (the same) … as …” dùng từ nối “as” không 

dùng “which”. 

Ex: We need such materials as can bear high temperature. 

(Chúng tôi cần những vật liệu có thể chịu được nhiệt độ cao như thế này). 

10. Diễn tả ý “giống như…..”dùng từ nối “as” không dùng “which”. 

Ex: Mary was late again, as had been expected. 

2. Unless specified -----, contractors will be responsible for obtaining all 

necessary safety certification and permits applicable to their scope of work. 
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(A) therefore ( do đó ) 

(B) consequently ( do đó, kết quả là ) thường dùng để chỉ kết quả 

(C) otherwise (adv) khác 

(D) yet (adv) chưa.. 

Scope of work : phạm vi công việc có trong hợp đồng. 

Be applicable to s.thing : thích hợp với cái gì 

Dịch : Trừ khi được chỉ định khác, nếu không những người đấu thầu sẽ có trách 

nhiệm đạt được chứng nhận an toàn cần thiết và những giấy phép thích hợp với 

phạm vi công việc của họ. 

Bổ sung :  

Cách dùng  Otherwise 

Otherwise (trạng từ) thường đi sau động từ 

Ví dụ: 

It must be used in a well-ventilated room. Used otherwise it could be harmful. 

Nó phải được dùng trong một phòng thông gió tốt. Dùng khác đi nó có thể bị hư 

hại. 

Otherwise (liên từ) có nghĩa "nếu không/kẻo" 

Ví dụ: 

We must be early; otherwise we won't get a seat. 

Chúng ta phải đi sớm; nếu không ta sẽ không có chỗ ngồi 

3. Any concems regarding your natural gas appliances should be directed to the 

manufacturer-retailer ----- -- which you purchased the natural gas appliance. 

(A) on 

(B) for 

(C) from which 

(D) in 

Xem những ví dụ sau : 

a. Giới từ thường được đặt ở cuối mệnh đề quan hệ. 
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e.g: + The beautiful girl smiled. I was looking at her 

---> The beautiful girl that/ who i was looking at smiled. 

+ The room was untidy. The young boy lived in it. 

---> The room which the young boy lived in was untidy 

b. Trong văn viết hoặc để diễn đạt ý một cách trang trọng, giới từ thường đặt 

trước đại từ quan hệ. 

e.g: +The girl at whom i was looking smiled 

+ The room in which the young boy lived was untidy. 

Bất cứ mối quan tâm nào liên quan đến những thiết bị khi tự nhiên của bạn nên 

được trực tiếp hướng dẫn từ nhà sản xuất nơi mà bạn đã mua thiết bị khi tự nhiên. 

Như câu trên From là giới từ của động từ purchase, ý nói mua từ nhà sản xuất. 

Nên nó được đảo ra phía trước đại từ quan hệ giống những ví dụ trên. 

Bổ sung : 

Cách phân biệt on which , in which , for which , of which 

Trường hợp 1 : 

OF WHICH : đứng sau / trước danh từ ( danh từ đó phải thêm THE ) 

OF WHICH : chỉ dùng cho vật ,không dùng cho người. 

This is the man . His son is my friend. 

-> This is the man the son of which is my friend.( sai ) 

-> This is the man whose son is my friend.( đúng ) 

I like this city. Its landscape is fantastic. 

==> I like this city, of which the lanscape is fantastic. 

Trường hợp 2 : 

On which và in which đều dùng thay thế đại từ quan hệ “ when “ và where “ được 

ON WHICH : 

That is the chair on which (where) she is sitting = That is the chair which she is 

sitting on 

Trong câu trên on which và where có thể thay thế nhau 
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Hai cách viết này đều giống nhau về mặt hình thức .khác vị trí đặt giới từ thôi 

I can't forget the day on which (WHEN) I met you for the first time. 

Tôi không quên được ngày khi mà lần đầu tiên gặp em .trong câu trên on which 

và when có thể thay thế nhau 

IN WHICH 

I can't forget the year in which (WHEN) I started my own business. 

IN WHICH có thể thay bằng "where" nếu từ trước đó chỉ địa điểm. 

VD: This is the house in which (WHERE) I lived for 10 years. 

CHÚ Ý : ON WHICH/ IN WHICH có thể thay bằng "when" nếu từ trước đó là 

các từ chỉ thời gian như ngày (dùng ON), tháng, năm, mùa (dùng IN) 

Trường hợp 3 : 

FOR WHICH có thể thay thế bằng "why" để chỉ lý do, nguyên nhân, hay xuất 

hiện sau từ "the reason". 

VD: That's the reason for which (WHY) she's absent today. 

Trường hợp 4 : by which 

1. Global warming caused by which gas ? 

Ways by which you can reduce back pain? 

By = gây ai bởi ai, cái gì 

Which: cái gì, sự việc gì 

Nghĩa của "By Which" tạm dịch là bằng cách nào đó, bằng việc nào đó? 

1. Trái đất nóng lên là được gây ra bởi chất khí nào? 

2. Bằng những cách nào bạn có thể làm giảm được chứng đau lưng (đau cột sống 

lưng)? 
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4. The use of the ------- possible lighting in the laboratory has been beneficial to 

the research conducted by the botanists employed there. 

 (A) bright 

(B) brightest 

(C) brightens 

(D) brightness 

Dịch : Cách bố trí đèn sáng nhất có thể trong phòng thí nghiệm có lợi cho việc 

nghiên cứu mà được thực hiện bởi những nhà thực vật mà làm việc ở đó. 

So sánh nhất 

Tính từ ngắn : the + adj + est. 

vd : February is the shortest month of the year 

Tính từ dài : the most + adj. 

vd : he is the most diligent of all the boys 

* So sánh kém nhất. 

Tất cả các tính từ + the least + adj. 

vd : Ba is the least tall of the family 

5. ----- -- Mr. Fowler or Ms. Bloch will have to travel to London for the 

symposium on textile manufacturing. 

(A) Both 

(B) Each 

(C) Either 

(D) Neither 

Cấu trúc : Either …or…hoặc cái này, hoặc cái kia 

Hoặc ông Fowler hoặc bà Bloch sẽ phải đến London dự hội nghị chuyên đề về 

việc sản suất vải dệt. 

6. Andrew Hartwell is ----- -- regarded by his employees because of his dedication 

and experience. 

(A) highly 
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(B) high 

(C) highest 

(D) higher 

Cấu trúc “be” + “adv” + “adj “ chỗ trống cần một trạng từ bổ nghĩa cho động 

từ “regard” 

Andrew Hartwwell là được quan tâm khá cao bởi những nhân viên vì sự cống 

hiến và kinh nghiệm của ông. 

7. All future team meetings will be ------ in room 414 at noon on the first 

Wednesday of every month. 

 (A) sustained ( duy trì, chống đỡ ) 

(B) held ( tổ chức)  

(C) supported ( hỗ trợ ) 

(D) meet ( gặp mặt ) 

Dựa vào nghĩa. 

Tất cả những cuộc hợp nhân viên trong tương lai sẽ được tổ chức ở phòng 414 

vào buổi chiều vào thứ 4 đầu tiên của mỗi tháng 

8. In a television interview, the Traxton Ltd. CEO said that ------ of the merger 

with Bell Corporation would be announced soon. 

(A) detail 

(B) details 

(C) detailed 

(D) detailing 

Thường thì detail được dùng ở dạng có “s” để nói chi tiết về cái gì đó. Vì một 

việc sát nhập hay một câu chuyện….thì không thể nào chỉ có một chi tiết được. 

Dùng detail khi ý nói đến sự tỉ mỉ, chú ý từng chi tiết, hoặc ví dụ như every detail 

: từng chi tiết….có cụm in detail : một cách tường tận.  

Trong buổi phỏng vấn trên truyền hình, CEO của tập đoàn Traxton nói rằng 

những chi tiết của vụ sáp nhập với tập đoàn Corporation sẽ được thông báo sớm. 
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9. Ms. Fenwick not only composed the report ----- -- produced the visual aids 

which were so useful during the meeting. 

(A) but 

(B) however 

(C) also 

(D) and 

Bà Fenwick không chỉ soạn ra bản báo cáo mà còn đưa ra những công cụ trực 

quan mà nó rất hữu ích trong suốt buổi họp. 

Các biến thể có thể có của not only ...but also là : 

Not only  clause ( đảo ngữ)...... but  clause .....as well ( as well để ở cuối ) 

Not only  clause ( đảo ngữ)...... but  clause..... ( chỉ dùng but ) 

Not only  clause ( đảo ngữ)...... but  S also V  ....( chen chủ từ vào giữa ) 

10. The decline in sales was ------- due to the lack of innovation in the ideas of 

the 

marketing team. 

 (A) probably (adv) hầu như 

(B) nearly ( adv) gần như, không hoàn toàn 

(C) usefully (adv) hữu ích, giúp ích 

(D) safely (adv) an toàn chắc chắn 

Sự sụt giảm trong doanh số bán hàng hầu như là vì thiếu sự đổi mới ý tưởng của 

đội ngũ marketing. 

11. The webpage for each course must be ----- -- before the students start their 

classes on January 7th. 

(A) total (a) hoàn toàn 

(B) absolute (a) tuyệt đối 

(C) ready (a) sẵn sàng 

(D) actual (a) thực sự 
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Trang web cho mỗi khóa học phải có sẵn trước khi những sinh viên bắt đầu nhập 

học vào ngày 7 tháng 2. 

12. Once you have detected a fatal virus on your computer, common sense ----- 

that you should have your hard drive reformatted by skilled professionals. 

(A) indicates 

(B) commands (n) mệnh lênh (v) ra lệnh 

(C) notices (v) chú ý để ý 

(D) distributes (a) phân phát 

common sense : thông thường 

Một khi bạn đã phát hiện những virut có hại trong máy tính của bạn, thì thông 

thường nó báo hiệu là bạn nên định dạng lại ổ cứng của bạn bởi những chuyên 

viên. 

13. Rosewater Medical Center employs  healthcare ----- -- affiliated with Huron 

University. 

(A) professional (a) chuyên nghiệp (n) chuyên viên 

(B) profession 

(C) professionals (n) chuyên viên 

(D) professionally 

affiliate with/to s.thing : liên kết với 

Cả A và B đều hợp nghĩa nhưng phía trước đó không có mạo từ, nên phải chọn 

C, danh từ số nhiều.  

Trung tâm ý tế Rosewater  thuê những chuyên viên ý tế mà có liên kết với trường 

đại học Huron. 

14. Employees who have not yet registered on the new company website must do 

so ( dùng để lặp lại hành động trước đó là register)  ---- 

(A) nearly ( gần như ) 

(B) immediately ( ngay lập tức) 

(C) precisely ( chính xác ) 
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(D) significantly ( đáng kể ) 

Những nhân viên mà chưa đăng kí trên website của công ty phải đăng kí ngay lập 

tức.  

15. Mr. Lloyd has approved a ----- -- for the construction of a new research facility 

on the other side of the city. 

(A) proposal (n) sự đề xuất 

(B) proposed 

(C) propose 

(D) proposing 

Sau mạo từ “a” , nên cần một danh từ, nên chọn A. 

Ông Lloyd đã chấp thuận sự đề xuất về việc xây dựng nhà máy nghiên cứu mới 

trên mặt bằng của thành phố khác. 

Cách sử dụng động từ approve 

- Approve of somebody/something : tán thành ai đó/cái gì 

- Approve of somebody doing something : tán thành ai đó làm điều gì 

She doesn't approve of me leaving school this year. 

- Approve of somebody's doing something 

She doesn't approve of my leaving school this year. 

- Approve something 

The committee unanimously approved the plan. 

16. All members of the staff will be ----- -- with a bonus and two extra vacation 

days. 

Tất cả nhân viên sẽ được nhận tiền thưởng và thêm 2 ngày nghỉ. 

(A) refueled (v) tiếp nhiên liệu 

(B) rewarded ( nhận thưởng ) 

(C) replenished + something (with something) : bổ sung thứ gì 

(D) restocked ( s.thing ) ( with + s.thing ) : bổ sung, cung cấp thêm 

Toe
ic 

Prac
tic

e C
lub



Lê Lâm Khang – Economy 2 – Test 7   

Quyển ebook này do tập thể Group “Toeic Practice Club” biên soạn nhằm giúp các bạn tự học có tài 

liệu ôn thi hiệu quả. Đừng mua bán quyển ebook này, như vậy sẽ làm mất đi giá trị mà các bạn nhiệt 

tình đã đóng góp.  

17. ----- -- the bankruptcy of Transcontinental Airlines, other airlines have noticed 

an increased use of connecting flights. 

(A) Follow (v) 

(B) Following( giới từ ) sau, tiếp sau  

(C) Followed (adj) 

(D) Follows (v) 

Sau vụ phá sản của hãng hàng không Transcontinental, những hãng hàng không 

khác đã thông báo sử dụng tăng cường liên kết các chuyến bay. 

18. Ms. Crowe’s replacement for the position of treasurer will be announced ----

--- this month. 

(A) next(a) : kế tiếp, sau ( nếu muốn nói tháng sau thì phải là next month, vì next 

đang là tính từ, nhưng do từ this đứng giữa, nên không bổ nghĩa được ) 

(B) afterward (adv) sau này 

(C) past(a) đã qua 

(D) later ( nếu đi với cụm chỉ thơi gian nó mang nghĩa là sau thời gian đó) 

Sự thay thế của bà Crowe’s cho vị trí cthủ quỹ sẽ đã tuyên bố sau tháng này. 

Bổ sung : 

Phân biệt After và Afterwards 

 After có thể là một liên từ hoặc giới từ. Nếu là giới từ thì theo sau nó phải là một 

danh từ, đại từ hay danh động từ. Nếu không muốn dùng một danh từ/đại từ/danh 

động từ, ta không thể dùng After mà phải dùng Afterwards (trạng từ). Afterwards 

có thể đứng cuối mệnh đề  

- After có thể được dùng như một liên từ. 

 Ví dụ: 

After he had tuned the piano it sounded quite different. 

Sau khi anh ta lên dây đàn piano nó nghe hoàn toàn khác hẳn. 

 - After (giới từ) có nghĩa là "sau, sau khi". Theo sau nó phải là một danh từ, đại 

từ hay danh động từ. 
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 Ví dụ: 

Don't bathe immediately after a meal/after eating. 

Đừng tắm ngay sau khi ăn xong. 

 Don't have meal and bathe immediately after it. 

Đừng có ăn rồi sau đó tắm ngay. 

 - Nếu ta không muốn dùng một danh từ/đại từ/danh động từ, ta không thể dùng 

after mà phải dùng Afterwards (trạng từ). 

 Ví dụ: 

Don't have a meal and bathe immediately afterwards. 

Đừng ăn rồi tắm ngay sau đó. 

 They bathed and afterwards played games/played games afterwards. 

Họ tắm rồi và sau đó chơi trò chơi. 

 - Afterwards có thể đứng ở cuối mệnh đề và có thể được bổ nghĩa bởi soon (sớm), 

immediately (ngay tức khắc), not long (không bao lâu)… 

 Ví dụ: 

Soon afterwards we got a letter. 

Ngay sau đó chúng tôi nhận được một lá thư. 

 We got a letter not long afterwards. 

Chúng tôi đã nhận được một lá thư sau đó không lâu. 

19. The chemistry lab managers are concerned that new employees have not 

been trained ----- -- in the latest emergency procedures. 

(A) adequate(a) đầy đủ 

(B) adequacy (n) sự đầy đủ 

(C) adequately (adv) đầy đủ 

(D) adequateness (n) sự đầy đủ 

Những quản lí phòng thí nghiệm hóa học lo ngại những nhân viên mới không 

được đào tạo đầy đủ về quy trình khẩn cấp hiện đại nhất. 

20. Perry and Monroe Inc. is one of the ----- -- companies in the field of 
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environmentally-friendly household appliances. 

(A) accustomed : accustom yourself/somebody to something : làm cho quen với 

cái gì 

(B) indefinite (a) mập mờ 

(C) originated : originate in s.thing : bắt đầu, khởi đầu 

(D) leading (a) dẫn đầu, hàng đầu 

21. After twenty-three years of -------, Jeffrey Bartlett is retiring from his position 

as chief accounting officer. 

(A) service(n) sự phục vụ 

(B) serving(a) 

(C) server (n) người phục vụ 

(D) serves (v) phục vụ 

Sau of, cần một danh từ thích hợp. 

Sau 20 năm phục vụ, ông J.B sắp về hưu rời bỏ vị trí trưởng phòng kế toán. 

22. Our marketing teams attend ------- regularly to learn new methods and 

strategies in their field. 

(A) conferences (n) hội thảo 

(B) contributions (n) sự đóng góp 

(C) agendas (n) chương trình nghị sự ( xem định nghĩa bên dưới ) 

(D) prescriptions (n) điều lệ, đơn thuốc 

Dịch : Đội ngũ marketing của chúng tôi tham dự hội thảo thường niên để tìm hiểu 

về những chiến lược và phương pháp trong lĩnh vực của họ. 

Bổ sung : 

Chương trình nghị sự là tập hợp những vấn đề dự kiến sẽ đem ra trình bày, thảo 

luận theo một trình tự nhất định ở hội nghị 

Conference (hội nghị) là một cuộc họp lớn hơn seminar và workshop, với số 

người tham dự từ 100 đến vài chục ngàn người. Các hội đoàn chuyên môn thường 

có conference thường niên. Thành phần tham dự thường là hội viên, kể cả nghiên 
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cứu sinh và các chuyên gia. Trong conference, có những bài giảng chính (keynote 

lectures) cho tất cả người tham dự. Ngoài bài giảng chính, conference còn có 

nhiều phiên họp gọi là session. 

Symposium là một cuộc họp mang tính khoa bảng và nghiêm túc, với nhiều diễn 

giả trình bày về một hay nhiều đề tài. Số người tham dự thường ít hơn conference, 

nhưng cũng có thể tương đương với seminar. Các công ti dược thường có những 

symposium lồng trong các conferences để nhân cơ hội giới thiệu sản phẩm của 

họ. 

Seminar là một cuộc họp mang tính giáo dục, thường thường chỉ tập trung vào 

một đề tài cụ thể nào đó. Người tham gia seminar bao gồm nghiên cứu sinh, học 

viên và các chuyên gia. Hình thức họp thường là một diễn giả nói chuyện và sau 

đó thảo luận. Ở Viện tôi, mỗi tuần đều có seminar về một đề tài khoa học, do các 

chuyên gia trong và ngoài nước được mời đến nói chuyện. 

Workshop là một cuộc họp nhỏ hơn và không quá chuyên sâu như seminar. Thông 

thường, một workshop có khoảng 10-20 học viên, nhưng không có chuyên gia. 

Trong workshop có thực hành, bài tập dưới sự giám thị của người giảng (còn 

trong seminar thì không có bài tập). 

Summit (hội nghị thượng đỉnh) là một cuộc họp của các chuyên gia hàng đầu hay 

các nhà lãnh đạo cao cấp nhất. 

23. Because of their size, few of our plumbing fixtures are ----- -- for indoor use. 

(A) suiting : nếu là A, thì ở đó là thì hiện tại tiếp diễn, không hợp nghĩa 

(B) suits 

(C) suitable ( sau “ to be “ là tính từ ) 

(D) suitability 

Suitable for/to s.thing: phù hợp với… 

Plumbing fixture : Thiết bị kỹ thuật vệ sinh 

Bởi vì kích thước của họ, nên một vài thiết bị kỹ thuật vệ sinh là phù hợp để sử 

dụng trong nhà.  
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24. The journal is published every four months, and ----- -- available to other 

member societies under agreement of payment and publication. 

Tạp chí được xuất bản 4 tháng một lần, và sẽ chính thức sẵn dùng cho những hội 

viên dưới những thõa thuận về chi trả và xuất bản.  

(A) official 

(B) officials 

(C) officially ( phía sau đó là tình từ, phía trước là liên từ , nên chỉ có thể 

chọn trạng từ ) 

(D) officialize 

25. When oil ------- do occur as a result of accidents, a single incident has the 

potential to affect very large areas of sea and lengths of coast. 

(A) spill 

(B) spills ( chọn B vì phía trước không có mạo từ, nên chọn danh từ dạng số 

nhiều) 

(C) spilled 

(D) spilling 

Khi những vụ tràn dầu xảy ra do kết quả của những vụ tai nạn, một vụ tai nạn đơn 

lẽ có khả năng ảnh hưởng rất lớn trên diện rộng mặt biển và đường bờ biển. 

26. Arcadia Homes ----- -- for its commitment to provide customers with quality 

furniture at competitive prices. 

(A) is known 

(B) will know 

(C) to know 

(D) has known 

A.H nổi tiếng về sự tận tâm của nó để cung cấp cho khách hàng  hàng hóa chất 

lượng với mức giá cạnh tranh. 

Be known for = be famous for: nổi tiếng về 

to know about something : biết về cái gì 
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commitment to s.thing : sự giao phó, chuyển 

Cấu trúc của provide 

- provide something 

The hospital has a commitment to provide the best possible medical care. 

- Provide something for somebody 

We are here to provide a service for the public. 

- Provide somebody with something 

We are here to provide the public with a service. 

- Provide something to somebody 

The charity aims to provide assistance to people in need. 

27. Much of this year's profits will be used----- -- renovation of the textile plant. 

(A) along 

(B) for (be use for + Ving/N : dùng để làm gì / dùng cho việc gì) 

(C) to 

(D) while 

Bổ sung : 

1. BE USED TO: Đã quen với 

• Be used to + Cụm danh từ hoặc V_ing  

(trong cấu trúc này, USED là 1 tính từ và TO là 1 giới từ). 

- You are used to do something (nghĩa là bạn đã từng làm việc gì đó rất nhiều lần 

hoặc đã có kinh nghiệm với việc đó rồi, vì vậy nó không còn lạ lẫm, mới lạ hay 

khó khăn gì với bạn nữa). 

- I am used to getting up early in the morning. (Tôi đã quen với việc dậy sớm vào 

buổi sáng.) 

• Nghĩa ngược lại của BE USED TO là BE NOT USED TO: không quen với, 

chưa quen với 

- I am not used to the new system in the factory yet. (Tôi vẫn chưa quen với hệ 

thống mới ở nhà máy). 
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2. GET USED TO: Dần quen với 

• Get used to + cụm danh từ hoặc V_ing  

(trong cấu trúc này, USED là 1 tính từ và TO là 1 giới từ) 

- You are used to something (nghĩa là bạn đang trở nên quen với việc đó. Đây là 

một quá trình của việc dần trở nên quen với việc gì đó) 

- I got used to getting up early in the morning. (Tôi đã quen dần với việc dậy sớm 

buổi sáng.) 

3. USED TO: Đã từng, từng 

• Used to + V(nguyên dạng) : chỉ một thói quen hay một tình trạng ở quá khứ. Nó 

thường chỉ được sử dụng ở QUÁ KHỨ ĐƠN. 

a) Thói quen trong quá khứ: You used to do something, nghĩa là bạn đã làm việc 

đó trong 1 khoảng thời gian ở quá khứ, nhưng bạn không còn làm việc đó nữa. 

- We used to live there when I as a child. (Chúng tôi đã từng sống ở đó khi tôi 

còn là một đứa trẻ.) 

b) Tình trạng / trạng thái trong quá khứ: USED TO còn thể hiện tình trạng trong 

quá khứ nhưng không còn tồn tại nữa được thể hiện bằng những động từ biểu 

hiện trạng thái sau: have, believe, know và like. 

- I used to Like The Beatles but now I never listen to them. (Tôi đã từng thích 

nhóm The Beatles nhưng bây giờ tôi không còn nghe nhạc của họ nữa.) 

• Dạng câu hỏi của Used to: Did(n’t) + subject + use to 

- Did he use to work in the office very late at night? (Anh ta có thường hay làm 

việc trong văn phòng rất trễ vào buổi tối không?) 

• Dạng phủ định của Used to: Subject + didn’t + used to 

- We didn’t use to get up early when we were children. (Chúng tôi không từng 

dậy sớm khi còn là những đứa trẻ.) 
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28. Everett-Buchanan Industries’ research ----- -- on the newest drug to combat 

stomach infections recently received a grant from the National Gastrointestinal 

Medical Research Foundation. 

(A) project (n) dự án 

(B) scheme : scheme for s.thing / scheme to do s.thing : kế hoạch 

(C) method (n) phương pháp  

(D) format (n) khổ, định dạng 

Dự án nghiên cứu của E.B.I về thuốc mới để chống lại bệnh nhiễm trùng dạ dày 

gần đây đã nhận được một khoảng trợ cấp từ N.G.M.R.F. 

29. The main artists ----- -- paintings are being sold at the Garrett Gallery are 

Elaine Crick, Jason Chambers and Sylvia Webb. 

Những họa sĩ mà những bức tranh của họ đang được bán ở G.G là Elaine Crick, 

Jason Chambers và Sylvia Webb. 

(A) who ( who dùng làm chủ ngữ , phía sau phải là động từ) 

(B) whose + N (mệnh đề quan hệ, xem lại cách dùng whose ) 

(C) their 

(D) they 

Bổ sung: 

PHÂN BIỆT "WHOSE" VÀ "OF WHICH" 

WHOSE : dùng cả cho người và vật 

This is the book .Its cover is nice 

-> This is the book whose cover is nice . 

-> This is the book the cover of which is nice 

WHOSE :đứng trứoc danh từ 

OF WHICH : đứng sau danh từ ( danh từ đó phải thêm THE ) 

OF WHICH : chỉ dùng cho vật ,không dùng cho người. 

This is the man . His son is my friend. 

-> This is the man the son of which is my friend.( sai ) 
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-> This is the man whose son is my friend.( đúng ) 

30. The overall satisfaction of participants with the workshop is often based on 

------- unimportant details such as the ability to park close to the training facility 

(A) seems 

(B) seeming 

(C) seemingly 

(D) seemed 

Toàn bộ sự hài lòng của những người tham gia hội thảo thường có vẻ được căn 

cứ vào những chi tiết không quan trọng chẳng hạn như khả năng  

31. Because of the increase in tourism during the winter months, the Ebony Palms 

Hotel and Resort plans to ------- additional stafl for the next three months. 

Bởi vì sự tăng cao khách du lịch suốt mùa đông, nên khách sạn và khu nghỉ mát 

E.P lên kế hoạch tuyển dụng nhân viên bổ sung cho 3 tháng tới. 

(A) expand (v) mở rộng 

(B) recruit (v) tuyển dụng 

(C) revise (v) đọc lại 

(D) converse ( + with s.b : nói chuyện với ai ) 

Bổ sung : 

Phân biệt expand và extend 

1. Expand (verb) (làm cho) trở nên lớn hơn về kích cỡ, số lượng, hoặc tầm quan 

trọng. (như kim loại (metal), số lượng người (number), từ vựng (vocabulary), 

size, một hệ thống (system), một sản nghiệp công ty (company), hay nghĩa trừu 

tượng như vai trò (role), lãnh thổ đất nước ...) 

2. Extend (verb) làm cho cái gì đó dài ra hơn, thêm rộng hơn, lớn hơn. ( thường 

là nghĩa đen, như cái nhà, cái hàng rào, con đường, hay một khu vực...). 

    Ngoài ra, động từ extend cũng được dùng với nghĩa "kéo dài hiệu lực" của một 

thị thực (visa), hay hạn chót (deadline), thời gian sử dụng (tuổi thọ) của một máy 

móc nào đó.     
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32. Employees who meet their quotas ------- the last week of the month can expect 

bonuses. 

(A) against ( giới từ ) : chống lại, phản đối 

(B) between giữa 

(C) by + mốc thời gian : trước mốc đó 

(D) under : dưới, đang 

Meet cũng thường dùng với nghĩa là đáp ứng. 

Những nhân viên mà đáp ứng chỉ tiêu của họ trước tuần cuối cùng của tháng có 

thể nhận tiền thưởng. 

33. Even though construction ------- by unexpected electrical storms, the new 

office building was still finished in a timely manner. 

Mặc dù sự thi công đã bị đứt quãng bởi những cơn bão điền từ, nhưng tòa nhà 

mới vẫn được hoàn thành đúng thời hạn ) 

(A) interrupts ( không dùng hiện tại đơn, vì sự việc này đã xảy ra ) 

(B) to interrupt ( loại) 

(C) was interrupted ( câu cần động từ chính, và ở quá khứ dạng bị động ) 

(D) be interrupted ( loại ) 

34. The research teams of Tyrell Telecommunications Inc. possess ------ 

knowledge of many of the products put forth by the competition. 

(A) extend (v) 

(B) extends(v) 

(C) extensive ( cần tính từ sau danh từ knowledge) 

(D) extent (n) khu vực 

Put forth : dùng hết (sức mạnh), đem hết (cố gắng) 

Nhóm nghiên cứu của tập đoàn viễn thông Tyrell sở hữu kiến thức rộng về nhiều 

sản phẩm dồn hết vào cuộc canh tranh. 

35. Innovations in the electronic equipment used in hospitals have enabled 

doctors to ------- illnesses and disorders more quickly and more accurately. 
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(A) diagnose (v): chuẩn đoán 

(B) shift (v) đổi chỗ  

(C) collapse (v) sụp đổ 

(D) respond ( + to : đáp lại ) 

Những phát minh về thiết bị điện tử được dùng trong các bệnh viện đã có thể giúp 

bác sĩ chuẩn đoán bệnh và những rối loạn chính xác và nhanh chóng hơn. 

36. Mr. Corbett mentioned at last week's meeting the diflerence in finances this 

year compared to the ------- quarter last year. 

(A) compare 

(B) comparable ( cần một tính từ sau danh từ quarter ) 

(C) comparison 

(D) comparatively 

Ông Corbett đã đề cập trong cuộc họp hồi tuần trước về sự khác biệt về tài chính 

giữa năm này so với cùng kì năm trước. 

37. ----- -- research has shown shifting trends in fashion, the marketing team is 

looking at new approaches in advertising. 

(A) So : vì thế 

(B) Since + mệnh đề : kể từ khi/vì 

(C) Despite + Ving/N : mặc dù 

(D) Unless : trừ khi 

Vì nghiên cứu đã cho thấy xu hướng thay đổi trong thời trang, nên đội ngũ 

marketing đang tìm những phương pháo tiếp cận trong việc quảng cáo.  

38. Berwick Energy Corp. seeks to ------- on specialists in the fields with which 

the company is most concerned. 

(A) rely ( sau TO là động từ nguyên mẫu ) rely on/upon : tin tường vào 

(B) relying 

(C) reliance 

(D) reliant : reliant on ( tính từ) : dựa vào 
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Dịch : Tập đoàn B.E cố gắng dựa vào những chuyên gia trong lĩnh vực mà công 

ty quan tâm . 

Concerned with + s.thing đề cập đến vấn đề gì 

39. As a ------ measure, Cordell Financial Fund does not disclose information 

about its clients unless legally mandated to do so. 

(A) continuous (a) tiếp tục 

(B) settled (v) dàn xếp 

(C) rival (a) (n)  đối thủ, cạnh tranh 

(D) protective (a) bảo vệ 

Như là một biện pháp bảo vệ, Qũy tài chính Cordell không tiết lộ thông tin về 

khách hàng trừ khi được chỉ thị hợp pháp. 

Cấu trúc với disclose : 

disclose something (to somebody) 

The spokesman refused to disclose details of the takeover to the press. 

disclose that… 

The report discloses that human error was to blame for the accident. 

it is disclosed that… 

It was disclosed that two women were being interviewed by the police. 

disclose what, whether, etc… 

I cannot disclose what we discussed. 

40. Since the ----- -- between some new advances in technology and efficiency is 

tenuous, a little more research is requested. 

(A) relevance ( + to : sự liên quan tới ) 

(B) connection 

(C) acquaintance ( with : sự hiểu biết về ) 

(D) mixture (n) hỗn hợp, pha trộn. 

Vì sự liện hệ giữa một vài sự tiến bộ trong kỹ thuật và hiệu quả là còn yếu, nên 

nhiều nghiên cứu được yêu cầu.  
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Questions 141-143 refer to the following letter.  

I would like to advise all staff members that new policies will be going into effect 

office-wide regarding the consumption of paper. An environmentally-based 

company such as ours needs to be a leader in the use of disposable products. In 

order to conserve both finances and the environment, we will be considering our 

use of paper. 

Our Finance Department has advised me that we are spending $40,000 annually 

on copy paper. ----- --, we are spending more money on paper than any other 

company in the city. 

141. 

(A) In spite of + N/Ving : mặc dù 

(B) Due to : vì 

(C) In regard to : đồi với vấn đề 

(D) In fact : thực tế, thực vậy 

Bộ phận tài chính đã khuyên tôi rằng chúng ta đang chi 40.000$ hàng năm cho 

việc copy giấy tờ. Thực vậy, chúng ta đang dành nhiều tiền cho giấy hơn bất cứ 

công ty nào khác. 

In the future we will be limiting the funds that we spend on purchasing paper. 

Using less paper overall is important both financially and ----- 

142. 

(A) environmentalist (n) 

(B) environment (n) 

(C) environmentally (adv) về mặt môi trường 

(D) environmental (a) 

Cấu trúc Both….and……2 chỗ trống trong cấu trúc này là phải tương đương 

nhau. Nên trong câu trên, phía trước là trạng từ financially rồi, nên phí sau cũng 

phải là một trạng từ nữa. 
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Trong tương lai chúng ta sẽ giới hạn ngân sách mà chúng ta dành cho việc mua 

giấy. Sử dụng ít giấy là một điều quan trọng cả mặt tài chính và môi trường. 

We will be increasing company awareness of recycling in the coming months; 

please check your mailboxes soon for a list of paper products that can be recycled. 

When you throw away these products, make sure to use the correct bins. Our 

building maintenance staff will ----- -- the recycled paper products each evening 

and transport them to the local recycling facilities. 

143. 

(A) collect (v) đến lấy, thu thập 

(B) correct (v) sữa chữa 

(C) use (v) sủe dụng 

(D) talk (v) nói  

Những nhân viên bảo trì sẽ đến lấy những sản phẩm giấy được tái chế vào mỗi 

tối và chuyển chúng đến nhà máy tái chế địa phương. 

I would like to thank you in advance for taking advantage of this new program. 

Questions 144-146 refer to the following letter 

AirVoyage’s spokesperson Bob Lohman announced this morning that a short-

term ------- of the company's online reservation system was responsible for 

several delays yesterday. 

144. 

(A) failure (n) sự thất bại, sự hư hỏng 

(B) arrival (n) sự đến nơi, sự tới nơi 

(C) complaint (n) sự tha phiền 

(D) report (n) bản báo cáo, biên bản 

Người phát ngôn của AirVoyage tuyên bố vào sáng này rằng sự ngừng hoạt động 

của hệ thống  đặt chỗ online do một vài sự trì hoãn vào hôm qua. 
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lntemational air traffic was stalled as Airvoyage found alternate means of 

updating its customers with current flight information. Lohman stated that the 

network problem ----- -- by outages at the local communication company 

145. 

(A) is caused 

(B) has been caused 

(C) will be caused 

(D) was caused ( sự việc này đã xảy ra rồi, do trước đó có nói “was stalled” , 

nên phải dùng thì quá khứ) 

Lohman đã tuyên bố rằng vấn đề mạng lưới được gây ra bởi sự mất điện ở công 

ty viễn thông địa phương. 

Lohman added that staff members have made significant changes to the 

reservation 

system, and the ------- system will increase customer satisfaction. In addition, 

Airvoyage has increased its telephone reservation system staff to boost customer 

support for last-minute reservations. 

Change in/to s.thing : sự thay đổi cái gì 

146. 

(A) magnified : magnify something (to/by something) : khuếch đại cái gì 

(B) enhanced (a) tăng cường 

(C) selected ( chú ý select vừa là tính từ, vừa là động từ ) 

(D) admired (a) ngưỡng mộ 

Lohman đã bổ sung những cán bộ đã tạo những thay đổi đáng kể hệ thộng đặt vé, 

và hệ thống được tăng cường này sẽ tăng sự hài lòng của khách hàng. 

Questions 147-149 refer to the following notice.  

We appreciate your time in introducing us to your newest line of keyboards. Your 

high- quality line of products is of much interest to our staff. Our company has 
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discussed your offer of twelve hand-comfort keyboards ------- use in our Human 

Resources Oflice. 

147. 

(A) at + địa điểm, thơi gian 

(B) for  : cho, vì, để..thường dùng chỉ mục đích 

(C) on (ở trên ) 

(D) into ( vào trong ) 

Công ty chúng tôi đã bàn bạc lời đề nghị của bạn về bán phím cầm tay 12 chức 

năng cho sử dụng ở phòng nhân sự. 

Because of our current budget constraints, however, we have decided to buy our 

keyboards from another ----- 

148. 

(A) accessory (n) đồ phụ tùng 

(B) capacity (n) khả năng, sức chứa 

(C) consumer (n ) người tiêu dùng, tiêu thụ 

(D) vendor ( n) đại lý, nhà cung cấp 

Bởi vì sự eo hẹp về ngân sách hiện tại, tuy nhiên, chúng tôi đã quyến đính mua 

những bàn phìm từ những đại lý còn lại. 

Our decision for the time being is to go with more cost-eflective supplies. I am 

sure that many of your other items will meet our budget requirements. For this 

reason, we continue to ----- -- interested in your products, and would like to 

receive your catalog. It you could mail your monthly catalog to the above address, 

we would appreciate it. 

For the time being :trong thời điểm hiện nay; trong lúc này 

To go with : đồng ý, nhất trí, theo 

Quyết định của chúng tôi tại thời điểm này là nhất trí việc cung cấp hiệu quả về 

chi phí hơn. Tôi đảm bảo rằng nhiều mặt hàng khác của bạn sẽ đáp ứng được yêu 
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cầu ngân sách của chúng tôi. Về lý do này, chúng tối vẫn tiếp tục duy trì quan 

tâm về sản phẩm của bạn, và muốn nhận dạnh mục hàng hóa của bạn. 

149. 

(A) remain ( sau “to” là động từ nguyên mẫu ) 

(B) remaining ( chú ý, sau những động từ continue có thể là Ving hay To V, 

nhưng câu trên đã có TO rồi, nên chọn A ) 

(C) would have remained 

(D) remained 

Questions 150-152 refer to the following tips.  

As you may have already heard, bonus checks for all staff will soon be available! 

This year there will be some differences in how your checks are distributed. In 

past years, we have -------- office staff to deliver checks to employee mailboxes. 

Due to complaints that some 

150. 

(A) relied on ( dựa vào ) 

(B) stated that ( phát biểu rằng ) 

(C) informed of (inform s.b of/about s.thing: cho ai biết về cái gì ) 

(D) directed by ( được hướng dẫn bởi )  

Như bạn đã nghe, những tấm séc thưởng cho tất cả nhân viên sẽ sớm có ! Năm 

này sẽ có một vài khác biệt trong việc những tấm séc sẽ được phân phát như thế 

nào. Trong nhiều năm qua, chúng tôi đã dựa vào nhân viên văn phòng để phân 

phát những tấm séc đến hòm thừ nhân viên. Vì nhiều lời phàn nàn có một vài tấm 

séc bị đánh cấp, nên chúng tôi đã thay đổi hệ thống. 

checks were being stolen, we have changed this system. We hope that you 

understand that the security of your funds is important to us. ------- Monday, 

employees can retrieve 

151. 

(A) Beginning + thời gian : bắt đầu vào thời điểm đó 
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(B) The beginning 

(C) Having begun 

(D) To begin 

Bắt đầu từ thứ 2, những nhân viên có thể lấy những tấm séc của họ từ thư ký ở 

bộ phận trả lương. 

their checks from the secretary in the Payroll Department. -----  , checks will be 

available 

starting at noon on Friday. We hope that this new system will ensure that each 

employee gets his or her due payment. Please contact the Payroll secretary with 

any questions that you may have. Enjoy the holiday season! 

152. 

(A) So that : để mà 

(B) Even though + Mệnh đề : mặc dù 

(C) As always : như thường lệ 

(D) In that case 

Như thường lệ,, những tấm séc sẽ có vào đầu giờ chiều thứ 6. Chúng tôi hy vọng 

rằng hệ thống mới sẽ đảm bảo mỗi nhân viên sẽ nhận lương của mình đúng hạn. 

Bổ sung: 

In case, just in case, in that case & in which case 

1. Ta dùng in case và just in case để nói rằng một ai đó đang làm một việc gì vì 

một vụ việc đặc biệt nào đó có thể xảy ra. In case và just in case có nghĩa : nếu 

như, trong trường hợp. 

I am here just in case anything unusual happens. 

(Tôi ở đây trong trường hợp có gì bất trắc xảy ra). 

Sau cụm từ in case hoặc just in case, ta dùng thì đơn hoặc should mà không dùng 

" will " hay " shall " . Ta cũng không dùng chúng để diễn tả một việc gì sẽ xảy ra 

như là kết quả của sự việc khác. 
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2. Ta nói " in which case " và " in that case " khi ám chỉ đến tình huống nếu việc 

đó xảy ra hay đã xảy ra, trong trường hợp đó. 

I enjoy this meeting unless I have to make a speech, in which case, I'm very 

anxious. 

(Tôi khoái buổi họp nay trừ khi bị buộc phải phát biểu, nếu vậy, tôi rất lo lắng). 
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101. Rather than the usual hosted dinner and drinks, we will be ------- tonight at 

the Mandarin Garden at 2025 Shattuok Ave, near the comer of Elm Street. 

(A) dine 

(B) dined 

(C) dining ( sau “be” thì có thể có Ving hoặc Ved ) những câu trên không 

dùng với nghĩa bị động được ) 

(D) diner 

Dịch : Thay vì tổ chức bữa tối như thường lệ và đồ uống , chúng tôi sẽ ăn tối ngay 

tại Mandarin Garden tại 2025 Shattuok Ave, gần  góc Elm Street  

102. McAlIister Orchards promises its customers nutritious and whole some 

grains, fruits, and vegetables ------- a low cost. 

(A) in ( trong ) 

(B) on ( ở trên ) 

(C) at ( ở, tại ) 

(D) after ( sau khi ) 

Dịch : McAlIister Orchards cam kết với khách hàng sẽ cung cấp rau củ, trái cây, 

ngũ cốc nguyên chất và bổ dưỡng ở mức giá thấp. 

Một số cấu trúc liên quan đến promise : 

- Promise somebody (that)…hứa rằng 

You promised me (that) you'd be home early tonight. 

- Promise something to somebody hứa làm điều gì đó cho ai đó 

He promised the money to his grandchildren. 

- Promise somebody something hứa với ai đó làm gì đó. 

He promised his grandchildren the money. 

103. Shareholders voted that Deborah LaSaIIe is ----- —- suited for the position 

of 

chief operating officer given her expefience. 

(A) ideal» 
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(B) ideally 

(C) idealized 

(D) ideality 

Ta thấy ở đây từ cần điền vào chỗ trống đứng sau “ is “ và đứng trước “ suited “ 

( 1 động từ ) do đó chỗ trống cần điền là 1 trạng từ > B , loại A,C,D  

Dịch : Những cổ đông đã tán thành  Deborah LasaIIe là lý tưởng phù hợp cho vị 

trí giám đốc điều hành, dựa vào kinh nghiệm của cô ấy. 

104.This plan outlines the topics ------- plan to discuss at this afternoon’s staff 

meeting.  

(A) my ( tính từ sở hữu ) 

(B) me ( túc tù ) 

(C) I ( phía sau có động từ, nên cần một chủ ngữ ) 

(D) mine ( đại từ sở hữu ) 

Dịch : Kế hoạch này đề ra các ý tưởng mà tôi dự định trao đổi tại cuộc họp của 

các nhân viên vào chiều nay. 

105. When looking into the “projected draft for construction of a new shopping 

mall, the supervisor asked ----- -- was in charge of electrical engineering. 

(A) that 

(B) who 

(C) which 

(D) whom 

In charge of : phụ trách 

Dịch : Khi nhìn vào các dự thảo dự kiến cho sự xây dựng một trung tâm mua sắm 

mới , người giám sát hỏi ai là người phụ trách  kỹ thuật điện. 

106. As the chief administrative officer, Quincy Paxton will face exciting ------

— in this new job with Laval lntemational Shipping Company. 

(A) challenge 

(B) challenges ( phía trước không có mạo từ nên phải chọn dạng số nhiều ) 
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(C) challenging 

(D) challenged 

Ở đây, exciting là một tính từ , vậy sẽ có một danh từ đứng sau nó để nó làm nổi 

bật đặc điểm của danh từ .  

Dịch : Như một giám đốc điều hành, Quincy Paxton sẽ  đối mặt với những thử 

thách thú vị trong công việc mới này với công tyLaval lntemational Shipping 

107. Ftei Takahashi is one of the three people ------- for overseeing the Research 

Department at Omi-Tech Solutions. 

(A) responsible (a) 

(B) responsibly (adv) một cách hợp lý 

(C) responsibility (n)  ( vẫn có trường hợp chỗ trống là danh từ, để tạo thành danh 

từ ghép, nhưng trong trường hợp này, kết hợp không ra nghĩa hợp lí ) 

(D) responsibilities ( danh từ số nhiều )  

Ta thấy trong câu đã có động từ chính là “is” , có thể nhận ra vế sau là mệnh đề 

quan hệ. 

Ftei Takahashi is one of the three people who are responsible for overseeing the 

Research Department at Omi-Tech Solutions.--> rút gọn thành câu trên. 

Ftei Takahashi là một trong 3 người là người mà chịu trách nhiệm về việc giám 

sát bộ phận nghiên cứu ở  Omi-Tech Solutions. 

108. As the chief accountant, Ms. Dasgupta must ----- -- review and re-evaluate 

the 

company finances. 

(A) brightly ( sáng ngời ) 

(B) regularly ( thường xuyên ) 

(C) previously ( trước đây ) 

(D) accidentally ( tình cờ ) 

Là một kế toán trưởng, bà Dasguta phải thường xuyên xem lại và đánh giá lại tài 

chính của công ty. 

Toe
ic 

Prac
tic

e C
lub



Nguyễn Hoàng Long – Economy 2 – Test 8 

Quyển ebook này do tập thể Group “Toeic Practice Club” biên soạn nhằm giúp các bạn tự học có tài 

liệu ôn thi hiệu quả. Đừng mua bán quyển ebook này, như vậy sẽ làm mất đi giá trị mà các bạn nhiệt 

tình đã đóng góp.  

109. The CEO ------ appointed James Farley as vice president of Arctic Mining 

Ventures Co. t 

(A) formalize (v) 

(B) formally ( phía sau là động từ , nên có có thể điền trạng từ ) 

(C) formal (a)  

(D) formality (n) 

Dịch : Tổng giám đốc điều hành chính thức bổ nhiệm James Farley làm phó chủ 

tịch của công ty khai thác Bắc Cực  

110. Stafi is reminded to treat new employees with courtesy ----- that a friendly 

and professional work environment can be maintained. 

(A) as : khi 

(B) then : lúc đó 

(C) so + that : để mà 

(D) if : nếu 

Dịch : Stafi được nhắc nhở  hành xử với các nhân viên mới một cách lịch sự  để 

môi trường làm việc chuyên nghiệp và thân thiện có thể được duy trì. 

111.Ms. Quong is a promising bookkeeper at our firm, as she completes ------- 

assigned to her with precision and quickness. 

(A) working (a) 

(B) worker (n) công nhân 

(C) work (n) công việc 

(D) worked (a) 

Dịch : Ms. Quong là một nhân viên kế toán đầy truyển vọng ở công ty chúng tôi 

, cô ấy hoàn thành công việc được giao với độ chính xác và sự nhanh nhẹn cao. 

112. Lancaster Productions ----- -- that all workers occasionally re-read their 

employee guideline booklets to help refresh their memories on company policies. 

(A) depends (depend on s.thing : phụ thuộc vào điều gì ) 

(B) adapts (v) tra vào, lắp vào, thích nghi 
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(C) specializes ( specialize in : chuyên về ) 

(D) recommends ( khuyến cáo, khuyên ) 

Dịch : Lacaster Productions khuyên cáo rằng tất cả công nhân thỉnh thoảng đọc 

lại tập tài liệu hướng dẫn để giúp nhớ  những kỷ niệm của họ về công ty. 

Bổ sung: 

Advise - chỉ hành động nói với ai đó điều họ nên làm hay quyết định mà họ nên 

đưa ra. Người đưa ra lời khuyên phải là người có chuyên môn, kinh nghiệm hay 

quyền lực liên quan đến lĩnh vực mà họ đưa lời khuyên. 

Ví dụ: 

The doctor advised the patient to quit smoking. 

Bác sĩ khuyên bệnh nhân bỏ thuốc lá. 

- Recommend: cũng chỉ hành động nói với ai điều mà bạn nghĩ là họ nên làm. 

Tuy nhiên, khi dùng Recommend người đưa lời khuyên không nhất thiết phải có 

kiến thức chuyên môn hay quyền lực trong lĩnh vực đó, họ chỉ cảm thấy/nghĩ lời 

khuyên họ đưa ra là tốt nhất. Recommend được dùng khá rộng rãi trong nhiều 

mối quan hệ và tình huống khác nhau. 

 Ví dụ: 

I recommend that you buy a more powerful computer. 

Tôi nghĩ là bạn nên mua một cái máy vi tính mạnh hơn. 

113. For those ----- -- are determined to attend the seminar, tickets are available 

at the Human Resources Department. 

Those who : những ai 

(A) who 

(B) whose +N 

(C) what : những gì 

(D) their +N 

Dành cho những ai mà được xác định để tham gia hội thảo, những tấm vế có sẵn 

ở bộ phận nhân sự. 
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114. Customers who purchase a Z-1000 desktop computer before February 3rd 

will receive a free printer at no extra---- 

(A) charge 

(B) frequency 

(C) value 

(D) product 

Cụm at no extra charge : không phải trả thêm phi 

Dịch : Những khách hàng người mà  mua 1 máy tính để bàn loại Z – 1000 trước 

ngày 3 tháng 3 sẽ nhận thêm thêm 1 chiếc máy in mà không phải trả thêm phí.  

115. New students at Strafiord College of Computer Science are advised to take 

a 

free students’ guide booklet and review ----- -- thoroughly. 

(A) themselves ( đại từ phản thân )  

(B) them ( họ ) 

(C) itself (đại từ phản thân ) 

(D) it ( nó ) thay thế cho guide booklet trước đó, nên không chọn đáp án B. 

Dịch : Các học sinh mới tại trường cao đẳng khoa học máy tính Stafiord được 

khuyên nên nhận một cuốn sách hướng dẫn và xem lại nó một cách kĩ lưỡng . 

116 ------- hiring the British marketing agent Arthur Downshire, Keene Clothiers 

Co. has gained an edge against its  competition. 

(A) up : ở trên 

(B) About ( về vấn đề gì ) 

(C) By ( bằng cách gì, nhờ vào ) 

(D) To ( để ) luôn đi với VO 

Nhờ vào việc thuê đại lý marketing Arthur Downshire ở Anh, công ty Keene 

Clothiers đã dành được ưu thế cạnh tranh của nó. 

117. Sulter Hotel Tours provides a weekend special which includes a ----- -- tour 
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around the gorgeous bay area of the resort and some scenic islands accessible 

only by ferry. 

(A) reported 

(B) demonstrated 

(C) shown 

(D) guided 

Accessible by : có thể đến được bằng phương tiện gì 

Dịch : Sulter Hotel Tours cung cấp 1 chuyến du lịch có hướng dẫn đặc biệt , trong 

đó có 1 chuyến đi xung quanh khu vịnh tuyệt đẹp của khu nghỉ mát  và một số 

danh lam thắng cảnh chỉ có thể đến được bằng phà.   

118. Many locations in the city popular with tourists only ------- credit cards. 

(A) include (v) bao gồm, gồm có 

(B) import (v) nhập khẩu 

(C) accept (v) chấp nhận, thanh toán 

(D) enter (v) nhập, bước vào 

Popular with + s.b : được ai ưa chuộng 

Nhiều địa điểm trong thành phố được khách du lịch ưa chuộng chỉ chấp nhận thẻ 

tín dụng.  

119.The music area will be enlarged to include practice room with immediate ---

-  to the stage. 

(A) next ( + to ) kế bên, sát bên 

(B) close ( + to : thân thiết, gần gũi ) 

(C) adjacency ( phía trước có tính từ “immediate”, phía sau chỉ có giới từ 

“to”, nên phải điền danh từ ) 

(D) neighboring (a) lân cận 

Khu vực âm nhạc sẽ được mở rộng bao gồm phòng tập  gần kề ngay bên sân khấu.  

120. Spokesman for Newport Properties praise the company about ------- well- 

made their dwellings are. 
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(A) only ( chỉ duy nhất ) 

(B) there ở nơi đó  

(C) most : đa số, phân lớn. 

(D) how (adv) (liên từ)  làm thế nào, như thế nào 

well- made: phát triển cân đối 

Người phát ngôn cho Newport Properties ca ngợi công ty về việc làm thế nào mà 

nơi của họ lại phát triển cân đối đến thế. 

121.The restaurants along upscale Fulton Avenue maintain a strict------ 

(A) standard (n) tiêu chuẩn 

(B) category (n) loại hạng 

(C) rate (n) tỷ lệ 

(D) qualification (n) bằng cấp, sự gọi là 

Dịch : Các nhà hàng dọc theo khu phố của giới thượng lưu Fulton  luôn duy trì 

những tiêu chuẩn nghiệm ngặt. 

122. Clayton Books hired some extra staff since setting up the store's website, so 

online orders can be handled -----  

(A) nearly (adv) gần như 

(B) largely (adv)  lớn 

(C) efficiently (adv) hiệu quả 

(D) particularly (adv) đặc biệt là 

Dịch : Hiệu sách Clayton thuê một số nhân viên làm thêm kể từ khi thiết lập trang 

web riêng của cửa hàng , vì vây đơn đặt hàng được xử lý một cách rất hiệu quả  

123.The lights turn on every day at 6 a.m. and off again at 10 p.m. -----employees 

are in the office. 

(A) during  : suốt 

(B) whereas : trong khi  

(C) while : trong khi ( mang ý nghĩa thời gian, xem ví dụ bên dưới) 

(D) through ( là giới từ : xuyên suốt ): giới từ không nối 2 mệnh đề 
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Dịch : Đèn bật mỗi ngày lúc 6:00 và tắt lúc 10:00  trong khi các nhân viên đều ở 

trong phòng. 

Bổ sung : 

a. Mary is rich, while John is poor. 

b. John is poor, while Mary is rich. 

c. Whereas Mary is rich, John is  poor. 

Dùng While và Whereas để chỉ sự tương phản trực tiếp:  

A trái ngược hoàn toàn với B. 

While và Whereas có thể được dùng trong cả hai mệnh 

đề mà không có sự khác nhau về nghĩa. 

Whereas được dùng chủ yếu trong văn viết trang trọng. 

Lưu ý: Ngay cả khi mệnh đề trạng ngữ đứng sau, ta cũng 

dùng dấu phẩy. 

So sánh: 

Ngoài ra, While còn dùng trong mệnh đề chỉ thời gian, có 

nghĩa "trong khi". 

d. While I was studying, the phone  rang. 

124.The ------ for the public park will be between Menwether Avenue and 

Winchester Drive, just north of Keenan Street. 

(A) belief (n) lòng tin 

(B) advancement (n) sự tiến bộ 

(C) site ( vị trí, địa điểm ) 

(D) travel : du lịch 

Địa điểm cho công viên công cộng sẽ nằm ở giữa đại lộ Menwether và Winchester 

Drive, ngay hướng nam của đường Keenan. 

125.------- the unseasonably warm weather, Sweet Indulgences ice cream shops 

opened two weeks ahead of schedule. 
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Bởi vì thời tiết ấm áp không đúng mùa, nên cửa hàng kem đã khai trương 2 tuần 

trước dự kiến. 

(A) Now that : bây giờ thì,vì + mệnh đề 

(B) In fact : trên thực tế 

(C) In case of : trong trường hợp 

(D) Because of : bởi vì + N/Ving 

Dịch : Bởi vì  thời tiếm ấm không đúng thời vụ nên cửa hàng cửa hàng kem Sweet 

Indulgences đã mở trước kế hoạch 2 tuần  

126.Amateur theatrical performances by locals and some appearances by 

renowned poets were  ------ reviewed by journalists in the Eberfein County Daily. 

(A) positive 

(B) positively ( “be” + “adv” + “adj” ) 

(C) positivity 

(D) positiveness 

Dịch : Buổi biễu diễn nghiệp dư của dân địa phương và một  sự xuất hiện của nhà 

thơ nổi tiếng đã được đánh giá tích cực bới các nhà báo ở Eberfein Country Daily. 

 127. Employees who wish to ----- -- in the marketing seminar are urged to do so 

by 

this Friday. 

Những nhân viên muốn đăng kí hội thảo marketing được khuyên là nên đăng kí 

trước thứ sáu này. 

(A) attend 

(B) apply 

(C) enroll ( + for/in/on s.thing : đăng kí cái gì ) 

(D) expect 

128.After ten years in -------, Ravensdale Fiduciary Firm is expanding its factories 

to Shanghai, Hong Kong, Tokyo, Seoul, and Singapore. 

(A) operate 
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(B) operation ( sau giới từ thì chỉ có N/Ving ) 

(C) operated 

(D) operational 

Sau mười năm đi vào hoạt động, Hãng Tín Dụng Ravensdale đang mở rộng nhà 

máy của nó ở Thượng Hải, Hongking, Tokyo, Seoul và Singapore. 

129.This summer's lack-----  interesting events in the community caused a decline 

in tourism from other townships. 

(A) of 

(B) from 

(C) with 

(D) for 

Cụm từ “ lack of “ : thiếu  

Sự thiếu những sự kiên giải trí trong mùa hè năm nay trong địa phươn g đã gây 

ra sự sụt giảm khách du lịch từ các tỉnh lân cận. 

130. Construction of the new shopping center should be complete by the end of 

the year as long as economic conditions are -----  

(A) favor (n)  

(B) favors (n) 

(C) favorable (a) 

(D) favorably(adv) 

Sau động từ “ to be “ cần một tính từ để nêu tính chất của chủ ngữ “economic 

conditions” là thuận lợi 

Việc xây dựng trung tâm mua sắm mới nên được hoàn thành trước cuối năm vì 

những điều kiện kinh tế thuận lợi. 

131.------ top entertainment venues enjoy using notable celebrities, local talents 

are also welcome to participate and gain experience. 

(A) But : nhưng 

(B) Even so : tuy nhiên, tuy vậy 
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(C) Except : trừ khi 

(D) Although 

Mặc dù những khu vực giải trí hàng đầu thích sự có mặt của những nhân vật nổi 

tiếng, nhưng những tài năng địa phương cũng đươc hoan nghênh tham gia và lấy 

kinh nghiệm.  

132. The purchase of high-risk products should be accompanied by  

-----—- receipts while exiting the store. 

(A) careful (a) cẩn thận 

(B) relevant (a) có liên quan, thích đáng 

(C) convenient (a) thuận lợi tiện lợi 

(D) regardless (adv) bất chấp 

Việc mua những sản phẩm có độ rủi ro cao nên đượ kèm theo việc giữ những hóa 

đơn liên quan khi rời khỏi cửa hàng. 

133 All ---- --- products must be properly registered before being shipped out the 

distribution center. 

(A) permissive (a) tùy ý 

(B) outgoing (a) sắp hết , sắp mãn nhiệm, sắp ra mắt 

(C) reversed (a) đảo ngược 

(D) absolute (a) tuyệt đối, hoàn toàn 

Tất cả những sản phẩm sắp tung ra phải được đăng kí chính thức trước khi được 

chuyển đến trung tâm phân phối. 

134. The survey indicates how much the average person within various income 

spends ---- -- specific goods and services 

(A) on 

(B) in  

(C) with 

( D) for 
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Cuộc khảo sát cho thấy rằng một người trung bình (đối tượng có nhiều mức thu 

nhập)  tiêu tiền bao nhiều tiền vào những dịch vụ và hàng hóa đặc biệt. 

Spend + (money) + on + something: tiêu xài, bỏ tiền vào việc gì  

Example: 

She spends a lot of money on clothes. 

We’ve just spent £1.9 million on improving our computer network. 

Spend + (time) + doing something: dành thời gian làm việc gì đó  

Example: 

I spent a lot of time cleaning that room. 

I’ve spent years building up my collection. 

135.Remember that work-life balance issues can affect ------- in any stage of the 

life cycle. 

(A) who  

(B) whom 

(C) whoever ( = anyone who: bất cứ ai mà ) 

(D) anyone ( đại từ, phải làm chủ ngữ ) 

Hãy nhớ rằng những vấn đề cân bằng công việc –cuộc sống có thể ảnh hưởng đến 

bất cứ ai mà đang trong bất kỳ giai đoạn nào của vòng đời 

Bổ sung : 

WHATEVER 

1. I'll do whatever you want. 

(Tôi sẽ làm bất cứ điều gì tôi muốn.) 

whatever you want là mênh đề quan hệ, làm tân ngữ (object) của động từ "do" 

2. Whatever you do, pay attention to the road when you are driving. 

Làm gì thì làm, khi lái xe thì phải tập trung chú ý đến đường sá 

Chú ý sau whatever không có danh từ. Vì thế nó là đại từ. 

(= You can do anything as long as you pay attention to the road – Bạn có thể làm 

bất cứ điều gì miễn là bạn chú ý đến đường sá) 
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3. They say you can buy whatever you desire in Hongkong, as long as you have 

the money. 

Họ nói bạn có thể mua bất cứ thứ gì bạn muốn ở Hongkong, miễn là bạn có tiền) 

ở đây whatever là đại từ, đứng vai túc từ (object) = anything that 

4. The student was so intelligent that whatever we taught, she understood. 

Học sinh đó thông minh đến nổi chúng tôi dạy gì cô ấy cũng hiểu. 

whatever = everything that 

(She understood everything that she was taught) 

5. He always says whatever comes into his mind. 

Anh ấy luôn luôn nói ra những gì xuất hiện trong đầu 

(tức là nghĩ sao nói vậy, không rào đón) 

Trong câu trên, whatever comes into his mind là mệnh đề quan hệ làm tân ngữ 

cho động từ says trong mệnh đề chính. 

(= He always says anything that comes into his mind) 

6. Whatever you do, don't forget your grandmother's birthday. 

Làm gì thì làm, đừng quên sinh nhật của bà 

WHOEVER 

1. Whoever broke the vase, can you please replace it? 

(Tôi không biết là ai đã làm vỡ lọ hoa), nhưng bất cứ ai làm vỡ thì phải thay lọ 

khác. 

(whoever = Any person / anyone) 

2. Whoever goes to the shop, please remember to buy some milk 

(Tôi không biết là ai sẽ đi shop,) nhưng bất ai đi thì cũng nhớ mua ít sữa). 

3. Whoever wants to come is welcome. 

Bất cứ ai muốn đến cũng được chào đón. 

Trong câu trên, Whoever wants to come là mệnh đề quan hệ có chức năng là chủ 

từ của động từ chính là is 

(= Anyone who wants to come is welcome. ) 

Toe
ic 

Prac
tic

e C
lub



Nguyễn Hoàng Long – Economy 2 – Test 8 

Quyển ebook này do tập thể Group “Toeic Practice Club” biên soạn nhằm giúp các bạn tự học có tài 

liệu ôn thi hiệu quả. Đừng mua bán quyển ebook này, như vậy sẽ làm mất đi giá trị mà các bạn nhiệt 

tình đã đóng góp.  

4. He makes friends easily with whoever he meets. 

Anh ấy kết bạn dễ dàng với bất cử ai mà anh gặp. 

Trong câu trên, whoever he meets là mệnh đề quan hệ đứng vai tân ngữ (object) 

của giới từ with trong mệnh đề chính. 

(= He makes friends easily with anyone who(m) he meets. ) 

WHICHEVER 

1. You can drive whichever of the cars you want. 

(Trong số mấy chiếc xe đó) bạn có thể lái bất cứ chiếc xe nào em muốn. 

(= You can choose to drive any of the cars) 

2.There are four good programs on TV at eight o'clock. We can watch whichever 

program ( = whichever one) you prefer. 

Có 4 chương trình lúc 8 giờ tối nay, muốn xem chương trình cũng được. 

(= We can watch any of the four programs that you prefer.) 

3. Whichever dress I wear tonight, I'm worried that my butt will look fat. What 

do you think? 

Tối nay mặc cái váy nào em cũng thấy mông của mình to qua. Anh nghĩ sao? 

(Người này đang lo là trong mấy cái váy mà mình chọn cái nào mặc vào mông 

cũng trông to quá) 

4. Whichever road you take to Rome, you will need to drive carefully. 

(Có vài con đường đi tới Rome), dù bạn chọn con đường nào bạn đều cần phải lái 

xe cẩn thận.) 

WHENEVER 

1. Whenever the neighbours flush the toilet, water comes through our ceiling. 

Bất cứ lúc nào những người hàng xóm dội toilet, nước đều thấm qua trần nhà của 

chúng tôi. 

(= Every time: cứ mỗi khi) 

2. Call me whenever you need something. 

Hãy gọi cho tôi bất cứ khi nào bạn cần gì 
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( = any time: bất cứ lúc nào) 

WHEREVER 

1.You can put the present that she gave you wherever you want, just don't let her 

know if you put it in the trash. 

Món quà mà cô ấy tặng, bạn để ở đâu cũng được, miễn là đừng cho cố ấy biết nếu 

bạn để sọt rác. 

(You can put that present anywhere) 

2. You'll always find someone who speaks English wherever you go. 

Cho dù bạn đi đâu lúc nào bạn cũng tìm thấy ai đó nói tiếng Anh 

(= everywhere you go) 

HOWEVER 

1. However much she eats, she never puts on weight. 

Ăn nhiều đến bao nhiêu cô ấy cũng không lên cân nổi. 

However bổ nghĩa cho trạng từ much 

2. However rich they may be, it still isn't enough for them. 

Dù họ có giàu có đến bao nhiêu, họ cũng bao giờ thấy đủ. 

however bổ nghĩa cho tính từ rich 

 

136.When shipping, it is crucial to label chemical samples -----  

(A) exceedingly (adv) cực kì, quá mức 

(B) accordingly (adv) trạng từ, phù hợp 

(C) considerably (adv) đáng kể 

(D) namely (adv) cụ thể là 

Khi vận chuyển, điều đáng lưu ý là nên dán nhãn những mẫu hóa chất một cách 

phù hợp. 

137. Most of the information held on computers used by employees is the------- 

property of Perelli Solutions Inc. 

(A) notable (a) đáng kể, có tiếng tăm 
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(B) observant (a) tinh mắt, tinh ý 

(C) exclusive (a) đặc biệt, dành riêng 

(D) limiting (a) giới hạn 

Hầu hết thông tin trong những máy tính được sử dụng bởi những nhân viên là tài 

liệu riêng của tập đoàn Perelli Solutions. 

138.------- halt of the existing employees at Alabama factory have agreed to 

transfer to the newly built factory in Ohio in July. 

(A) Every 

(B) Almost  

(C) Once 

(D) Near 

Dịch : Hầu như sự do dự của những nhân viên hiện tại của nhà máy Alabama đã 

đồng ý chuyển nhượng cho nhà máy mới  được xây dựng ở Ohio vào tháng bảy. 

139. We are unable to meet the present demand because of ----- -- plant capacity 

(A) reproductive (a) tái sản xuất 

(B) overran (n) sự tràn ra 

(C) inadequate (a) thiếu 

(D) underwritten (a) ký tên dưới đây\ 

Chúng tôi không thể đáp ứng nhu cầu hiện tại vì công suất nhà máy không đủ. 

140. Brackwell Farms plans on implementing a natural ----- -- system that checks 

for the acidity levels in the soil. 

(A) was monitored 

(B) monitors 

(C) to monitor 

(D) monitoring ( cần một tính từ bổ nghĩa cho danh từ “system”) 

Brackwell Farms lên kế hoạch thực hiện một hệ thống giám sát tự động/tự nhiên 

mà nó kiểm tra độ chua trong đất. 
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Questions 141-143 refer to the following letter.  

Subject: Joumal articles 

Date: March 20 

Dear Mr. Ferlin, 

We are glad that you have decided to join MedResearch’s journal review board. 

MedResearch has been medical professionals’ first choice for reliable research 

results for the past five years. We pride ourselves on the quality of the joumal, 

and trust that you will help us maintain this reputation. In order to help you get 

started, here is some basic information about the process: 

Each month you will be asked to review two joumal articles; your ----- -- article 

will be sent to you by the end of the week. 

141.                    (A) first (a) đầu tiên 

                           (B) last (a) cuối cùng 

                           (C) almost (a) hẫu hết 

                           (D) late (a) trễ 

Chúng ta nhìn thấy trước đó có câu “In order to help you get started” nên đây chỉ 

là mới bắt đầu, nên phải chọn là A. chứ không chọn last. 

Dịch : Mỗi tháng bạn sẽ được yêu cầu xem xét hai bài báo; bài viết đầu tiên của 

bạn sẽ được gửi đến bạn trước cuối tuân này 

Journal article samples from previous years ------- online along with a list of 

considerations for article approval. 

142.                    (A) locate 

                           (B) located 

                           (C) are located ( chủ ngữ là vật “Journal article samples” 

nên chỉ dùng bị động trong câu này ) 

                           (D) is locating 

Dịch : Tạp chí mẫu bài viết từ những năm trước được đặt trực tuyến cùng với một 

danh sách xem xét cho sự chấp thuận bài báo . 
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In order to access the online information, you will need to log in with a username 

and password. Your login name is “nferlin9," and your ------- password is 

“journals.” When you 

143.                   (A) permanent  (a) cố định 

                          (B) previous (a) trước 

                          (C) temporary (a) tạm thời 

                          (D) approximate (a) thích hợp 

Vì phía sau có câu “you will need to change your password” :” bạn sẽ cần thay 

đổi mật khẩu của bạn “ nên biết đây là mật khẩu tạm thời, nên không chọn A. 

Dịch : Tên đăng nhậm của bạn là “ nferlin9 “ và mật khẩu tạm thời của bạn là “ 

journals “  

log in to your account for the first time, you will need to change your password. 

If you have any questions, please let me know. 

Adam Quid 

Director 

Questions 144-146 refer to the following letter 

Thank you for taking time to meet with me this week. I was impressed by your 

company’s level of professionalism and the number of resources that you provide. 

I ------- that you were willing to go over my personal career plan and provide 

feedback 

144.  

 (A) appreciated  

 (B) appreciating ( câu chưa có động từ chính, nên không dùng mệnh đề quan hệ 

rút gọn ) 

 (C) will appreciate ( không thể dùng tương lai, vi sự việc đã xảy ra rồi ) 

  (D) was appreciated ( không thể dùng bị động, vì không thể nói “ tôi bị cảm 

kích” được ) 
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Cảm ơn bạn đã dành thời gian để gặp mặt tôi vào tuân này. Tôi đã bị ấn tượng 

bới mức độ chuyên nghiệp của công ty bạn và một số nguồn lực mà bạn cung cấp. 

Tôi đã cảm kích khi mà bạn sẵn sang xem xét/chấp nhận kế hoạch nghề nghiệp 

của cá nhân tôi và cung cấp phản hồi. 

The information that you provided was very useful. As a follow-up to our 

meeting, I am sending you the promised materials. Enclosed you can find the 

names of companies to which I would like to apply; if you are still willing to 

provide an assessment of these companies, I would be very grateful. My main 

interest is in becoming a strong researcher with a ----- -- and ethical company. 

145.   

(A) repute 

(B) reputable ( ta thấy phía sau có tình từ “ethical”  mà “and” thì nối 2 từ 

loại giống nhau, nên cũng phải chọn tính từ luôn và cùng bổ nghĩa cho danh 

từ company) 

(C) reputably 

(D) reputation 

Dịch : Quan tâm chính của tôi là trở thành một nhà nghiên cứu mạnh mẽ với một 

công ty có uy tín và đạo đức. 

In the long run ( trong dài hạn, cuối cùng ), my plan is to develop new products; 

this is why I am leaning towards companies that value -----  Again, thank you for 

your help. I hope to speak with you soon. 

Sincerely, 

Về dài hạn, kế hoạch của tôi phải phát triển những sản phẩm mới, đây là lý do tại 

sao tôi đang hướng về những công ty mà có sự cải tiến giá trị ( đây là một thuật 

ngữ kinh tế, nên google để tra cứu thêm ) 

146.               

(A) commerce (n) thương mại               

(B) routine (n) thói quen thường lệ                   
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(C) innovation  (a) sự đổi mới 

(D) association (n) sự kế hợp 

Questions 147-149 refer to the following notice.  

My previous experiences with PHA flights have been positive. However, I 

recently had an experience that has made me think twice about reserving flights 

with this company. I ------- PRA flight #21 from Los Angeles to New York on 

December 2. 

147.               

(A) took  ( lá thư đang phàn nàn về một công ty, nên sự việc đó dĩ nhiên đa 

xảy ra rồi - đang nói về hành động trong quá khứ )                   

(B) take           

(C) will take                     

(D) has taken 

Think twice about : suy nghĩ kỹ về 

Những trải nghiệm trước đây của tôi với chuyến bay PHA là tích cực. Tuy nhiên 

gần đây có một sự viêc mà đã làm tôi suy nghĩ kỹ về đặt vé máy bay với công ty 

này. Tôi đã đi chuyến bay PRA từ Los Angeles đến N.Y vào tháng 2.  

Although the flight was smooth, I was very ----- -- when I went to the baggage 

claim area at the airport. I was 

baggage claim area : chỗ nhận hành lý 

148..             

(A) prepared : chuẩn bị                   

(B) informed : am hiểu    

(C) disappointed : thất vọng                 

(D) relieved : cảm thấy bớt căng thẳng 

Mặc dù chuyến bay là suông sẻ, nhưng tôi rất thất vọng khi tôi đến chỗ nhận hành 

lí ở sân bay. Tôi bảo rằng cái vali của tôi chưa được chất lên máy bay, nhưng tôi 

sẽ nhận nó vào chuyến bay kế tiếp. Không may, hành lí của tôi vẫn không đến. 
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told that my suitcase was never loaded onto the airplane, but that l would receive 

it on another incoming flight. Unfortunately, my luggage has stil not arrived. 

Customer service agents were unable to explain where the iuggage may have 

ended up. I am attaching a form requesting that I be reimbursed for the cost of the 

contents of my luggage. Please send a confirmation of reimbursement ----- -- the 

next few days. Thank you for your assistance. 

149.     

(A) within + thời gian : trong vòng… 

(B) near : gần    

(C) since ( kể từ khi, vì )        

(D) from (từ) 

Tôi sẽ đính kèm một mẫu mà yêu cầu tôi được bồi thường chi phí cho những vật 

dụng trong hành lý của tôi. Vui lòng gửi xác nhận bổi thường trong vòng vài ngày 

tới. 

Questions 150-152 refer to the following tips.  

June 1, Chicago. The market this quarter saw a 25% iump in the demand for 

recycled paper. Surveys of the area's biggest corporations indicate that companies 

are not only concerned with effective communication; they are also concerned 

about what their correspondence gets printed on. Because of this ------ in demand, 

PaperSave, inc. has decided to open two new paper recycling plants in the 

Chicago area. 

150.  

(A) difficult (a) khó khăn 

(B) increase (n) sư tăng 

(C) contact (n) sự giao tiếp        

(D) declaration (n) sự tuyên bố 

Vì sự tăng nhu cầu, tập đoàn PaperSave đã quyết định mở 2 nhà máy tái chế giấy 

mới ởn Chicago. 
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PaperSave, a fifteen-year-old company, currently ----- -- ten other plants in the 

continental U.S. 

151.   

(A) serves (v) phục vụ ( nếu dùng A, mà chủ ngữ đang là PaperSave, chẳng khác 

nào nói, nó tự phục vụ cho nó  loại ) 

(B) functions (v) hoạt động ( loại đầu tiên vì function là nội động từ, nên không 

có túc từ ở phía sau được, nhưng câu trên lại có túc từ là ten other plants ) 

(C) operates. (v) hoạt động         

(D) evaluates (v) đánh giá, định giá 

Dịch : Papersave, một công ty 15 tuổi, hiện đang hoạt cho 10 nhà máy khác ở lục 

địa châu Âu. 

Spokesperson Jim Daly says, “PaperSave already serves major U.S. office 

retailers, and hopes to provide products to local companies in the Chicago area as 

well. The new jump in interest among corporations for recycled products is also 

encouraging. The new plants ------- the need for companies to purchase paper that 

is not produced in an environmentally-friendly manner.” 

152.   

(A) will eliminate  ( Ta thấy câu “PaperSave already serves major:  sẵn sàng 

phục vụ” . nên 2 nhà máy đó, chỉ mới xây xong, chưa đi vào hoạt động, nên 

những hoạt động của nó sau này, phải mang nghĩa tương lai )    

(B) has eliminated 

(C) eliminate         

(D) eliminated 

Nhà máy mới sẽ loại/không nhận nhu cầu đối với những công ty mà mua giấy 

không được sản xuất theo cách thân thiện với môi trường.  
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101. The assets of Marble Faun Publishing Company................last quarter 

when one of their main local distributors went out of business.  

 (A) stiffer 

 (B) suffers 

 (C) suffering ( chủ động phân từ) 

 (D) suffered 

Câu thiếu động từ cho chủ ngữ “The assets of Marble Faun Publishing 

 

Go out of business : phá sản 

Dịch  : Tài sản của Công ty xuất bản Marble Faun đã chịu tổn thất  trong 

quý  quý trước khi một trong những nhà phân phối chính tại địa phương  

của họ phá sản. 

102. Indie film director Luke Steele will be in London for the premiere 

of...............new movie. 

 (A) him 

 (B) his ( cần một tính từ sở hữu đứng trước cụm danh từ new movie) 

 (C) himself 

 (D) he 

Dịch : Giám đốc hãng phim Indie, Luke Steele sẽ ở tại London để tham gia 

buổi  buổi lễ ra mắt bộ phim mới của anh ấy.  

103. Laboratory employees are expected to wear a name tag and carry 

identification at.............. times. 

 (A) full  

 (B) complete 

 (C) all ( cụm  : at all times : luôn luôn, một cách liên tục ) 

 (D) total 

Dịch : Nhân viên phòng thí nghiệm được yêu cầu đeo thẻ tên và mang mã 

nhận diện mọi lúc.  
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104. The latest training ............... contains tips on teaching a second 

language to international students. 

 (A) method ( phương pháp ) 

 (B) guide ( hướng dẫn ) 

 (C) staff  

 (D) role ( vai trò) 

Dịch : Phương thức huấn luyện mới nhất có chứa có mẹo trong việc giảng 

dạy ngôn ngữ thứ hai cho sinh viên quốc tế.  

105. Once you have your résumé with references and ............... , please 

submit it to the Human Resources Department on the 3rd floor. 

 (A) qualified 

 (B) qualifications ( những bằng cấp ) 

 (C) qualify (qualify + s.b / qualify for/as s.thing : làm cho ai có đủ khả 

năng  ) 

 (D) qualifying)   

Phía trước có danh từ references rồi, mà nối với nhau bởi “and” thì phía 

sau đó cũng phải là một danh từ. ví dụ như  adj and adj, danh từ and danh 

từ . Còn A và D là tính từ nên không chọn. 

Dich : Một khi bạn có bản sơ yếu lý lịch với  sự giới thiệu và bằng cấp, hãy 

nộp  nó tới phòng nhân sự ở lầu 3. 

106. Ursa Major Corp. has...............negotiated a deal with a Russian 

competitor in surveying the Kamchatka Peninsula. 

 (A) soon ( sớm ) 

 (B) shortly ( sớm, trong thời gian ngắn ) 

 (C) recently 

 (D) yet 

Cần một trạng từ hợp nghĩa bổ ngữ cho negotiate. 
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Dịch : Tập đoàn chính Ursa, mới đây vừa đàm phán một hợp đồng  với đối 

thủ cạnh tranh Nga trong chương tình khảo sát Kamchatka Penisula 

107. Ms. Chor relayed her concerns about the company's financial situation 

while she .............. a meeting with the manager. 

 (A) having 

 (B) will have 

 (C) was having  

 (D) has 

Ta thấy mệnh đề trước While chia ở quá khứ, nên loại A,B,D. 

Chúng ta dùng thì quá khứ tiếp diễn để diễn tả 1 hành động đang diễn ra 

trong quá khứ thì có hành động khác xen vào. 

Dịch : Bà. Chor đã lập lại nhiều lần những mối lo về tình hình tài chính của 

công ty trong lúc bà đang hợp với quản lí. 

108. Whether it is.................. to register for a student discount card depends 

on the needs of the individual. 

 (A) necessary (a) 

 (B) necessarily 

 (C) necessitate 

 (D) necessity 

Cấu trúc : It is + adj  

Depend on: tùy thuộc vào 

Dịch : Có cần thiết  để đăng kí thẻ chiết khấu sinh viên tùy vào nhu cầu của 

cá nhân. 

109. Even experienced clerks are encouraged to attend training ............ to 

keep them updated on new Ideas in the world of banking. 

 (A) materials ( nguyên vật liệu ) 

 (B) sessions ( buổi họp, buổi ) 

 (C) experiences (n) kinh nghiệm 
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 (D) positions ( vị trí ) 

Dịch : Ngay cả những thư ký có kinh nghiệm cũng đều được khuyến khích 

tham dự buổi huấn luyện để cập nhật những ý tưởng mới trong thế giới 

ngân hàng. 

110. Workers are advised not to operate certain machines by ........... 

 (A) they 

 (B) them 

 (C) their 

 (D) themselves. ( xem lại đại từ phản thân, chú ý thêm : by oneself = 

on one’s own : tự thực hiện ) 

Dịch: Những người công nhân được khuyên là không nên vận tự ý vận 

hành máy móc. 

111. The............. of a discount department store was delayed by the 

protests of several members of the community. 

 (A) construct  

 (B) constructive 

 (C) construction ( N1 of N2 ) 

 (D) constructed 

Cần một danh từ sau mạo  từ “the” và đứng trước “of” 

Dịch : sự thi công cửa hàng bách hóa hạ giá đã bị trì hoãn do vấp phải sự 

phản đối của một vài người trong cộng đồng.  

112. Ms. Maria Perreira is................responsible for some of our company's 

most successful marketing campaigns. 

 (A) large 

 (B) largely 

 (C) largest 

 (D) larger 

Gặp cấu trúc “be”....”adj” thì chỗ trống đó là trạng từ 
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responsible for (a) chịu trách nhiệm về gì 

Dịch : Bà Maria Pereira chịu trách nhiệm lớn trong chiến dịch tiếp thị thành 

công nhất của công ty chúng ta. 

113. Mr. Singh requested..................from several catering companies 

before making his decision. 

 (A) estimates (  sự đánh giá, ước tính ) 

 (B) sponsors (n) người bảo trợ 

 (C) deliverance ( + from : sự được giải thoát )  

 (D) relocations ( sự di chuyển tới ) 

Dịch : Ông Singh đề nghị sự đánh giá từ một vài công ty thực phẩm trước 

khi đưa ra quyết định của mình. 

Bổ sung : 

Request=yêu cầu, xin, thỉnh nguyện, to ask. Danh từ a request. 

(1) To request + direct object. To request more information, call this 

number=Muốn biết thêm tin tức, xin gọi số này. 

(2) To request something FROM someone. You must request permission 

from a teacher to leave class="Mu"ốn ra khỏi lớp phải xin phép giáo viên.  

(3) Request that + subjunctive 

- The students requested that the school provide more computers=Học sinh 

yêu cầu nhà trường cung cấp thêm máy vi tính. (That school provide: 

provide không có s vì ở subjunctive mood) 

- The government requests that troops be withdrawn=Chính phủ yêu cầu 

rút quân. 

(4) Request + to + verb. Guests are requested to wear formal attire=Quan 

khách được yêu cầu ăn mặc trịnh trọng. 

114. Our apartment building's occupancy increased ......... the efforts of our 

knowledgeable and friendly rental agent, Ms. Gova. 

 (A) despite mặc dù 
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 (B) due to ( giới từ: vì ) 

 (C) provided that ( miễn là ) 

 (D) because + clause: mệnh đề 

Sự sở hữu tòa nhà khu chung cư của chúng ta đã tăng vì những nỗ lực của 

đại lý thuê  nhà thân thiện và am tường của chúng ta.  

115. Those employees wishing to change departments..............the 

company may send their inquiries to Mr. Alvarez. 

 (A) among :giữa, nằm trong số 

 (B) since 

 (C) within ( giới từ ) trong 

 (D) whereas ( trong khi ) 

Dịch : Những nhân viên muốn chuyển bộ phận trong công ty có thể gửi 

yêu cầu của họ cho ông Alvarez. 

116. The New Economic Quarterly criticized the ............ of all new 

products produced by Yun Sung Industrial Co., Ltd. 

 (A) procedure ( n) thủ tục  

 (B) layer (n) lớp 

 (C) accessory (n) đồ phụ tùng 

 (D) quality (n) chất lượng 

Dịch : Tạp chí kinh tế bình luận về chất lượng của tất cả sản phẩm mới 

được sản xuất bởi  khu công nghiệp Yun Sung.  

117. One of the................international research facilities in botany is 

located at the Hoskin Museum of Natural History. 

 (A) led  

 (B) leads  

 (C) leader 

 (D) leading ( hàng đầu, dẫn đầu ) 
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Chỗ cần điền là một tính từ bổ nghĩa cho cụm danh từ international research 

facilities.  

Dịch : Một trong những trung tâm nghiên cứu quốc tế hàng đầu về thực vật  

được đặt tại bảo tàng lịch sử thiên nhiên  Hoskin  

118. In order to ensure customer safety, the government has .............. a new 

set of guidelines for pharmaceutical companies. 

 (A) instituted ( thiết lập, thành lập ) 

 (B) proved (prove s.thing to s.b : chứng tỏ ) 

 (C) decided (v) quyết định  

 (D) resembled (v)  giống với, tương từ 

Dịch : Nhằm đảm bảo an toàn cho khách hàng, chính phỉ đã thiết lập những 

định chế mới cho những công ty dược.  

119. Welton Textiles Inc. made a net profit of $500 million, ............. it to 

fund Its expansion across the continent. 

 (A) allowing ( chủ động, danh động tính)  

 (B) allows 

 (C) allowance 

 (D) allowably 

Rút gọn mệnh đề quan hệ chủ động 

……., which allows it to fund Its expansion across the continent = allowing 

it to fund… 

Dịch : Welton Textiles Inc, kiếm lợi nhuận ròng 500triệu $ ,mà cho phép 

nó đầu tư mở rộng qua đại lục. 

120. Our.................... production goals will be directed by a skilled team 

of qualified managers. 

 (A) comparative (a) tương đối 

 (B) envious (a) ghen tỵ 

 (C) pleased (a) hài lòng 
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 (D) ambitious (a) tham vọng 

Dịch : Những mục tiêu sản xuất đầy tham vọng sẽ được định hướng bởi 

đội ngũ quản lí chuyên nghiệp.  

121. Prattchet Co. has................. turned to making most of its products 

from recycled materials. 

 (A) increasingly ( cần một trạng từ bổ cho động từ turn ) 

 (B) increasing 

 (C) increased 

 (D) increase 

Dịch : Prattchet Co. ngay càng tăng  chuyển sang hướng tạo ra hầu hết 

những sản phẩm của nó từ vật liệu tái chế.  

122. ..................... our financial goals for this year may require cutting back 

on some overhead costs. 

 (A) Bringing ( việc mang lại ) 

 (B) Helping ( việc giúp đỡ ) 

 (C) Maintaining  ( việc duy trì) 

 (D) Promoting ( việc thúc đẩy, thăng chức: người ta chỉ nói xúc tiến một 

kế hoạch hay thúc  đẩy mối quan hệ, chứ không nói thúc đẩy mục tiêu) 

Cả 4 phương án đều là danh động từ nên chọn theo nghĩa  

Dịch : Việc duy trì mục tiêu tài chính của chúng ta cho năm nay có thể yêu 

cầu cắt giảm một phần chi phí duy tu.  

overhead costs : chi phí duy tu 

123. Heidelberg Publishing Co. offers employees.....performance bonuses 

to encourage success 

 (A) of 

 (B) for 

 (C) with 

 (D) to 
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Cấu trúc của OFFER 

- Offer someone something: They haven't offered me the job yet. 

- Offer something to someone: He had offered cocaine to an 

undercover police officer. 

- Offer someone something for something: I offered Jim £5,000 for 

his car. 

- Offer something to someone: Police are offering a reward to anyone 

with information about the crime. 

- Offer to do something: I do think you should have offered to help. 

Dịch : Công ty xuất bản Heidelberg cung cấp cho nhân viên tiền thưởng 

theo  năng suất để khuyến khích sự thành công.  

124. An anniversary dinner was held .................for high-ranking officials 

in the corporation. 

 (A) gradually ( dần dần, từ từ ) 

 (B) nearly ( gần như, không hoàn toàn ) 

 (C) exclusively ( đặc biệt dành cho ) 

 (D) precisely ( chính xác ) 

high-ranking officials : những viên chức cấp cao 

Dịch : Bữa tối kỷ niệm được tổ chức đặc biệt dành cho các viên chức cấp 

cao trong tập đoàn. 

125. ................. contacting our Human Resources Department by phone, 

please include your contact information. 

 (A) During ( suốt + khoảng thời gian ) 

 (B) Until ( cho đến khi ) 

 (C) After ( sau khi ) nếu dùng C, thì câu có nghĩa là sau khi “sau khi liên 

hệ bằng điện thoại, tức đã cúp máy rồi, làm sao mà cung cấp thông tin được 

nữa.  

 (D) When 
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Dịch : Khi bạn liện hệ với bộ phận nhân sự bằng điện thoại, vui lòng cung 

cấp thông tin liên hệ của bạn. 

126. Because of the added guests from our allied financial firm, a more 

........... meeting room had to be used than usual. 

 (A) satisfied ( thõa mãn ) 

 (B) spacious ( rộng rãi ) 

 (C) considerable (a) đáng kể 

 (D) capable (+ of s.thing :có khả năng ) 

Allied to s.thing : có quan hệ với 

Dịch : Bởi vì những vị khách được mời thêm từ tập đoàn tài chính  của 

chúng ta , cần một phòng rộng hơn để có thể sử dụng phù hợp. 

127. Ms. Richards has been an exceptionally ................. member of the 

marketing team, providing Billingsgate Enterprises with great service for 

nine years. 

 (A) energy 

 (B) energize 

 (C) energetic ( chỗ trống cần tính từ) 

 (D) energetically 

Dịch : Bà Richard là thành viên tích cực nổi trội của đội ngũ tiếp thị, cung 

cấp cho Billingsgate Enterprises bằng những dịch vụ tuyệt vời trong suất 9 

năm 

128. ..................his falling out with his former employer, Mr. Lee still 

meets with some of his old co-workers from time to time. 

 (A) Subsequently ( rồi sau đó, kết quả là ) 

 (B) However ( tuy nhiên ) 

 (C) Meanwhile ( trong khi ) 

 (D) Despite ( + N) 
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Dịch : Mặc dù có những bất hòa giữa anh ta và ông chủ cũ, nhưng thỉnh 

thoảng Mr Lee vẫn gặp một  vài những người đồng nghiệp cũ của anh ta. 

time to time : thỉnh thoảng 

129. The chief financial officer of Waterhouse Inc. is expressing 

...................concerning his predecessor's informative advice. ( 

 (A) appreciation 

 (B) appreciative ( phía sau đang là giới từ, nên tính từ không bổ ngữ cho 

tính từ ) 

 (C) appreciating ( cũng là tính từ dạng Ving ) 

 (D) appreciates ( câu đã có động từ chính là express rồi, nên loại D ) 

Dịch : Trưởng nhóm tài chính của Waterhouse đang bày tỏ sự cảm kích  về 

lời khuyên từ người tiền nhiệm trước . 

130. Since opening last year, Savannah Safari Park quickly ............. one of 

the leading recreational spots in the region. 

 (A) competed ( hoàn thành ) 

 (B) became ( trở thành ) 

 (C) continued ( tiếp tục ) 

 (D) thought ( chú ý từ này, thought vừa là V2¬ của think, vừa là danh từ) 

Dịch : Từ khi khai trương năm ngoái, công viên Savannah Safari nhanh 

chóng trở thành một trong khu giải trí hàng đầu tại khu vực . 

131. Ms. Gamble, who ................ an influential literary critic in the 1980s, 

is now a contributing writer to the National Gazette newspaper. 

 (A) will 

 (B) is 

 (C) was 

 (D) has been 

Phía sau có  “now” ý nói vế đầu là ngày xưa, nên phải dùng thì quá khứ.  
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Dịch : Bà Gamble, một trong những nhà phê bình văn học có ảnh hưởng ở 

thập niên 80,  giờ đây  hiện đang là cây viết của tạp chí National Gazette 

132. Remember to list fixed expenses................. from variable expenses. 

 (A) arbitrarily ( tùy tiện ) 

 (B) separately 

 (C) definitely ( dứt khoát ) 

 (D) mutually ( lẫn nhau ) 

Thuật ngữ kinh tế:  

fixed expenses:  chí phí cố định  

variable expenses : chi phí biến đổi 

Dịch : Ghi nhớ danh xách chi phí được giảm tương quan từ chi phí biến 

đổi 

133. The loss of our foreign manufacturing plants may be a 

................outcome of the new plans being implemented. 

 (A) probable ( phía sau là danh từ outcome, nên cần tính từ bổ nghĩa 

) 

 (B) probability 

 (C) probably 

 (D) probabilities 

Dịch : Sự thất bại của những nhà máy sản xuất ở nươc ngoài của chúng ta 

có thể là một kết quả có thể của kế hoạch mới đang được thi hành.   

134. New government regulations concerning the chemicals in cleaning 

solutions mean that the solvents must be as..............safe as possible 

 (A) environments 

 (B) environmentalists 

 (C) environmentally 

 (D) environmental 

Safe đang là tính từ, nên chỗ trống đó chỉ có thể là trạng từ. 

Toe
ic 

Prac
tic

e C
lub



Trần Ngọc Trang – Economy 2 – Test 9  

Quyển ebook này do tập thể Group “Toeic Practice Club” biên soạn nhằm giúp các bạn tự học 

có tài liệu ôn thi hiệu quả. Đừng mua bán quyển ebook này, như vậy sẽ làm mất đi giá trị mà 

các bạn nhiệt tình đã đóng góp.  

Dịch : Những điều lệ chính phủ mới liên quan đến những hóa chất mà dùng 

trong dung dịch tẩy rửa nói là những dung môi đó phải an toàn với môi 

trường/thân thiện vơi môi trường nhất có thể. 

135. Ms. Stanhope always tries to............her colleagues on the budget 

 (A) consult (v) hỏi ý kiến 

 (B) make 

 (C) invite (mời ) 

 (D) request ( yêu cầu ) 

Dịch : Bà Stanhope luôn luôn cố gắng tham vấn với đồng nghiệp của bà về 

ngân sách. 

136. Rosalind Media Ltd. came up with the idea to hire artists to 

create................artworks for the purpose of marketing 

 (A) originator 

 (B) original (a) ban đầu, độc đáo 

 (C) originally 

 (D) originality 

Artworks là danh từ, nên trước đó cần một tính từ 

Dịch : Rosalind Media Ltd, đi đến ý tưởng là thuê họa sĩ để tạo ra những 

tác phẩm nghê thuật độc đáo cho mục đích marketing 

137. The CEO of Lawrence United Co. is still.............. about opening 

company branches in Mexico. 

 (A) approximate (a) gần đúng 

 (B) important (a) quan trọng 

 (C) uncertain câu trên chủ ngữ đang là CEO, vậy sau is một là tính từ 

mô tả cảm xúc hoặc là động từ dạng bị động ) 

 (D) intended (dự định ) không chọn được vì không thể nói CEO được dự 

định. 
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Dịch : CEO của Lawrence United Co vẫn không chắc chắn về việc khai 

trương chi nhánh ở Mexico 

138. The ............. of Mr. Alex Hartham was to initiate a merger with 

Culford International. 

 (A) intention 

 (B) intended 

 (C) intentional 

 (D) intending 

The + (adj) + N + of  

Dịch  Những ý định của ông Alex Hartham là đề xướng sự liên doanh với 

Culford International 

139. The staff lounge is ................. the meeting room, across the hall from 

the computer lab. 

 (A) throughout ( ở khắp nơi ) 

 (B) against ( dựa vào ) 

 (C) next ( dùng vơi nghĩa gần, bên cạnh thì phải có giới từ “TO” ) 

 (D) near ( gần ) 

Dịch: Phòng đợi nhân viên gần phòng họp, bang qua đại sảnh từ phòng 

mánh tính.  

140. The manager..............Mr. Kames a promotion because of his 

successful handling of the company's accounting for the past two years 

 (A) implemented (  thi hành ) 

 (B) induced ( xui khiến, gây ra ) 

 (C) surprised ( ngạc nhiên ) 

 (D) granted ( đồng ý, chấp nhận ) 

Quản lí đã bổ nhiệm Ông. Kame thăng chức vì sự xử lí thành công của ông 

trong bộ phận kế toán của công ty trong 2 năm qua. 

Dịch :  
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PART 6 

QUESTIONS 141 - 143 REFER TO THE FOLLOWING LETTER 

July 2 

Dear Mr. Smith 

Thank you for continuing to advertise your business through the Chicago 

Downtown Business Report. As we have done in the past, we will be 

publishing the latest edition of our report in September. For this reason, we 

ask that you provide us with the most recent information possible regarding 

your business. Please review the name and address below that we.............. 

have in your file. If necessary, please make any changes to the information 

141.     

 (A) currently 

 (B) mainly 

 (C) fairly 

 (D) probably 

We ở câu trên thay thế cho name và address : 

Vui lòng xem lại tên và địa chỉ bên dưới mà chúng hiện tại nằm trong file 

của bạn. Nếu cần, hãy sữa thay đổi thông tin bên dưới và trả lại mẫu được 

sữa để văn phòng sớm nhất có thể. 

below and return the..............form to our office as soon as possible. 

142.      

 (A) correctly 

 (B) corrected 

 (C) correctness 

 (D) corrects 

Form là danh từ , nên cần tính từ bổ nghĩa cho nó.  

corrected form : mẫu đã được sữa. 
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..............the information below is up to date, you do not need to return the 

form to us.  

Nếu thông tin bên dưới được cập nhật, bạn không cần phải trả mẫu lại cho 

chúng tôi. Chúng tôi sẽ công bố thông tin mà chúng tôi có trong file nếu 

chúng tôi không nhận được bất kí thông báo nào từ bạn. 

143.    

 (A) If 

 (B) Even (ngay cả khi ) 

 (C) So that ( để mà ) 

 (D) Unless ( trừ khi) 

We will publish the information that we already have on file if we do not 

receive any notice from you. 

Updating our report will allow you to better serve your clientele. We 

appreciate your assistance in maintaining an accurate report.  

Sincerely,  

Joseph Bell  

  

QUESTIONS 144 - 146 REFER TO THE FOLLOWING MEMO 

To: All employees of Delfin Corporation  

From: Daniel Mayer  

Subject: Workshop next Friday  

Please mark your calendars for next Friday's workshop, entitled 

"Networking Tips." Even though our company's image is known 

worldwide, we still continue to depend on not only our reputation, but also 

the building of ..................networks. These networks are key in  

144. 

 (A) extend 

 (B) extensive (a) diện  rộng 
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 (C) extensiveness 

 (D) extension 

Cần một tính từ trước danh từ networks. 

Mặc dù hình tượng công ty của chúng tôi được biết khá rỗng rãi, chúng tôi 

vẫn tiếp tục dưa vào không chỉ sự nổi tiểng mà còn xây dựng những mạng 

lưới trên diện rộng. 

maintaining our existing image and promoting it even further. The 

presenter for this workshop will be Sarah Blandon, Executive Director and 

an expert in the area of networking. Ms. Blandon is well known for her 

book, Networking for the 21st Century. Her workshop------(145)  the topic 

of how networking is important in every ------- of a business, 

Hội thảo của bà nêu ra chủ đề về mạng lưới thông tin là quan trọng như thế 

nào trong mọi khía cạnh của kinh doanh. 

145.     

 (A) addressed 

 (B) addresses ( trong thư đang sử dụng thì tương lại, nên tât cả đáp 

án A,C,D  đều không phù hợp ) 

 (C) had addressed 

 (D) has addressed 

146.     

 (A) passage 

 (B) facility 

 (C) aspect ( khía cạnh ) 

 (D) reference 

including telephone communication and the distribution of official 

materials. Practical information and tips applicable specifically to our 

corporation will be provided. 

Please plan to attend this important session and bring a bag lunch.  
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QUESTIONS 147 - 149 REFER TO THE FOLLOWING LETTER. 

Ms. Sarah Flowers 

122 W. Main St 

Berkeley, CA 91202 

Dear Ms. Flowers  

I would like to personally congratulate you on being chosen as honor 

student of the year at the University of California, Berkeley. Many highly 

qualified and talented students were in the pool of............... , but only one 

student from each college was chosen. Each potential honor  

Nhiều sinh viên tài năng lọt vào trong số những ứng cử viên, nhưng chỉ có 

1 sinh viên được chọn từ mỗi trường đại học. 

147.     

(A) observers ( người quan sát ) 

 (B) supporters 

 (C) candidates ( ứng viên ) 

 (D) associations ( sự kết hợp ) 

Not only was the panel looking for high grade point averages; they were 

also looking at each student's service and extracurricular activities. 

Recommendations from instructors were also a consideration.  

This Friday, June 10 there will be an event honoring the recipients of this 

award at 6 PM in the Graduate Ballroom. If you are able to ............... , 

please RSVP by Wednesday, June 8. 

148.     

 (A) apply ( +to/for ) 

 (B) compete ( hoàn thành ) 

 (C) enroll ( + in :ghi danh vào cái gì đó ) 

 (D) attend 
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Dịch : Không chỉ tìm kiếm điểm tốt nghiệp trung bình cao , họ cũng lọc ra 

ở từng ứng viện ở hoạt động dịch vụ và hoạt động ngoại khóa. Thư giới 

thiệu từ người hướng dẫn cũng được cân nhắc. Thứ sáu này, 10/06, sẽ có 

sự kiện vinh danh ứng viện nhận giải thưởng này vòa lúc 6 h chiều tại 

phòng tốt nghiệp. Nếu bạn có thể tham dự, hãy liên hệ với RSVP trước thứ 

4, 8-06. 

Once again, congratulations. I hope to see............... on Friday.  

149.     

 (A) it 

 (B) him 

 (C) them 

 (D) you 

Một lần nữa, chúng mừng. Hy vọng sẽ gặp bạn vào thứ Sáu. 

Sincerely, 

Robert Blake, President 

UCB 

QUESTIONS 150 - 152 REFER TO THE FOLLOWING ARTICLE 

The Airline Professionals Conference.............. this weekend is eagerly 

anticipated by the  

150.     

 (A) will open ( sự kiện này chưa xảy ra ) 

 (B) opening 

 (C) opened 

 (D) have opened 

aviation industry. The conference, to be held in New York, is themed "The 

Future of Aviation." Predictions about transportation and tourism will be 

shared by experts on the industry. In his speech, Salvador Jimenez, the 

keynote speaker, will discuss....... 
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151.     

 (A) future aviation transportation : Phương tiện hàng không tương 

lại 

 (B) recent 

 (C) traditional 

 (D) historic 

Chủ đề của hội thảo là “The Future of Aviation." Nên dĩ nhiên phải thảo 

luận về  tương lai.--> A 

aviation transportation to highlight the theme of the conference. 

Jimenez, with twenty years of experience in the aviation industry, is 

expected to draw a large audience.  

This year's conference will include over 200 individual workshops. The 

topics will include everything from aviation history to aviation technology 

of the future. Many of those attending should also be interested in the 

conference workshops, which were very well ................ last year. Thus, 

registering early is recommended, as the workshops are anticipated 

152. 

 (A) maintained ( duy trì ) 

 (B) planned ( lên kế hoạch ) 

 (C) deserved ( xứng đáng ) 

 (D) attended 

, mà nó khá thu hút được chú ý…. 

to be filled to capacity again. The conference will go from Friday morning 

through Sunday noon. 
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101. Since she’s running late for ------- meeting downtown, Ms. Joyce will have to 

catch a taxi. 

(A) she 

(B) her ( tính từ sở hữu ) 

(C) hers ( đại từ sở hữu) : của cô ấy 

(D) herself ( đại từ phản thân): bản thân cô ấy 

Extend: mine( của tôi); yours( của bạn);, theirs( của họ); hers( của cô ấy);his( của 

anh ấy); ours( của chúng tôi); its( của nó). 

Cần một tính từ sở hữu bổ nghĩa cho cụm danh từ phía sau-> B 

Dịch nghĩa: Vì sự đi muộn của cô ấy cho cuộc họp dưới thị trấn của cô ấy, ông Joyce 

sẽ phải bắt xe taxi. 

102. As all our locations are individually owned and operated, prices will vary -----

location to location. 

(A) on 

(B) from 

(0) by 

(D) in 

Cụm từ “From + sth to sth…Từ đâu đến đâu 

Dịch nghĩa: Bởi vì tất cả các địa điểm của chúng tôi do tư nhân sở hữu và điều hành 

nên giá cả sẽ thay đổi ở từng địa phương.  

103. Dr. Teitelbaum asked his assistant ------- the report, for tomorrow morning's 

meeting. 

(A) type 

(B) will type 

(C) was tying 
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(D) to type 

Ask sb to do sth : yêu cầu ai đó làm gì đó 

Dịch: Ông Teitelbaum bảo với trợ lý của ông ấy đánh máy bản báo cáo cho cuộc họp 

vào sáng mai. 

104. Between April 2nd ------ April 11th, the Merewether Library will be closed for 

renovations. 

(A) or 

(B) and  

(0) yet 

(D) if 

Cụm từ “between…and”( Giữa…và / hoặc nằm trong khoảng từ…) 

Dịch: Nằm trong khoảng từ ngày 2 tháng 4 và 11 tháng 4, thư viện Merewether sẽ 

đóng cửa để sửa chữa mới. 

105. ------- $5 million was paid for the construction of this office building, 

(A) More 

(B) Over 

(C) Higher 

(D) Further 

Loại A, C và D vì ở đây không thấy có “than”( dùng trong so sánh hơn) 

Dịch: Hơn 5 ngàn đô la đã được trả cho việc xây dựng tòa văn phòng này. 

Extend:  

- Ở Mỹ, người ta thường dùng more than theo cách diễn tả danh từ đếm được 

có nghĩa là hơn quá hoặc quá (in excess of): 

Ex.  There are more than 4,000 traffic deaths every year. (Mỗi năm có hơn 4000 

người chết vì tai nạn giao thông). 

- Ở Anh, để diễn đạt ý nghĩa này người ta dùng over: 
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Ex.  There are over 4,000 traffic deaths in one year. (Mỗi năm có hơn 4000 người 

chết vì tai nạn giao thông). 

- Tuy nhiên, đôi khi ở Mỹ bạn cũng thường nghe mọi người dùng over để diễn 

tả số tuổi, thời gian hay chiều cao. Chẳng hạn: 

Ex.  My uncle is over fifty. (Bác tôi đã hơn 50 tuổi). 

Ex.  He is over five feet tall. (Anh ta cao hơn 1,7m). 

Ex.  I have been learning English for over two years. (Tôi học tiếng Anh được hơn 

hai năm rồi). 

106. Anne Farnsworth ------- tries to interview potential employees as thoroughly as 

possible. 

(A) always 

(B) nearly 

(C) well 

(D) for 

Cần một trạng từ dổ nghĩa cho động từ sau đó, dịch nghĩa-> chọn A 

Dịch nghĩa: Anne Farnsworth luôn luôn cố gắng phỏng vẫn những nhân viên tiềm 

năng càng kỹ lưỡng càng tốt. 

107.Once Mr. Mirren ------- completes his studies and necessary training, he may 

come and work for our corporation. 

(A) success 

(B) successful 

(C) successfully 

(D) successes 

Cần một trạng từ bổ nghĩ cho động từ completes. 

Dịch: Khi ông Mirren hoàn thành mỹ mãn những nghiên cứu và đào tạo cần thiết của 

ông ấy, ông ta có thể trở lại và làm việc cho tập đoàn của chúng ta. 

Toe
ic 

Prac
tic

e C
lub



ĐINH CÔNG TUYẾN – ECONOMY 2 - TEST 10 
 

Quyển ebook này do tập thể Group “Toeic Practice Club” biên soạn nhằm giúp các bạn tự học có tài liệu 

ôn thi hiệu quả. Đừng mua bán quyển ebook này, như vậy sẽ làm mất đi giá trị mà các bạn nhiệt tình đã 

đóng góp.  

108. All work -------  9 p.m  is considered overtime according to your contract. 

(A) between 

(B) through 

(C) after 

(D) out 

Between: giữa, khoảng giũa 

Through: xuyên qua, thông suốt 

Out: ngoài ( outdoor- bên ngoài cửa) 

Dịch nghĩa-> chọn A 

Dịch: Tất cả công việc sau 9 giờ tối thì được xem là làm quá giờ theo như hợp đồng 

của bạn. 

109. Under the ------- of Dr. Veracini, Cascadia Chamicals Inc. has patented several 

formulas and signed some lucrative contracts with other companies. 

(A) directs 

(B) directed 

(C) direction 

(D) directly 

Cần một danh từ đứng sau “the”. 

Dịch: Dưới sự hướng dẫn của ông Veracini, tập đoàn Cascadia đã cấp bằng sáng chế 

một vài công thức và ký kết một số hợp đồng có lợi nhuận với các công ty khác. 

- Một vài cụm liên quan 

Under construction : đang thi công 

Under repair : đang sữa chửa 

110. While Mr. Christopher Bloom is in New York to meet with an important client, 

he may ------- a few financial investment seminars. 

(A) attend ( động từ nguyên mẫu ) 
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(B) attendance 

(C) were attending (quá khữ tiếp diễn ) 

(D) attendee 

Attendance(n): lượng người tham dự ( danh từ không đếm được ) 

Attendee (n): người tham dự. ( danh từ đếm được)  

Sau các động từ khiếm khuyết như SHALL, WILL, WOULD, CAN, COULD, MAY, 

MIGHT, SHOULD, MUST, OUGHT TO + động từ nguyên mẫu.  

Dịch: Khoảng thoài gian ông Bloom ở New York để gặp khách hàng quan trọng, ông 

ấy có thể tham dự một vài hội thảo về đầu tư tài chính. 

111. Borrowing library materials -------  the necessary identification is not allowed. 

(A) into 

(B) until 

(C) among 

(D) without + cụm từ : không có 

Dịch: Việc mượn các tài liệu ở thư viện mà không có giấy xác minh cần thiết thì 

không được phép mượn. 

Note: identification – giấy tờ xác minh- Chứng minh thư nhân dân 

- Unless là một liên từ dùng trong câu điều kiện. Nó có nghĩa là trừ khi 

VD: I sleep with the window open unless it is really cold (Tôi ngủ với cửa sổ mở trừ 

khi trời quá lạnh) 

- Without lại là một giới từ có nghĩa là 

+ Không có 

VD:two day without food(2 ngày không có thức ăn) 

+ Vắng, thiếu  

VD: He said he could not live without her( Cậu ấy bảo cậu ấy không thể sống nếu 

thiếu cô ấy)  
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112. Standard -------  when performing certain experiments in the laboratory have 

changed over the past twenty years. 

(A) procedures  : quy trình 

(B) developments : sự phát triển 

(C) categories : loại hạng 

(D) qualifications : bằng cấp 

Dịch nghĩa: Những quy trình tiêu chuẩn khi thực hiện một số thí nghiệm nhất định 

trong phòng thí nghiệm đã thay đổi hơn 20 năm qua. 

113. Graduates from the Melrose College of Technology often make ------- 

contributions in several fields, including engineering, computer sciences, and 

astronomy. 

(A) value 

(B) valuable 

(C) valuably 

(D) valuing( cũng là tình từ nhưng dạng Ving, nhưng ưu tiên tính từ gốc hơn ) 

Cần một tính từ đứng trước danh từ. 

Dịch: Những sinh viên tốt nghiệp từ trường cao đẳng Kỹ thuật Melrose thường có 

những đóng góp quý giá trong một vài lĩnh vực, bao gồm kỹ sư, khoa học máy tính 

và thiên văn học. 

114. Large packages will be ------- to the stockroom in the northwest corner of the 

building. 

(A) produced : sản xuất 

(B) assembled : lắp ráp 

(C) equipped : trang bị 

(D) delivered : phân phát 
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Dịch: Những gói hàng lớn sẽ được chuyển tới kho hàng phía góc đông-bắc của tòa 

nhà. 

115. The two competing software programs were determined to be ------- effective 

in making tiling taxes from home an easy task. 

(A) equal 

(B) equally 

(C) equaled 

(D) equality 

Cần thêm trạng từ bổ nghĩa cho tính từ sau nó. 

Dịch: Hai chương trình phần mềm đang cạnh tranh nhau đã xác định ảnh hưởng 

ngang bằng nhau trong việc đánh thuế nhà ở một nhiệm vụ dễ dàng. 

116. Mr. Keating, the CEO, has ------- concern about rising fuel prices on our ability 

to effciently transport raw materials. 

(A) proposed : đề xuất 

(B) commented : bình luận 

(C) regard ( + with ): đánh giá 

(D) expressed ( thể hiện , bày tỏ ) 

Dịch: Ông Keating, tổng giám đốc, đã bày tỏ sự lo lắng về việc tăng giá nhiên liệu 

trong khả năng của chúng ta và vận chuyển vật liệu một cách hiệu quả. 

117. The ------- delivery date was moved ahead by one week because of a minor 

computer error. 

(A) expected 

(B) expecting 

(C) expectation 

(D) expect 

Cần 1 tính từ đứng trước danh từ tọa thành cụm danh từ hoàn chỉnh. 
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-> loại C( noun), D( verb), việc phân phát này là nó được mong đợi, không phải nó 

tự mong đợi, nên phải chọn tính từ nghĩa bị đông là A chứ không chọn B. 

Dịch: Ngày giao hàng được mong đợi đã bị rời trước một tuần vì một lỗi máy tính 

nhỏ. 

118. Ms. Jane Millard will be the guest lecturer at a ------- of seminars on ethical 

journalism. 

(A) present 

(B) scheme ( + for something / do to s.thing : kế hoạch cho cái gì đó 

(C) series ( +of s.thing : 1 chuỗi những cái gì, 1 loạt..) 

(D) progression tiến triển 

Dịch: Bà JM  sẽ là giảng viên khách mời tại một chuỗi các buổi hội thảo về y đức 

nghề báo. 

119. Public health and obesity experts are getting increasingly worried about the 

number of studies being ------- by food and beverage companies. 

(A) funding 

(B) funds 

(C) funded 

(D) found 

A number of = “Một số những ...”, đi với danh từ số nhiều, động từ chia ở số nhiều. 

The number of = “Số lượng những ...”, đi với danh từ số nhiều, động từ vẫn ở ngôi 

thứ 3 số ít. 

Câu đầy đủ là : 

Public health and obesity experts are getting increasingly worried about the number 

of studies which are funded by food and beverage companies. 

Which are funded : rút gọn dạng bị động sẽ thành 

….studies funed/being funed by food and beverage  

Toe
ic 

Prac
tic

e C
lub



ĐINH CÔNG TUYẾN – ECONOMY 2 - TEST 10 
 

Quyển ebook này do tập thể Group “Toeic Practice Club” biên soạn nhằm giúp các bạn tự học có tài liệu 

ôn thi hiệu quả. Đừng mua bán quyển ebook này, như vậy sẽ làm mất đi giá trị mà các bạn nhiệt tình đã 

đóng góp.  

Dịch: Các chuyên gia về bệnh béo phì và sức khỏe công cộng ngày càng trở nên lo 

lắng về con số của các cuộc nghiên cứu được tài trợ bởi các công ty thực phẩm và đồ 

uống. 

120. Customers who want a ------- must retum with the merchandise and the receipt 

within 30 days of purchase. 

(A) refund (n) : số tiền hoàn lại, trả lại.. 

(B) purchase 

(C) limit 

(D) registration (n) đăng kí 

Cần danh từ nghĩa phù hợp.  

Dịch nghĩa: những khách hàng họ muốn số tiền hoàn lại phải hoàn lại với hàng hóa 

và biên lại trong vòng 30 ngày kể từ ngày mua hàng. 

121. The research team ------- several policies on how sensitive issues should be 

tackled.  

(A) implementation 

(B) implements 

(C) implemented 

(D) implementing 

Vị trí cần điền là một động từ chính ở dạng quá khứ.  

Dịch: Đội nghiên cứu đã thi hành một vài chính sách trong việc những vấn đề nhạy 

cảm nên được ngăn chặn như thể nào.  

122. Ms. Yamaha was ------- for the successful funding campaign at the new business 

college. 

(A) probable (a) có thể, tin tưởng 

(B) responsible (+ for : có nghĩa vụ, trách nhiệm ) 

(C) trusting tin tưởng 
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(D) powerful (a) mạnh mẽ 

in charge of( pre)= chịu trách nhiệm 

Dịch: Ông Yamaha chịu trách nhiệm cho chiến dịch tài trợ thành công tại chuyến 

công tác tới trường đại học thương mại mới. 

123. Poplar Mills Inc. has been purchasing more arable land, hoping to increase not 

only production but also its ------- in the nation’s grocery stores. 

(A) competitor (n) đối thủ 

(B) competitiveness (n) sức cạnh tranh 

(C) competitive 

(D) competitively 

Cần một danh từ chỉ sự vật. Và chú ý ITS ở trên đang là tính từ sỡ hữu chứ không 

phải It is. 

Dịch: Tập đoàn PM đã mua mảnh đất canh tác nhiều hơn,họ  hy vọng sẽ tăng không 

chỉ sản lượng mà còn tăng năng lực cạnh tranh của công ty trong cừa hàng tạp hóa 

quốc gia.  

124. ------- passengers board the plane, flight attendants are expected to politely greet 

them. 

(A) Who 

(B) When 

(C) Why 

(D) Which 

Dịch: Khi những hành khách lên máy bay, các tiếp viên hàng không được mong đợi 

sẽ chào đón một cách lịch sự. 

KTBS: 

Who: đại từ quan hệ chỉ người 

Which: đại từ quan hệ chỉ vật 
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Why: trạng từ quan hệ chỉ lý do, đứng sau reason( dùng thay cho for, which) 

125. Our new website allows ------- to keep track of all orders. 

(A) our : tính từ sỡ hữu 

(B) ours 

(C) us ( túc từ ) 

(D) we 

Sau động từ nên dùng túc từ trong trường hợp này. 

Dịch: Trang web mới của chúng tôi cho phép chúng tôi giữ liên lạc tất cả các đơn 

hàng. 

126. The ------- shipment of desktop computers should arrive on March 23rd. 

(A) canceled : hủy bỏ 

(B) productive (a) :năng suất, hữu ích 

(C) initial (a) ban đầu 

(D) impartial (a) vô tư, công bằng 

Dịch: Lô hàng màn hình máy tính đầu tiên tới vào ngày 23 tháng 3. 

On arrival : đang đến  

127. When handling large funds, bank employees are required to check the 

statements ------ to make sure that everything is correct. 

(A) careful 

(B) carefully 

(C) more careful 

(D) carefulness 

Cần một trạng từ bổ nghĩa cho động từ check trước đó . kiểm tra một cách cẩn thận. 

Dịch: khi giải quyết các ngân quỹ lớn, các nhân viên ngân hàng  đã yêu cầu kiểm  

tra bảo báo cào tài chính một cách cẩn thận để đảm bảo rằng mọi thứ đều diễn ra 

đúng. 
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128. If you make an error on the application form, it is advised that you discard it 

and ------- a new copy at the front desk. 

(A) obtain (v) lấy 

(B) define (v) định nghĩa, vạch rõ 

(C) recall (thu hồi ; recall s.b to s.th : nhắc nhở, gợi lại ) 

(D) inquire (inquire into s.thing : tìm hiểu / inquire about s.thing hỏi về ) 

Dịch: Nếu bạn mắc một lỗi trên bản đơn xin việc, nó được khuyên rằng bạn loại bỏ 

nó và lấy một bản sao đặt trên bàn lễ tân. 

129. On the municipality’s website one can read reviews of ------- of the city’s finest 

restaurants. 

(A) so  

(B) such 

(C) ones 

(D) some 

Mệnh đề “some of sth” một vài thứ gì đó 

Dịch: Trên trang web của khu đo thị mọi người có thể đánh giá một vài nhà hàng tốt 

nhất của thành phố. 

130. Dr. Renault reassured the company’s president that the research department 

will ------- reach this year’s goals with the allotted funding. 

(A) freely : hào phóng, rộng rãi 

(B) extremely : vô cùng 

(C) definitely : dứt khoát, rạch ròi 

(D) usually 

Cần một trạng từ mang nghĩa phù hợp với văn cảnh. 

Tiến sĩ Renault trấn an lại chủ tịch của công ty rằng bộ phận nghiên cứu sẽ chắc 

chắn/kiên quyết đạt được những mục tiêu của năm nay với kinh phí được phân bổ. 
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131. To increase your chances ------ obtaining your accommodation in a hotel of your 

choice, kindly return the form as soon as possible. 

(A) as 

(B) of 

(C)for 

(D) with 

Chance of sth: cơ hội làm gì đó 

Dịch: để tăng những cơ hội có được chỗ ở của bạn ở khách sạn bạn lựa chọn, vui 

lòng gửi lại mẫu ngay khi bạn có thể. 

132. ------- arriving at the ofiice at 8 a.m., Ms McAllister begins her day by preparing 

the necessary client files for that day. 

(A) Because + mệnh đề 

(B) After  

(C) Now that (vì ) 

(D) Even if ( thậm chí nếu ) 

Dịch: Sau khi tới văn phòng  lúc 8 giờ sáng, bà McAllister bắt đầu ngày mới của bà 

ấy bằng việc chuẩn bị các tập tài liệu của khách hàng ngày hôm đó. 

133. The Phalanx Bus Co. reminds passengers to ------- refrain from propping their 

feet against the seat in front of them. 

(A) kind 

(B) kindly 

(C) kindlier 

(D) kinder 

Refrain form s.thing : tự kiềm chế làm gì 

Cần một trạng từ bổ nghĩa cho động từ sau đó. 
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Dịch: Công ty PB nhắc nhở các khách hàng vui lòng dừng việc chống đỡ chân của 

họ dựa vào chỗ ngồi phía trước họ. 

134. Her ------- work with the branch in San Francisco has earned Ms. Sosa a well 

deserved promotion. 

(A) unfolded 

(B) outstanding ( nổi bậc ) 

(C) reversing 

(D) inscribed 

* upstanding (a) : chắc chắn, cố định 

  Outstanding (a) nổi bậc 

Dịch: Khả năng làm việc nổi bậc của cô ấy với chi nhánh ở San Francisco để giúp bà 

Sosa có được một sự thăng chức xứng đáng.  

135. Mr.Kim‘s acceptance of this award is ------- remarkable when we realize that 

he has not worked in the field of digital multimedia’s technology. 

(A) most of 

(B) too much 

(C) all the more 

(D) many more 

 Chỉ dùng much ,still, even ,far + so sánh hơn. Không dung many để nhấn mạnh cho 

so sánh hơn.  

Most of: đại từ ( most of them, it); most of + n; too much + uncountable noun hoặc 

đứng cuối câu; many more + countable noun; all the more + adj. 

Dịch: Sự chấp nhận của ông Kim đối với phần thưởng này càng đáng chú ý hơn khi 

mà chúng tôi nhận ra rằng ông ta không làm việc trong lĩnh vực công nghệ truyền 

thông kỹ thuật số. 

Note: all the more + adj: càng/ thậm chí có tính chất gì đó hơn. 
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136. The Peterson-Jafie wedding day is ------- approaching, but the caterers haven’t 

started working on it yet. 

(A) rapidly nhanh chóng 

(B) securely : an toàn, chắc chắn 

(C) carefully : cẩn thận 

(D) anxiously : lo lắng, bồn chồn 

Dịch: Ngày cưới của P-J nhanh chóng đến gần, nhưng những người cung cấp thực 

phẩm vẫn chưa bắt đầu làm việc gì cả. 

137. Doctors at Stephen Mallory Memorial Hospital claim that cases of food 

poisoningcaused by improper storage are becoming more ------- . 

(A) frequented 

(B) frequently 

(C) frequent (a) 

(D) frequency 

Sau “ more” cần một tính từ. 

Dịch: Các bác sỹ tại bệnh viện Stephen Mallory Memorial phàn nàn  rằng các trường 

hợp ngộ độc thực phẩm do dự trữ không đúng cách thì trở nên thường xuyên hơn. 

138. We will process your ------- after proper notification from the other bank. 

(A) economy   

(B) deposit ( tiền gửi ) 

(C) finance 

(D) placement ( sự sắp đặt, phát hành cổ phiếu ) 

Cần một danh từ có nghĩa phù hợp. 

Dịch: Chúng tôi sẽ xử lý khoản tiền gửi định kỳ của bạn sau khi có thông báo đầy đủ 

từ phía ngân hàng khác 
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139. Bruce and Kate French have decided to quit their old jobs at Citadel Financial 

and start a financial consulting business of ----- . 

(A) them 

(B) theirs  

(C) their own 

(D) themselves 

Own dùng sau các từ sở hữu để nhấn mạnh ý về sở hữu cá nhân hoặc tinh chất cá thể 

của cái gì. 

Ví dụ như câu : For reasons of his own : vì lý do riêng của anh ấy. 

On one’s own = by oneself 

Dịch: Bruce và Kate French đã quyết định bỏ công việc cũ của họ tại Citadel 

Financial và bắt đầu gây dựng một doanh nghiệp tư vấn tài chính của bản thân họ. 

140. SAV Inc. will be ------- production of one of their trademark products. 

(A) estimating ước tính 

(B) unfolding mở ra 

(C) discontinuing   : ngừng sản xuất 

(D) solving. giải quyết 

Cần một động từ phù hợp. 

Dịch: Tập đoàn SAV sẽ ngừng sản xuất các sản phẩm thương hiệu của họ. 
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Dear Maria, 

Thank you for responding to our company's job advertisement and attending the interview. 

We are pleased to offer you the position as a part-time graphics designer. You ----- 

                                                                                                   141. (A) are expecting 

                                                                                                           (B) will be expected 

                                                                                                           (C) in expectation 

                                                                                                           (D) may have expected 

Bạn sẽ được cho là/được mong đợi/ được dự tính  làm việc từ  5 p.m đến 8 p.m. 

to work from 5:00 p.m. to 8:00 p.m., Monday through Friday. You will be paid $1,200 per 

week for the first six months. After a ----- -- at the end of this period, you will be considered 

                                                142. (A) summary ( tóm tắt ) 

                                                        (B) result ( +of : kết quả của ) 

                                                        (C) refund ( hoàn trả ) 

                                                        (D) review ( xem xét ) 

Sau khi xem xét vào cuối giai đoạn. Bạn sẽ được xem xét cho việc thăng chức. 

for a promotion. Please report to the Human Resources Department on Wednesday, 

September 4, hand in transcripts of your certificates, and complete any other documents 

related to your employment. The orientation program tor trainees is ------- for the  

                                                                                                143. (A) scheduled 

                                                                                                        (B) helped 

                                                                                                        (C) briefed 

                                                                                                        (D) assigned 

Chương trình định hướng cho những thực tập sinh được dự kiến vào khoảng tuần sau. 

following  week. Welcome to Monjan, the largest group of software developers in health 

care. 
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Questions 144-146 refer the following leter. 

Laurie Spacik 

1234 S. Western Sky Ct. 

Denver, CO 80227 

Dear Ms. Spacik, 

We are sending this letter to alert you to an important security issue. As you know, we are always 

concerned about the safety of your personal data. Some of our customers have reported that they 

have received e-mail correspondence regarding their financial information. The messages have 

included requests tor customers’ personal information. 

Please be aware that our company will never ask you to reveal personal information via e-mail. 

Passwords, credit card numbers and ----- -- information are things we will never ask 

                                                144. (A) one another 

                                                        (B) other such 

                                                        (C) each other 

                                                        (D) another 

you to send us. 

144:  

Other + uncountable noun(  cái khác) 

One another: một cái khác 

Each other: mỗi một cái khác 

Another( một cái khác) 

Reveal personal information via e-mail : tiết lộ thông tin cá nhân qua thư điện tử 

The following ----- -- steps should be taken to protect your personal information. 

          145. (A) additional 

                  (B) comparative 

                  (C) surplus 

                  (D) excessive . 
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145: Dịch: Những bước bổ sung sau đó nên được thực hiện để bảo vệ thông tin cá nhân 

của bạn. 

        Additional: thêm vào 

        Comparative: so sánh 

1) Do not keep that information on your computer. 2) Use different passwords for dilferent 

websites. 3) Any e-mails asking you to verify persona! information should be fonmarded to 

the following e-mail address: spam@webpay.com. 

Your ------- is appreciated. 

  146. (A) opinion  

          (B) recommendation 

          (C) cooperation 

          (D) suggestion 

146: Dịch: Sự hợp tác của bạn được đánh giá cao. 

        Opinion: quan điểm, ý kiến. 

        Recommendation = suggestion: Sự đề nghị, sự góp ý. 

        Surplus: Dư thừa 

        Excessive: quá mức 
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Questions 147-149 refer the following article 

Sedona, AZ - Communications giant Te|eStar’s first satellite was launched this morning. 

The satellite will be a key factor in increasing communications capacity as the company 

mincreases the size of its market in the western USA. A group of top executives was 

present in Sedona as the satellite was launched. The satellite should be fully operational -

------ 48 hours after its launch. TeleStar‘s new communications  

            147. (A) just 

                    (B) when 

                    (C) so 

                    (D) since 

network will then be ----- -- by the end of June 

  148.   (A) operationally 

            (B) operational 

            (C) operation 

            (D) operate 

The satellite ----- -- by Dutch company Sendek and cost approximately $200 000 000 

        149. (A) made 

                (B) is making 

                (C) will be made 

                (D) was made 

As the satellites are expected to bring record revenue to the corporation, the goal is to have 

several such satellites in space within the next two years 

 

          

 

Questions 150-152 refer to the following e-mail. 
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To: Suzanne lfilmer 

From: Adelaide Meier 

Date: January 29 

Subject: Frankfurt construction project 

Thank you for sending the blueprints of the new office building in Frankfurt. The design 

is just what we were looking tor, and the engineering managers were very ------- 

                                                                                                  150. (A) preoccupied 

                                                                                                           (B) concerned 

                                                                                                           (C) pleased 

                                                                                                           (D) considerate 

Blueprint = design= bản thiết kế. 

150. Cảm ơn về việc gửi bản thiết kể của tòa nhà cơ quan mới ở Frankfurt. Bản thiết kế 

này chính xác là những gì chúng tôi đang tìm kiếm, và những quản lí công trình rất hài 

lòng khi thấy công việc đã được hoàn tất.  

to see the work that has been done. The quality of work is far better than the other 

architects we have reviewed up until now. The environmental elements that you ------  

                                                                                                  151 . (A) were included 

                                                                                                           (B) have included 

                                                                                                           (C) to include 

                                                                                                           (D) will be included 

151. Dùng thì hiện tại hoàn thành vì việc này đã xảy ra và vẫn còn ở hiện tại.  

Những yếu tố môi trường mà bạn đã đề cập/bao gồm trong kế hoạch thì khá là ấn tượng.  

Câu A: dạng bị động quá khứ đơn-> loại 

Câu C: to V , S+ to V -> loại 

Câu D: Dạng bị động tương lai đơn -> loại 
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in the plans were  impressive; your ideas are very progressive and ehvironmentally 

conscious. 

------ the quality of your blueprints and overall plan, we believe that our new site will  

152. (A) If only 

        (B) In spite of 

        (C) According to 

        (D) Because of 

152: Dịch nghĩa: Bởi vì chất lượng các bản thiết kế của bạn và kế hoạch tổng thể, chúng 

tôi tin tưởng rằng trang web mới của chúng tôi sẽ là mô hình cho các dự án trong tương 

lai… 

If only: chỉ khi 

In spite of : mặc dù 

According to = about= as to: theo như, về 

be a model for future projects. We are grateful that someone with your experience has 

been chosen to complete the project, and would like to thank you for your dedication. 

We hope that you will be able to work with us on future projects, and look fOl'W8I'd to 

speaking with you again soon. 

Sincerely, 

Adelaide Meier, Manager 
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1. Two years ago, some of the athletes ------- school to pursue a professional 

career or the Olympics. 

(A) leave 

(B) left ( câu có dấu hiệu “years ago” chỉ quá khứ, và mang nghĩa chủ động 

) 

(C) will leave 

(D) was left 

Hai năm trước đây, một vài vận động viên đã rời khỏi trường học để theo đuổi 

nghề nghiệp hoặc thế vận hội. 

- Pursue something : theo đuổi gì đó. 

Ex. to pursue a goal/an aim/an objective 

2. A road collapse has ----- -- traffic delays on the main route between Mildura 

and 

Merbein. 

(A) caused ( gây ra ) 

(B) departed ( khởi hành ) 

(C) directed ( gửi, hướng vào ) 

(D) operated ( hoạt động, quản lí ) 

Vụ sụt lở con đường đã gây ra ùn tắc giao thông trên tuyến đường chính nối 

Mildura và Merbein. 

3. Ms. Kim asks that the marketing team e-mail the final draft to ------- before 5 

p.m. 

(A) her (túc từ ) 

(B) she  ( đại từ, dùng làm chủ ngữ) 

(C) hers ( tính từ sở hữu ) 

(D) herself ( đại từ phản thân ) 

Bà kim yêu cầu nhóm marketing gửi bảng phác thảo  đến bà trước 5 giờ chiều. 

4. ------- her vacation, Janet traveled to Hong Kong, Taipei, and Shanghai. 
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(A) Behind : phía sau 

(B) From  :  từ… 

(C) Between : giữa 

(D) During  + N : suốt khoảng thời gian đó….. 

Suốt kỳ nghỉ, Janet đã đi du lịch đến Hong Kong, Đài bắc và Shanghai. 

5. Travel expenses should be ----- -- no later than 30 calendar days after returning 

from a business trip. 

(A) submit 

(B) submits 

(C) submitted ( sau “be” thì động từ chỉ có thể ở dạng Ving hoặc bị động ) 

(D) submissions 

No later than: không muộn hơn 

Chi phí du lịch nên được nộp không quá 30 ngày sau khi hoàn thành chuyến đi 

công tác. 

6. Customers must contact the ----- -- directly for all warranty and repair issues. 

(A) manufacturer (n) nhà sản xuất 

(B) manufacturing (a) 

(C) manufactures (v) sản xuất 

(D) manufactured (a ) 

Cần một danh từ sau mạo từ “the” 

Những khách hàng phải liện hệ với nhà sản xuất trực tiếp về tất cả những vấn đề 

về bảo hành và sửa chữa. 

7. Before you can enter the building, you must show ----- -- your passport and 

your 

airline ticket, so have them ready. 

 (A) both 

(B) either 

(C) as 
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(D) if 

Cấu trúc Both…and ..: cả cái này..và cái kia 

Trước khi bạn có thể đi vào tòa nhà, bạn phải trình cả hộ chiếu và vé máy bay của 

bạn, vì thế hãy luôn đem theo chúng. 

8. Our employee ----- -- program can boost employee morale and decrease 

employee turnover. 

(A) motivation (n) sự thúc đẩy, xúc tiến 

(B) reality (n) sự thực tế 

(C) prevention (n) sự ngăn ngừa 

(D) consequence (n) hậu quả 

Take the consequence of s.thing: chịu hậu quả của việc gì. 

In consequence of s.thing: do kết quả của việc gì 

Chương trính thúc đẩy nhân viên có thể thúc đẩy tinh thần nhân viên và tăng 

doanh thu. 

9. Califomia employers should familiarize ------- with significant labor and 

employment laws passed by the Legislature in 2000. 

Familiarize s.b/oneself with s.thing : làm cho ai/ tự họ hiểu biết về cái gì 

(A) they ( đại từ, dùng làm chủ ngữ) 

(B) themselves ( đại từ phản thân ) 

(C) theirs ( đại từ sở hữu ) theirs = their + N 

(D) their ( tính từ sở hữu ) 

Chủ sở hữu lao động ở Califomia nên tự tìm hiểu về luật lao động mà được thông 

qua bởi cơ quan lập pháp năm 2000. 

10. Companies ----- -- send out their free samples with discount coupons to 

encourage consumers to buy their products. 

(A) nearly ( gần như, không hoàn toàn ) 

(B) often ( thường ) 

(C) highly ( cao ) 
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(D) ever ( có bao giờ ) 

Những công ty thường gửi mẫu miễn phí của họ kèm những phiếu giảm giá để 

khuyến khích khách hàng mua sản phẩm của họ. 

11. It is common practice for a firm to seek a ----- -- advantage in order to 

maintain its position in the marketplace. 

(A) compete against/with s.b in/for s.thing (v) : đua tranh, ganh đua 

(B) competition (n) sự cạnh tranh 

(C) competitive (a ) canh tranh 

(D) competitively (adv) đủ khả năng cạnh tranh 

Common practice : thói quen, thông lệ, phong tục tập quán 

Cần một tính từ bổ nghĩa cho danh từ advantage. 

Thói quen phổ biến để các công ty tìm kiếm lợi thế cạnh tranh là nhằm duy trì vị 

thế của nó trên thị trường. 

12. Since no more information has been released, the game will probably not 

come out this year ----- - even next year. 

(A) whether 

(B) then (adv) khi đó, lúc ấy 

(C) through ( giới từ ) xuyên qua, thông qua 

(D) or : hoặc 

Come out : trở nên, hóa ra, công bố 

Vì không có thông tin thêm nào được công bố, nên trận đấu hầu như chắc chắn 

sẽ không công bố trong năm này hoặc thậm chí năm tới. 

Bổ sung : 

1. Sau động từ discuss thì thường người ta hay dùng whether hơn là if: 

Ví dụ: 

We discussed whether he should be hired. (Chúng tôi đã thảo luận xem liệu có 

nên thuê anh ấy hay không?) 
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They discussed whether to invest in the new idea. (Họ đã thảo luận xem liệu có 

nên đầu tư cho ý tưởng mới hay không?) 

2. Sau giới từ thì chúng ta chỉ dùng whether: 

Ví dụ: 

We talked about whether we should go or not. (Bố mẹ đang bàn xem chúng ta có 

nên chuyển đi hay không?) 

I looked into whether he should stay. (Tôi đang xem xét liệu anh ta có nên ở lại 

không?) 

3. Với động từ nguyên thể (To Infinitive) thì chúng ta chỉ dùng whether mà không 

dùng if: 

Ví dụ: She can’t decide whether to buy the house or wait. (Cô ấy không thể quyết 

định được nên mua ngôi nhà hay tiếp tục chờ thêm nữa). 

He considered whether to give up the position or quit next year. (Anh ấy đang 

cân nhắc xem nên từ bỏ vị trí này hay là bỏ việc vào năm tới). 

4. Sự khác nhau cuối cùng là whether được dùng mang tính nghi thức xã giao 

hơn, còn if được dùng với trong tình huống suồng sã, thân mật: 

Ví dụ: 

Let me know whether you will be able to attend the conference. (Hãy cho tôi biết 

nếu bạn có thể tham dự buổi hội thảo). 

The CEO will decide whether this is a risk worth taking. (Ban giám đốc đang cân 

nhắc xem liệu điều đó có đáng để mạo hiểm hay không?) 

He asked if she had seen that film. (Anh ấy hỏi xem liệu cô ấy đã xem bộ phim 

đó chưa?) 

She wondered if Tom would be there the day after. (Cô ấy đang băn khoăn liệu 

Tom có ở đây ngày mai không?) 

13. The bids must be reviewed by the engineers to make sure all engineering 

------- for the project are met. 

(A) specific (a) cụ thể, rõ ràng (n) cái riêng, chi tiết 
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(B) to specify (v) chỉ định, ghi rõ 

(C) specifically (adv)  một cách cụ thể, rõ ràng 

(D) specifications (engineering đang là tính từ dạng Ving , nên cần một danh 

từ ) 

Việc bỏ thầu phải được xem lại bởi những ký sư để đảm bảo những chi tiết kỹ 

thuật cho dự án được đáp ứng. 

14. Library users must remove all ----- -- belongings when they leave the library 

for more than a half hour. 

(A) unlimited (a) không giới hạn 

(B) personal (a) cá nhân 

(C) accurate (a) chính xác 

(D) believable (a) đáng tin 

Những người sử dụng thử viện phải cất tất cả đồ đạc cá nhân khi họ ở lại thư viện 

hơn nữa tiếng.   

15. The new management recognized the importance of this business decision 

and 

------- reorganized operational procedures. 

(A) prompt (a) nhanh chóng (v) xúi giục (n) lời nhắc 

(B) promptness (n) sự mau lẹ 

(C) promptly (adv) nhanh chóng 

(D) prompter (n) người nhắc 

Phía sau đang là một động từ, nên chỉ có thể chọn trạng từ vào chỗ trống đó. 

Quản lí mới đã công nhận tầm quan trọng của quyết định kinh doanh này và nhanh 

chóng công nhận những thủ tục hoạt động. 

16. Please complete all the questions contained on the claim form and provide 

a ----- -- where requested. 

 (A) signature (n) chữ ký 

(B) delivery (n) sự phân phát 
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(C) termination (n) sự kết thúc, hoàn thành 

(D) completion (n) sự hoàn thành 

Vui lòng hoàn thành tất cả những câu hỏi  trong mẫu yêu cầu và thêm chữ ký nơi 

được yêu cầu. 

17. The ------- has always been on ensuring a consistently high level of quality 

and outstanding service. 

(A) emphasized ( động từ bị động ) 

(B) emphatic (a) nhấn mạnh, mạnh mẽ, dứt khoát 

(C) emphasis (n ) tầm quan trọng (emphasis on : nhấn mạnh về…) 

(D) emphasize (v) nhấn mạnh 

Trước đó là mạo từ “The” nên cần một danh từ. Vẫn có trường hợp “The + adj  

để tạo thành danh từ, xem phần tham khảo bên dưới ) 

Dịch : Điều quan trọng luôn là phải đảm bảo mức độ nhất quán cao về chất lượng 

và dịch vụ xuất sắc. 

Bổ sung: 

Mạo từ "The" kết hợp với tính từ để tạo thành danh từ chỉ về một nhóm người 

hay một tầng lớp trong xã hội. 

The rich are getting richer and the poor are getting poorer. 

Những người giàu trở nên giàu hơn, người nghèo thì càng trở nên nghèo hơn. 

It's our duty to care for the sick. 

Trách nhiệm của chúng ta là quan tâm,chăm sóc những người bệnh. 

Tất cả các danh từ đặc biệt này đều đi với "to be" số nhiều. 

1. PHÂN LOẠI: 

a. Các tính từ chỉ địa vị kinh tế hoặc địa vị xã hội: 

The poor dha..s The rich ...........  

The strong......... The weak 

The disadvantaged HHHH 

The unemployed  
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The homeless: người vô gia cư. 

The hungry = The starving: người đói ăn 

The privileged /ˈprɪvəlɪdʒd/ : người được đặc ân, được quyền ưu tiên đặc biệt mà 

những người khác không có. 

The underprivileged/ˌʌndəˈprɪvəlɪdʒd/: người chịu thiệt thòi về quyền lợi = the 

disadvantaged 

b. Các tính từ miêu tả tình trạng sức khỏe hoặc thể chất. 

The blind aaaaa The deaf  

The living: người còn sống  

The handicapped: người bị tật nguyền 

The disabled: người tàn tật. 

Chú ý: phân biệt The handicapped và The disabled. 

c. Các tính từ miêu tả tuổi tác: 

The elderly: đây là cách lễ độ để nói ý "già", dùng chỉ người già một cách tổng 

quát. 

The middle-aged lllllThe oldjjjj The over-sixtieslll The under-fivesllll The young 

The elderly need special care in winter. 

(Những người già cần sự chăm sóc đặc biệt vào mùa đông.) 

d. Có thể dùng "The+adv+adj": dùng trạng từ trước tính từ và sau mạo từ "The". 

The very poor are left without hope. 

Những người bần cùng/quá nghèo buộc lòng phải đi mà không có chút hy vọng 

gì. 

The several disabled need full-time care. 

Những người bị một vài khuyết tậtcần được chăm sóc đầy đủ. 

The less fortunate can not afford to go on holiday. 

Những người kém may mắn không đủ khả năng để đi du lịch. 

Should the mentally ill be allowed to live in community? 

Có nên để những người mắc bệnh tâm thần chung sống với cộng đồng hay không? 
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2.THE YOUNG HAY THE YOUNG PEOPLE? 

"The young" có nghĩa giới trẻ nói chung.Khi muốn cụ thể hóa một người hay một 

nhóm người cụ thể, chúng ta dùng kèm với danh từ như: "man,woman,people,..". 

The young have their lives in front of them. 

Những người trẻ có cuộc sống chờ đợi ở phía trước. 

I know the young woman in reception. She lives in our street. 

Tôi biết cô gái đứng ở quầy tiếp tân. Cô ấy sống chung đường với chúng tôi. 

Thực chất trường hợp này đó là khi ta dùng "The+ Adj" tạo thành danh từ chỉ một 

nhóm người, danh từ số nhiều. 

Còn khi "The+Adj+N" sẽ tạo thành một danh từ xác định như ta vẫn gặp, tương 

tự như với các danh từ đi với "A/an" mà thôi. 

18. ------- presenting a valid parking permit, employees cannot park their cars on 

company property. 

(A) On ( ở trên ) 

(B) Among ( giữa , nằm trong số ) 

(C) Without ( nếu không có ) 

(D) Over : lên trên 

Nêu không xuất trình giấy phép đỗ xe có giá trị, những nhân viên không thể đậu 

xe của họ ở công ty. 

19. Visible from ------- in the city, the tower stands in the very center of the Turpis 

territory. 

(A) absolutely ( tuyệt đối ) 

(B) around ( xung quanh ) 

(C) entirely ( toàn bộ, hoàn toàn ) 

(D) anywhere ( bất cứ nơi đâu ) 

Có thể nhìn từ bất cứ nơi đâu trong thành phố, từ vị trí tháp trong mỗi trung tâm 

của khu vực Turlis. 
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20. At the current speed of production, Supreme Tech is not able to manufacture 

------- products to meet the demands of our purchase orders. 

(A) full (a) đầy đủ 

(B) quick (a )nhanh chóng 

(C) enough  (S + V + enough + noun (for somebody) + to V) 

(D) overall (A) toàn bộ, toàn thể 

Với tốc độ sản xuất hiện tại, thì Supreme Tech không thể sản xuất đủ sản phẩm 

để đáp ứng nhu cầu những đơn đặt hàng của chúng tôi. 

Bổ sung 

Cấu trúc với Enough: đủ….để có thể làm gì 

Chúng ta có thể dùng enough với cả tính từ, trạng từ và danh từ. Với tính từ và 

trạng từ, ta có hai cấu trúc sau (Enough đứng sau tính từ và trạng từ.) 

S + V + adv + enough + (for somebody) + to + V 

S + to be + adj + enough + (for somebody) + to + V 

Ví dụ: 

- She is old enough to understand the story. (Cô ấy đủ lớn để hiểu chuyện đó.) 

- The boy is strong enough to lift the vase. (Cậu bé đủ khỏe để nâng cái bình lên) 

Với danh từ, chúng mình dùng cấu trúc sau (enough đứng trước danh từ) 

S + V + enough + noun (for somebody) + to V… 

Ví dụ: 

- I have enough money to buy this house. (Tôi có đủ tiền để mua căn nhà này) 

- There has enough time for us to do the exercise. (Có đủ thời gian để chúng tôi 

làm bài tập) 

21. People in NY are healthier because they walk a few blocks every day since 

the 

roads are ----- -- crowded with cars and taxis. 

(A) cleanly (a) sạch sẽ (adv) dễ dàng, êm xuôi 

(B) finely (adv) đẹp đẽ, tế nhị 
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(C) usually (adv) thông thường 

(D) exactly (adv) chính xác 

Những người ở New York thì khỏe hơn vì  họ đi dạo ở vài đoạn đường dành cho 

người đi bộ kể từ khi đường xá đông đúc xe hơi và taxi. 

22. Any questions ------- our products or services may be addressed to Ms. 

Davis. 

(A) related to : liên quan đến 

(B) through : thông qua, xuyên suốt 

(C) up on ở trên 

(D) according to : theo như 

Bất kì câu hỏi nào mà liên quan đến sản phẩm hay dịch vụ của chúng tôi có thể 

được gửi đến bà Davis. 

23. At this point, Northeast suggests that we ------- the start of our road work until 

gas prices settle down. 

(A) wait (v) đợi 

(B) remain (v)còn lại, duy trì 

(C) expire (v) hết hiệu lực 

(D) delay (v) hoãn 

road work: công việc làm đường xá 

settle down : im lặng, ổn định xuống 

Tại thời điểm này, Northeast đề nghị chúng ta trì hoãn việc khởi công làm đường 

xá cho đến khi giá nhiện liệu ổn định lại. 

24. Marc Ecko is rumored to be ------- to signing a deal with the licensing firm, 

Iconix. 

(A) closeness 

(B) closing 

(C) closely 

(D) close ( be close to doing sth: sắp sửa làm gì ) 
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Sign a deal nghĩa là ký một hợp đồng 

Mar Ecko được đồn đại là sắp sửa kí kết một sự thỏa thuận với công ty cấp phép 

Iconix. 

Bổ sung : 

Vài cấu trúc bị động đặc biệt: 

-Khi gặp các câu như:  

People say / believe / rumor / know / report / expect… that + S + V* 

hoặc: They say / believe / rumor / know / report / expect… that + S + V* 

-Ta chuyển sang cấu trúc bị động như sau: 

It is + V3 (said / believed / rumored / known / reported / thought / expected …) + 

that + S + V* 

hoặc: S+ be + V3 (said / believed / rumored / considered / known / reported / 

thought / expected…) + to + V* (nguyên mẫu) 

-Cấu trúc này thường được dịch là: “Người ta bảo rằng/ đồn rằng / tin rằng / biết 

rằng / báo rằng / nghĩ rằng / kỳ vọng rằng…” 

-Ex:  

1) Mr.Brian is very old. Nobody knows exactly how old he is, but people say that 

he’s 108 years old. 

-> …it is said that he is 108 years old. (hoặc: …he is said to be 108 years old). 

-> Ông Brian già lắm rồi. Ko ai bik chính xác ôg ta bao nhiu tuổi, nhưg người ta 

bảo nhau rằng ôg ấy 108 tuổi. 

2) They believe that a UFO has destroyed the meteor that hit Russia last week. 

-> It is believed that a UFO has destroyed the meteor that hit Russia last week. 

(hoặc: A UFO is believed to have destroyed the meteor that hit Russia last week). 

-> Người ta tin rằng 1 vật thể bay ko xác định đã phá huỷ khối thiên thạch đâm 

vào nước Nga vào tuần trước. 

3) People expect that the famous online game “World of Warcraft” will be 

available in Vietnam this year. 
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-> It is expected that the famous online game “World of Warcraft” will be 

available in Vietnam this year. 

25. One of the duties of library assistants is to shelve books returned ----- -- 

borrowers or used by readers within the library. 

(A) by 

(B) about 

(C) at 

(D) before 

Chọn giới từ thích hợp , chúng ta cũng chú ý cấu trúc câu song song với "or" 

Một trong những nhiệm vụ chính của trợ lý thư viện là sắp xếp các quyển sách 

được trả bởi người mượn hoặc được sử dụng bởi người đọc trong thư viện 

26. Bananas imported from the Philippines are dominating supermarket shelves 

------- due to their attractive appearance 

(A) reported ( câu đã đủ các thành phần, nên không chỗ trống đó không cần động 

từ nữa. loại A và D ) 

(B) reportedly (adv) theo như đưa tin 

(C) reporting ( cũng không thích hợp, nếu đây là mệnh đề quan hệ rút gọn chủ 

động, thì nó bổ ngữ cho “supermarket shelves”  những kệ hàng trong siêu thị 

báo cáo  vô lý ) 

(D) reports 

Những trái chuối được nhập khẩu từ Philippin đang chiếm ưu thế ở các quấy trong 

siêu thị theo như đưa tin là vì bề ngoài hấp dẫn của chúng. 

27. Mr. Brown gave a bleak view of the Christmas retail sales picture before 

------ sales figures a week ago. 

(A) proving : chứng minh 

(B) announcing : công bố 

(C) cooperating : hợp tác 

(D) designing : phác họa 
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Ông Brown đã cho thấy toàn cảnh ảm đạm về bức tranh doanh số bán lẻ lễ Noel 

trước khi công bố những con số doanh thu một tuần trước. 

28. Public and private investments are moving ahead rapidly as the country has 

shown a great ----- -- to stability and low inflation. 

(A) assurance (n) sự bảo đảm 

(B) commitment ( +to : chuyển sang ) 

(C) collaboration (n) cộng tác 

(D) assignment (n) nhiệm vụ, bổn phận 

Những vụ đầu tư công và tư nhân đang đi lên nhanh chóng khi quốc gia đã cho 

thấy một sự chuyển đổi mạnh sang mức làm phát thấp và ốn định 

29. One ------- outcome of the current economic recession is that the growth of 

merger activity will slow down. 

(A) possibly (adv) có thể 

(B) possibility ( of + s.thing ; possibility of  + doing s.thing : khả năng ) 

(C) possibilities 

(D) possible (a) chỗ trống cần một tính từ bổ nghĩa cho danh từ  “outcome” 

Một kết quả có thể có của sự suy thoái kinh tế hiện tại là sự phát triển của hoạt 

động liên doanh sẽ giảm. 

30. Most of the companies surveyed ------- their growth to marketing and sales 

strategies. 

(A) attributes 

(B) attributed 

(C) attributing 

(D) attribution 

Nhìn vào câu, nếu “survey” là động từ chính của câu, thì câu có nghĩa là “ Hầu 

hết những công ty đã điều tra “ vô lý. Nên biết đó đang là mệnh đề quan hệ rút 

gọn dang bị động. 
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Most of the companies which is surveyed = Most of the companies surveyed = 

hầu hết những công ty mà được điều tra. 

Cho thấy câu trên chưa có động từ chính loại C và D. 

Mà câu trên thì phải chia ở quá khứ mới thích hợp vì hành động điều tra sau hành 

động “attribute”, mà survey chia ở quá khứ, nên attribute cũng phải hoàn tất trong 

quá khứ. 

Attribute  s.thing to s.b/ s.thing : một điều gì đó là do một ai đó hay điều gì đó 

Hầu hết các công ty mà được điều tra cho là sự phát triển của họ là do chiến lược 

bán hàng và marketing. 

31. We haven’t heard from them yet ----- -- we sent an email for a quote of their 

product prices. 

(A) until : cho đến khi 

(B) only if : chỉ khi nào 

(C) nevertheless : tuy nhiên 

(D) even though + mệnh đề : mặc dù 

Chúng tôi đã không nghe gì tự họ mặc dù  chúng tôi đã gửi một e-mail để nêu giá 

sản phẩm của họ . 

32. They can print more quality prints than most ------- printing stores, not.to 

mention faster and better. 

Not to mention  : chưa kể đến 

Without mentioning : chưa kể đến 

(A) other (a) khác 

(B) added (a) bổ sung 

(C) further (a) thêm nữa, hơn nữa 

(D) extra (a) thêm 

Họ có in những bản in chất lượng hơn hầu hết những cửa hàng in ấn khác, chưa 

kể đến là tốt hơn và nhanh hơn. 

33. We are pleased to announce that the ----- -- anticipated tablet computer 
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brochure has now been launched on our website. 

(A) most eager 

(B) eagerness 

(C) eagerly 

(D) eager ( nếu dùng tính từ, thí nó sẽ bổ nghĩa cho “brochure” dẫn đến  cuốn 

sách háo hức sai nghĩa nên chỉ có thể dùng trạng từ để bổ nghĩa cho tính từ 

“anticipated”) 

Chúng tôi vui mừng thông báo rằng cuốn sách hướng dẫn máy tính bảng được 

mong đợi háo hức đã được ra mắt trên trang web của chúng tôi. 

34. Visitors to the central area are invited to visit Central Ottage, one of the few 

historic spots in the ----- -- modern town of Joplin. 

(A) however ( tuy nhiên ) 

(B) instead ( +of : thay vì ) 

(C) separately (adv) tách biệt, riêng lẽ 

(D) otherwise (adv) khác (liên từ : nếu không thì ) 

Du khách đến thăm khu vực trung tâm được mời đến thăm Central Ottage, một 

trong số ít các điểm di tích lịch sử trong thị trấn hiện đại khác của Joplin. 

35. Pay Per Click advertising makes ------- easy to track how your advertising and 

marketing efforts are going. 

(A) they ( đại từ ) 

(B) one ( đại từ ) 

(C) what ( đại từ ) 

(D) it ( cần túc từ sau make ) 

Dịch vụ quảng cáo Pay Per Click ( tính tiền theo cú click chuột ) làm nó dễ dàng 

theo dõi làm thế não mà những nỗ lực marketing và quảng cáo đang diễn ra.  

Bổ sung : 

ONE và ONES 
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Đại từ là dùng để thay thế cho danh từ để tránh lặp lại nhiều lần danh từ đó. Chúng 

ta dùng ONE thay cho những danh từ số ít và ONES thay cho những danh từ số 

nhiều, thay cho người hay vật đều được. 

For example: 

A. That’s my house. (Đó là nhà tôi.) 

B. Which one?  (Cái nào?) 

A. The one with the white walls and green windows. (Cái có tường rắng và cửa 

sổ xanh lục.) 

Như vậy chúng ta dùng ONE thay cho “house” và tránh được không phải lặp lại 

chữ “house” ba lần chỉ trong ba câu nói ngắn. For example: 

A. Look at those boys! (Hãy nhìn mấy cậu bé kia!) 

B. Which ones?  boys) (Những đứa nào?) 

A. The ones in white shirts and dark blue trousers. (Những đứa mặc sơ mi trắng 

và quần xanh đậm.) 

Ở đây ONES thay cho người và là số nhiều. 

36. The contributions made by Dr. Victor Hettigoda to the product development 

research were ----- -- by her boss. 

(A) ensured ( bảo đảm ) 

(B) realized ( nhận ra ) 

(C) commended ( ca ngợi, tuyên dương ) 

(D) incorporated ( sáp nhập, hợp nhất ) 

Những đóng góp mà được thực hiện bởi tiến sĩ Victor cho sự nghiên cứu phát 

triển sản phẩm được ca ngợi bởi ông chủ của bà. 

Bổ sung : 

1)MAKE OF 

To be made of + chất liệu : khi làm xong vẫn còn thấy chất liệu đó  

ex: the table is made of wood Sadcái bàn làm bằng gổ ) khi thành phẩm vẫn còn 

thấy gỗ  
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2)MAKE FROM 

To be made from + chất liệu : khi làm xong không còn thấy chất liệu nữa  

ex: The cake is made from egg and flour : ( cái bánh làm bằng trứng và bột ) -> 

khi làm xong không còn thấy trứng và bột nữa 

3)MAKE IN 

To be made in + nơi chốn   

ex: this car was made in Japan (xe này được chế tạo tại Nhật ) 

4)MAKE INTO 

To be made into + thành phẩm : Làm thành .. 

ex: Flour and egg are made into cake.( trứng và bột làm thành bánh ) 

5)MAKE BY 

To be made by + người thực hiện : 

ex: The cake was made by my mother Sadbánh này được làm bởi mẹ tôi) 

37. The design of the proposed project is one of the criteria (that) the committee 

will evaluate ------- determining the recipient of the state grant. 

(A) in  

(B) and ( loại B và and nối 2 từ loại going nhau, phía trước là động từ nguyên 

mẫu evaluate nên dùng “and” thì phía sau cũng là VO ) 

(C) yet (adv) chưa ( liên từ ) : tuy nhiên, mà ( không hợp nghĩa ) 

(D) which ( loại D, vị đại từ quan hệ chỉ đứng sau danh từ ) 

Bản thảo của dự án được đề xuất là một trong những tiêu chuẩn mà ủy ban sẽ 

đánh giá dựa vào xác định rõ người nhận tiền trợ cấp của chính phủ. 

the state grant : tiền trợ cấp chính phủ 

38. The company will ------- all its products from retailers’ shelves because of 

allergy concerns. 

(A) undo (v) xóa bỏ, hủy  

(B) redeem (v) : mua lại, bù đắp 

(C) recall (v) thu hồi 
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(D) unveil (v) tiết lộ 

Công ty sẽ thu hồi tất cả những sản phẩm của nó từ những đại lý bán lẻ vì những 

vấn đề dị ứng. 

39. By the time Mr. Greenfield returns from his business trip, the company's new 

policy -----  

(A) was decided ( cái “returns from his business trip” phải xảy ra trước khi quyết 

đinh chính sách, mà vế đó lại dùng hiện tại, thi vế sau không thể dùng quá khứ 

được ) 

(B) will be deciding  ( chủ ngữ là vật nên không dùng chủ động, không thể nói là 

cái chính sách đó quyết định được  loại B và C ) 

(C) had decided 

(D) will have been decided 

Vào lúc mà ông Greefield trở về từ chuyến công tác, chính sách mới của công ty 

sẽ được quyết định.  

40. There has been so much ------- in the demand for high-priced luxury cars that 

a few companies are introducing a wide range of price options. 

(A) invitation (n) giấy mời ( loại A, vì much đi với danh từ không đếm được ) 

(B) irrelevance (n) điều không thích hợp 

(C) fluctuation (n) biến động 

(D) repayment (n) sự trả lại, báo đáp 

Có quá nhiều sự biến động trong nhu cầu về những xe hạng sang mà một vài công 

ty đang đang giới thiệu nhiều mức giá. 
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Questions 141-143 refer to the following letter.  

Any of our designs can be ----- -- to your specific needs and tastes and will always 

141.  

(A) presented (v) đưa ra 

(B) provided (cung cấp ) 

(C) specialized ( +in : chuyên môn về ) 

(D) customized (v) làm theo yêu cầu của khách hàng 

Bất cứ mẫu thiết kế nào có thể được làm theo yêu cầu phù hợp với những sở thích 

và nhu cầu cuả đặc biệt của bạn và sẽ luôn luôn kết hợp chặt chẽ những khả năng 

thiết kế khéo léo và bền bỉ của đội ngũ chúng tôi. 

incorporate the timeless and skillful design capabilities of our team. Michael Sean 

offers a ------- of highly customizable options which are unmatched in the 

furniture industry today. 

142. 

(A) various (a) 

(B) variety ( sau “a” là danh từ ) 

(C) varied(a) 

(D) vary (v) 

Michael Sean cung cấp nhiều tùy chọn  mà không gì sánh bằng trong ngành công 

nghiệp kỹ nghệ ngày nay. 

Our mission is to provide you with choice: design, size, materials, finish and 

delivery method. We can provide such ------- because each piece is individually 

handcrafted on a made-to-order basis. 

made-to-order : làm theo yêu cầu 

143. (A) creativity (n ) sự sáng tạo 

(B) productivity (n) năng suất 

(C) flexibility (n) sự linh hoạt 

(D) punctuality (n ) sự đúng giờ 
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Nhiệm vụ của chung tôi là phải cung cấp cho bạn sự lựa chọn như : mẫu mã, kích 

cỡ, vật liệu, cách làm và phân phát . Chúng tôi có thể cung cấp nhiều sự linh hoạt 

vì mỗi thành phần là được làm thủ công riêng lẻ theo cầu. 

Once the piece of furniture is approved, it usually takes approximately three to 

five weeks to build it. 

Questions 144-146 refer to the following letter 

Free workshop at Monica Arts Center 

Have you ever imagined creating art out of old or discarded dishes? Now you 

can! Artist Jonas Mings ------ a colorful folk-art methods using broken dishes, 

cups, and bowls. 

144.  

out of : bằng chất liều gì 

folk-art : nghệ thuật dân gian 

(A) to teach ( loại A, vì câu đang thiếu động từ chính, mà động từ chính phải chia 

theo 12 thì cơ bản trong tiếng anh, không có “to” đứng đầu như vậy ) 

(B) teaches (Artist Jonas Mings là danh từ riêng, không phải số nhiều ) 

(C) taught ( nếu dùng quá khứ, thì đã chấm dứt ngay trong quá khứ rồi, nên bây 

giờ không còn dạy nữa, vậy không quảng cáo làm gì nữa rồi ) 

(D) will be taught ( không dùng bị động được, không hợp nghĩa ) 

Bạn có bao giờ tưởng tượng việc tạo tác phẩm nghệ thuật bằng những chén đĩa 

cũ hay đã vứt đi chưa ? Bây giờ thì bạn có thể làm điều đó ! Artist Jonas Mings 

dạy những phương pháp phong cách folk-art đầy màu sắc bằng việc sử dụng 

những cái đĩa, cái tách, cái bát vỡ. 

During this two-day workshop, you will learn different techniques for turning 

seemingly useless household items into beautiful works of art! You will have a 

chance to create your own masterpiece! This class is offered quarterly. This 
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quarter, the workshop will take place at the Monica Arts Center on two ----- -- 

Mondays, starting June 6 from 10:30 A.M. to 12:30 P.M. 

145.  

(A) consecutive (a) liên tiếp 

(B) collective (a) tập thể 

(C) repeated (a) lặp lại, liên tiếp ( đây cũng là tính từ dạng Ved ) 

(D) following ( nếu xét following là tính từ , thì vẫn ưu tiên tính từ dạng gốc hơn 

như “consecutive”, còn nếu xét following là giới từ tức là nghĩa sau, tiếp theo sau, 

dùng trước N hay cụm chỉ thời gian ý nói, sau thời gian đó, còn trong câu trên 

không ai nói là “Hai sau thứ 2 “  không hợp nghĩa, nên chỉ chọn A ) 

For a detailed class syllabus or to sign up for the class, please visit 

www.monicaartscenter.org/mosaics. This class is open to adults and children ---

--  so the whole family can participate together 

146.  

(A) along 

(B) ahead 

(C) alike (a ) (adv) giống nhau , và ở câu trên thi alike đang đóng vai trò adv 

(D) around 

Lớp học này mở cho người lớn và trẻ em đều giống nhau, vì thế mà cả gia đình 

có thể tham gia cùng nhau . 

Bổ sung : 

Similar: Tương tự 

Công thức: Similar to 

Ví dụ: Your hat is similar to mine. (Nón của bạn tương tự nón tôi) 

Alike: Giống nhau 

Công thức: Alike luôn đứng một mình 

Ví dụ: Your hat and my hat are alike. (Nón của bạn và nón của tôi thì giống nhau) 

The same: Giống nhau 
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Công thức: The same (as +N) 

Ví dụ: Your hat and my hat are the same. (Nón của bạn và nón của tôi thì giống 

nhau) 

Your hat is the same as yours. (Nón của bạn giống nón tôi) 

Like: Giống (như) 

Like có nhiều loại từ và nhiều nghĩa khác nhau nên ta cần phân biệt để dùng cho 

đúng. Thông thường like được dùng nhiều nhất khi là động từ, mang nghĩa 

“thích”. Tuy nhiên ở đây ta chỉ xét like với hình thức là giới từ mà thôi. 

Like (giới từ) 

Khi là giới từ, like sẽ luôn có danh từ theo sau và phản nghĩa của nó là unlike 

(không giống như) 

Công thức: Vài công thức thường gặp của like (pre) là: 

Be + like + N 

Ví dụ: Your hat is like yours. (Nón của bạn giống nón tôi) 

N + like + N 

Ví dụ: I have a hat like yours. (Tôi có 1 cái nón giống cái của bạn) 

(Un)like + N, + mệnh đề 

Ví dụ: Like his father, he is a teacher. (Giống như cha mình, anh ta cũng là một 

giáo viên) 

Ví dụ: Unlike him, I want to go there. (Không giống anh ấy, tôi lại muốn đi đến 
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Questions 147-149 refer to the following notice.  

The Food and Drug Administration invites you to attend a public meeting 

concerning modernization of the agency's current good manufacturing practice 

(CGMP) regulations for food meant for human consumption. 

In the almost twenty years since the food CGMPs were revised, the food industry 

has undergone ----- -- changes, and the agency believes that it is now time to 

revisit these 

GMP : ( thuật ngữ ngành dược) Thực hành tốt sản xuất 

147.  

(A) considerate 

(B) considerable ( cầu tính từ bổ nghĩa cho danh từ “change” ) : đáng kể 

(C) consideration 

(D) considering 

regulations to determine whether they are ensuring a safe and ----- -- food supply.  

Trong 20 năm qua kể từ khi  GMP của thực phẩm  được kí duyệt, công nghiệp 

thực phảm đã trai qua những thay đổi đáng kể, và cơ quan tin rằng  thời điểm hiện 

nay là nên xem lại những điều lệ để xác định rõ liệu chúng ta đang đảm bảo cung 

cấp thực phẩm an toàn và vệ sinh chưa. 

148. (A) sanitary (a) vệ sinh 

(B) preventive (a) ngăn ngữa, phòng ngữa 

(C) continuous (a) tiếp tục 

(D) prevailing (a) đang thịnh hành, đang phổ biến 

 The FDA believes that a good first step is to obtain input from the industry and 

the general public by holding a series of public meetings. To this end ( vì mục 

đích này)  , the FDA has recently announced three public meetings in the Federal 

Register. The meetings ------- at the FDA headquarters from 10 a.m to 11 a.m. 

149.  
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(A) were held  

(B) have been held  

(C) to hold ( loại ) 

(D) will be held  ( dễ dàng nhận ra đây là lá thư mời dự cuộc hợp, nên dĩ nhiên 

là chưa tổ chức, nên phải dùng tương lai ) 

Vì mục đích này, nên FDA gần đây đã tuyên bố 3 cuộc hợp ở Federal Register. 

Những cuộc này sẽ được tổ chức tại trụ sở FDA từ 10 giờ đến 11 giờ. 

Questions 150-152 refer to the following tips.  

Security lnc. is the most trusted name in the sales and service of financial 

equipment and automated teller machines. Offering a degree of personal yet 

professional service that is unrivaled in the financial industry today, all 

employees at Security lnc. are ----- -- to customer service and your complete 

satisfaction. 

150.  

(A) dedicated ( công hiến ) 

(B) used  ( be used to : quen với ) 

(C) subject ( be subject to : tùy thuộc vào ) 

(D) liable (liable to s.thing: rất có khả năng bị, liable to do s.thing : rất có thể làm 

cái gì ) 

Tất cả những nhân viên của chúng tôi đã cống hiến đến dịch vụ khách hàng và sự 

hài lòng tuyệt tốt của bạn. 

We offer flexibility not found anywhere else in the financial services industry. 

Security lnc. can assemble a unique financial equipment package across multiple 

manufacturers’ product lines or tailor a financial equipment service program to -

---- -- your specific business needs. 

151. 

(A) expect (v) mong chờ, mong đợi 

(B) intend (v) có ý định 
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(C) create (v) tạo ra 

(D) meet (v) gặp mặt, đáp ứng 

Chúng tôi cung cấp sự linh hoạt mà không tìm thấy ở bất cứ nơi nào khác trong 

ngành dịch vụ tài chính. Tập đoàn Security có thể lắp ráp nguyên gói thiết bị tài 

chính đặc biệt tới những dòng sản phẩm phức tạp hoặc biến đổi chương trình dịch 

vụ thiết bị tài chính để đáp ưng những nhu cầu kinh doanh đặc trưng của bạn.  

We offer the widest array of financial equipment products, services and supplies. 

This diversity in product and service offerings, combined with our unrivaled 

knowledge in the sale and service of automated teller machines, provides a ----- -

- edge and real value for our customers. 

Sự đa dạng trong sản phẩm và cung cấp dịch vụ này, được kết hợp với sự am hiểu 

không ai bì kịp trong bán hàng và dịch vụ của mý bán hàng tự động, cung cấp 

một ưu thế cạnh tranh và giá trị thực tế cho những khách hàng của chúng tôi. 

152.  

(A) competent ( + to do s.thing : thành thạo làm gì ) 

(B) competitive (a) tính từ 

(C) compatible (a) tương thích 

(D) commensurate ( + to/with : xứng với ) 

 

Toe
ic 

Prac
tic

e C
lub



Lê Lâm Khang – Economy 4 – Test 2 

Quyển ebook này do tập thể Group “Toeic Practice Club” biên soạn nhằm giúp các bạn tự học có tài liệu 
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1. Note that the hotel's pool and pool deck will be closed until ------- on them is 

completed later this month. 

A. construction (n) việc xậy dựng 

B. constructed là đồng từ thể bị động 

C. constructs (v) xây dựng 

D. constructive (adj) mang tính xây dựng 

Câu cần một chủ ngữ , B,C,D đều không làm chủ ngữ được. 

Chú ý rằng hồ bơi của khách sạn sẽ được đóng cửa cho đến khi việc xây dựng nó 

được hoàn thành vào cuối tháng này. 

Bổ sung : 

Cách dùng Until, After, Before và When 

Until: + Simple past + until + simple past: Khi hành động của mệnh đề chính đi trước 

kéo dài cho đến hành động của mệnh đề đi sau + Simple past + past perfect: Nhấn 

mạnh hành động ở mệnh đề Until với nghĩa là đã hoàn thành trước hành động kia 

After: + After + past perfect, + simple past = Past perfect + before + past perfect: 

Sau khi làm xong việc gì mới làm việc khác ở quá khứ + After + simple past, + 

simple present: Sự việc trong quá khứ và kết quả hiện tại (...) 

Until: Cho đến khi  

1. Simple past + until + simple past: Khi hành động của mệnh đề chính đi trước 

kéo dài cho đến hành động của mệnh đề đi sau  

Ví dụ: 

I waited here until it was dark 

Tôi đã ở lại đây đến khi trời tối.  

2. Simple past + past perfect: Nhấn mạnh hành động ở mệnh đề Until với nghĩa là 

đã hoàn thành trước hành động kia  
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Ví dụ:  

He read the book until no-one had been there 

Anh ta đọc sách tới khi chẳng còn ai ở đó nữa cả 

Có nghĩa là khi mọi người trong thư viện đã về từ lâu rồi thì anh ta vẫn say mê đọc 

sách. 

3. Simple future + Until + Present simple/Present perfect: Dùng với nghĩa là sẽ 

làm gì cho đền khi hoàn thành việc gì đó  

Ví dụ: 

I won't go to bed until I have finished my homework. = I will go to bed until I finish 

my homework.  

Tôi sẽ đi ngủ khi làm xong bài tập. 

We'll stayed here until the rain stops. 

Chúng tôi sẽ ở đây cho đến khi tạnh mưa. 

After: Sau khi  

1. After + past perfect, + simple past = Past perfect + before + past perfect: Sau 

khi làm xong việc gì mới làm việc khác ở quá khứ   

Ví dụ: 

After I had finished the test, I went home = I had finished the test before I went home 

Khi kiểm tra xong tôi mới về nhà.   

2. After + simple past, + simple present: Sự việc trong quá khứ và kết quả hiện tại 

Ví dụ: 

After everything happened, we are still good friends. 

Sau những chuyện xảy ra, chúng tôi vẫn là những người bạn tốt. 

3. After simple past, + simple past: Sự việc trong quá khứ và kết quả trong quá 

khứ 

Ví dụ: 
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After everything happened, we quarelled over dishonesty.  

Sau mọi chuyện [không tốt], chúng tôi đã cãi vã nhau về tính không trung thực 

4. After + simple present/present perfect, + simple future: Sau khi làm việc gì ở 

hiện tại sẽ làm tiếp việc khác ở tương lai.  

Ví dụ: 

After I come to the station, I'll call you. 

Sau khi đến ga anh sẽ gọi cho em. 

Before: Trước khi  . 

Cách chia thì của nó thì ngược lại với After.  

1. Before + simple past, + past perfect: Trước khi làm việc gì trong quá khứ thì 

làm một việc khác trước ở quá khứ 

Ví dụ: 

Before I could think of a reply she walked away. 

Trước khi tôi có thể nghĩ ra câu trả lời thì cô ấy đã bỏ đi rồi  

2. Before + simple present, + simple future/simple present: Trước khi làm gì thì 

sẽ làm một cái gì đó  

Ví dụ:  

Before I leave, I'll give you a gift  

Trước khi đi, anh sẽ tặng em một món quà 

Before I leave, I want to make sure that no-one can know about this 

Trước khi đi tôi muốn biết chắc chắn rằng không có ai biết được chuyện này 

  When: Khi  

1. When + present simple, + simple future/simple present: Khi làm thế nào thì  

Ví dụ: 

When you see it yourself, you'll surely believe it.   

Khi em thấy tận mắt thì em sẽ tin thôi.  

Toe
ic 

Prac
tic

e C
lub



Lê Lâm Khang – Economy 4 – Test 2 

Quyển ebook này do tập thể Group “Toeic Practice Club” biên soạn nhằm giúp các bạn tự học có tài liệu 

ôn thi hiệu quả. Đừng mua bán quyển ebook này, như vậy sẽ làm mất đi giá trị mà các bạn nhiệt tình đã 

đóng góp.  

2. When + simple past, + past perfect: Diễn tả hành động xảy ra và hoàn tất trước 

hành động ở mệnh đề when.  

Ví dụ: 

When I just got out of the classroom, I knew that I had made some mistakes. 

Khi mới bước ra khỏi phòng, tôi nhận ra là mình đã mắc một số lỗi. 

3. When + simple past, + simple past: Diễn tả hai hành động xảy ra gần nhau, hoặc 

là một hành động vừa dứt thì hành động khác xảy ra.  

Ví dụ: 

When the rock concert given by Erick Clapton ended, we went home  

Khi buổi nhạc rock của Ẻick Clapton kết thúc, chúng tôi ra về.  

4. When + past continuous (clear point of time - thời gian cụ thể), + simple past: 

Khi một hành động đang diễn ra thì một hành động khác xảy đến 

 Ví dụ:  

When we were playing football at 5.30p.m yesterday, there was a terrible explosion 

Vào lúc 5h30 chiều qua, khi đang chơi bóng thì bọn tôi chợi nghe thấy một tiếng nổ 

lớn. 

5. When + simple past, + past continuous: Khi một hành động xảy ra cắt ngang 

một hành động khác đang diễn ra trong quá khứ. 

 Ví dụ:  

When we came, he was taking a bath   

Khi bọn tôi đến thì cậu ta đang tắm.  

6. When + past perfect, + simple past: Hành động ở mệnh đề when xảy ra ở quá 

khứ và kết quả cũng ở quá khứ. 

Ví dụ: 

When the opportunity had passed, I only knew that there was nothing could be done 

Khi cơ hội không còn tôi mới biết mình đã chẳng còn làm gì được nữa rồi. 
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7. When simple past, + simple present: Hành động ở mệnh đề when xảy ra ở quá 

khứ nhưng kết quả ở hiện tại. 

When the opportunity passed, I know there's nothing can be done. 

Khi cơ hội tuột mất, tôi biết là chẳng còn làm gì được nữa. 

2. Aster Broadcasting Group ----- -- yesterday that it expects the semiconductor 

market to enter full recovery mode next year. 

A. announced ( có dấu hiệu “yesterday”) 

B. have announced : hiện tại hoàn thành 

C. announcing : danh động từ 

D. announce: đông từ nguyên mẫu 

Đài phát thanh Aster đã tuyên bố vào ngày hôm qua rằng nó mong đợi thị trường 

chất bán dẫn sẽ đi vào trạng thái khôi phục hoàn toàn vào năm tới. 

3. Instructors wishing to place materials on reserve ----- -- the library should fill out 

a Reserve Request Form. 

A. at  

Ở tại (chỉ vị trí, khoảng cách) 

Vào, vào lúc, vào hồi (chỉ thời gian) 

B. into ( giới từ) vào trong : mang tính chuyên động đi vào. 

C. among : giữa nhiều sự vật giữa nhiều người, còn between ở giữa 2 người or vật 

D. after : sau khi 

Những huấn luyện viên có mong muốn đặt tài liệu bằng cách đăng kí ở thư viện nên 

điền vào mẫu đăng kí. 

4. This apartment complex has an ----- -- exterior design and stylish interior 

furnishings. 

Cần tính từ adj để bổ nghĩa cho cụm danh từ exterior design ( kiến trúc bên ngoài ) 

A. Attract 
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B. Attractive : thú hút 

C. Attracked ( trong câu có tính từ dạng Ved/Ving và tính từ gốc, thì ưu tiên tính từ 

gốc ) 

D. Attraction 

Khu chung cư này có kiến trúc bên ngoài thu hút và đồ nội thất độc đáo 

5. The public is invited to ----- -- the dinner event, with proceeds from ticket sales 

benefiting a BMX scholarship fund. 

Dân chúng được mời đến để tham dự buổi tiệc, và lợi nhuận ( proceeds of/from s.th 

: tiên thu được từ…, còn proceed là đi đến, hành động, tiếp diễn : nên nhớ kĩ 2 từ 

này nhé ) từ việc bán vé sẽ gây quỹ học bổng BMX. 

A. perform 

B. admit 

C. attend 

D. participate ( + in : tham gia ) 

Bổ sung : 

*Phân biệt một sô từ mang nghĩa tham dự tham gia 

- Attend thường dung cho cuộc họp, buổi tiệc 

- Join : Tham gia và một việc gì đó đã và đang tiến hành hoặc mời tham gia một việc 

gồm nhiêu người cùng làm. 

Thí dụ như  Đang ngồi ăn, nhậu, chơi game, đánh bài.... We are having breakfast  

now, can you join us? 

- Participate : Tham dư. Thường đề cập đến tham dự có tính cách góp mặt, 

đóng vai trò phụ trong công việc chung, như trong một bộ phim ngoài các tài tử 

chính, có thể chúng ta sẽ thấy :  

With the participation of Mr.Brad Pitt : Với sư tham gia của Brad Pitt. 
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- Take part in : Tham gia, có tính cách lãnh chung một phần công đoạn, vai 

trò then chót quyết định. 

Take part in còn dùng trong ngữ cảnh không tốt như cùng phạm pháp với ý nghĩa 

"có nhúng tay vào". 

He took part in the plot to overthrow the chairman : Anh ta có nhúng tay vào âm 

mưu lật dổ ông chủ-tịch. 

6. He ----- -- delivers keynote speeches and holds workshops on customer 

satisfaction strategy and the building of profitable customer relationships. 

(A) regularize 

(B) regularity 

(C) regularities 

(D) regularly 

Cần 1 trạng từ  bổ nghĩa cho động từ deliver. 

Anh ta thường phát biểu ( deliver)  bài diễn văn chính và tổ chức những buổi hội 

thảo về chiến lược thõa mãn khách hang và xây dựng những mối quan hệ khách hàng 

có lợi. 

7. Attendees will be required to work ----- -- alone and in groups when performing 

study sample analyses. 

(A) also 

(B) both 

(C) the same as 

(D) not only 

Đáp án là B. both ….and…vừa cái này vừa cái kia 

Những người tham dự sẽ được yêu cầu cả làm việc độc lập và làm việc nhóm khi 

trình bày phân tích mẫu nghiên cứu. 

8. Unfortunately, with the rise of the popularity of soft drinks, tea is not ----- -- 
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popular as it used to be. 

(A) as 

(B) of 

(C) either 

(D) like 

Thật không may, với việc sự phổ biến của nước ngọt, trà không còn phổ biến như 

được dùng trước kia 

S + V + as + adj/adv + as + N/pronoun  

S + V + not + so/as + adj/adv + N/Pronoun9. As demand for ----- -- wheat-based 

products falls, local producers earn less 

and the total income of the country declines. 

(A) they 

(B) their 

(C) themselves 

(D) theirs 

Cần tính từ sỡ hữu Their bổ ngữ cho cụm danh từ wheat-based products. 

Vì nhu cầu cho những sản phẩm từ lúa mì của họ giảm , nên những người sản xuất 

địa phương kiếm tiền ít và tổng thu nhập quốc dân giảm. 

10. Ottawa Police Chief Vern White has ----- -- Mr. McDonald for securing $1 

million for the city’s drug treatment initiative. 

A. demonstrated 

B. entrusted (entrust A to/with B : giáo phó ai chịu về trách nhiệm gì 

C. Agreed ( agree with s.b about/on s.thing đồng ý với ai vê điều gì 

D. congratulated 

congratulate SO on/for ST : tự hào về, chúc mừng về 
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Ottawa đã chúc mừng về việc Mr. McDonald dành 1 triệu USD cho những việc giải 

quyết những khó khăn về thuốc men trong thành phố. 

11. Ms. James stated that ----- -- must work together to make sure the committee is 

effective. 

(A) no one ( không ai ) 

(B) someone ( một ai đó ) 

(C) one anther  

(D) everyone ( mọi người ) 

Bà James thông báo rằng mọi người phải làm việc cùng nhau để đảm bảo cuộc họp 

có hiệu quả 

Bổ sung : 

Each other ( nhau ): dùng cho 2 đối tượng thực hiện hành động có tác động qua lại 

Ex: Mary and Tom love each other : Mary và Tom yêu nhau => người này yêu người 

kia và người kia cũng yêu trở lại người này => có tác động qua lại. 

✒ One another (nhau) :  

Cách dùng giống như "each other" nhưng dùng khi có 3 đối tượng trở lên. <Tuy 

nhiên xu hướng hiện nay người ta thường dùng each other thay cho cả one another> 

Ex: Through the Internet people are discovering new ways to share relevant 

information with one another. 

✒ Together : (cùng nhau) 

Dùng khi các đối tượng cùng thực hiện hành động nào đó mà không có tác động qua 

lại 

Ex: We learn English at Toeic Practice Club together : chúng tôi cùng nhau học tiếng 

anh tại fanpage => mạnh ai nấy tự online học, không ai tác động qua lại gì. 

Một ví dụ dễ thấy: 
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Ex1: You and I kiss the baby together : tôi và bạn hôn đứa bé => tôi và bạn không 

có hôn nhau => tôi và bạn không có tác động qua lại, mà cùng nhau tác động lên đối 

tượng khác 

Ex2: You and I kiss each other : tôi và bạn hôn nhau => tôi và bạn có tác động qua 

lại 

12. When you are buying an adjustable bed, you should consider ----- -- features 

such as bed height, size, material, and warranty. 

(A) occupied (a) đang sử dụng 

(B) accountable (a) chịu trách nhiệm 

(C) qualified (a) đủ tư cách 

(D) specific (a) đặc biệt 

Khi bạn mua một giường xếp ( adjustable bed ), bạn nên xem những đặc điểm đặc 

trưng như chiều cao, kích cỡ, chất liệu, và bảo hành 

13. The company's management has a firm belief that its strategic direction is sound 

and will continue to exceed shareholder 

(A) expect 

(B) expected 

(C) expectations 

(D) expectedly 

Quản lí công ty có lòng tin chắc chắn là phương hướng chiến lược của công ty là 

hợp lí (sound) và sẽ tiếp tục vượt qua những mong đợi của cổ đông 

14. Currently, there is an increasing demand for Internet access ----- -- the 

telecommunications industry. 

A. across : 

B. during  
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during + danh từ được dùng để đề cập một sự việc gì xảy ra ở một thời điểm xác 

định nhưng nó không cho chúng ta biết nó xảy ra bao lâu. 

Nobody spoke during the presentation. 

Không ai nói chuyện trong suốt buổi thuyết trình. 

We get plenty of snow here during the winter. 

Tuyết rơi nhiều nơi chúng tôi ở trong suốt mùa đông. 

C. onto 

On (trên) có thể được dùng cho cả vị trí lẫn sự chuyển động. On cũng có thể là một 

trạng từ. Onto (lên) có thể được dùng (chủ yếu cho người và con vật) khi có sự thay 

đổi chuyển động. 

People climbed onto their roofs. 

Người ta trèo lên mái nhà. 

D. next 

Hiện tại, có sự tặng nhu cầu về truy cập Internet thông qua ngành công nghiệp viễn 

thông 

Bổ sung : 

Across chỉ hành động: 

- Qua một mặt phẳng như qua đường (across the street), qua sông (across the river), 

qua cầu (across the bridge), qua mặt nước đóng băng (across the ice), qua sa mạc 

(across the desert), hay nhảy qua (the deer jumped across the stream=con hươu nhảy 

qua dòng suối); 

- Qua bên kia: the village is just across the border=ngôi làng nằm ngay qua bên kia 

biên giới. 

* Through chỉ nghĩa qua một thể tích, một khối, một đám nhiều cây cối, như qua 

rừng (walk through the wood), qua đám đông (through the crowd), qua nhiều tỉnh lỵ 

(we drove through several towns). 

Toe
ic 

Prac
tic

e C
lub



Lê Lâm Khang – Economy 4 – Test 2 

Quyển ebook này do tập thể Group “Toeic Practice Club” biên soạn nhằm giúp các bạn tự học có tài liệu 

ôn thi hiệu quả. Đừng mua bán quyển ebook này, như vậy sẽ làm mất đi giá trị mà các bạn nhiệt tình đã 

đóng góp.  

* Across vừa là giới từ (preposition) vừa là trạng từ (adverb) 

- Would you like me to help you across the street?=Bác muốn cháu dẫn bác qua 

đường không? (Trong câu này across là preposition). 

- She came in the room, walked across, and opened the window=Cô ấy vào phòng, 

bước qua phòng và tới mở của sổ. (Trong câu này across là adverb). 

* Through cũng có thể làm preposition và adverb 

- The dog got out through a hole in the fence=Con chó chạy lọt khỏi hàng rào qua 

một lỗ hổng (through là preposition). 

- Make sure the food is heated through=Nhớ phải hâm kỹ thực phẩm (through là 

adve 

15. Needs assessment can help you identify areas for improvement and ultimately 

help you realize your goals more -----  

(A) efficient ( sau more có thể là tính từ, nhưng trong trường hợp trên phía trước 

cũng không có “ to be”, phía sau cũng không có danh từ )  

(B) efficiency 

(C) efficiencies 

(D) efficiently 

Việc đánh giá nhu câu có thể giúp bạn xác đinh những khu vực cho việc cải thiện và 

cuối cùng giúp bạn nhận ra những mục đích của bạn hiệu quả hơn 

16. Favera Pharmaceuticals sales representatives must keep careful ----- of samples 

distributed and orders taken from physicians and clinics. 

(A) records 

(B) qualifications 

(C) guidelines 

(D) behaviors 
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Đại diện bán hàng của hãng dược Favera phải giữ những ghi nhận cẩn thận của 

những mẫu được phận loại và sắp xếp từ bác sĩ và bệnh viện 

17. The application process is highly ----- -- with only 5% of applicants ultimately 

selected for positions. 

(A) competition 

(B) competitive ( “be” + “adv” +”adj”  cần một tính từ) 

(C) competitors 

(D) competitively 

Qúa trình tuyển dụng có tính cạnh tranh cao chỉ có 5% số ứng viên cuối cùng được 

chọn cho những vị trí. 

18. The hotel installed a touchscreen computer to help guests ----- -- a 

restaurant, get weather updates, or obtain other useful information. 

A. assist s.b in/with s.thing : giúp đỡ ai đó trong việc gì 

B. remind 

- remind about để nhắc nhở ai đó không quên làm việc gì. 

- He didn't remind me about the rinks in the car.  

- Anh ấy không nhắc tôi là có đồ uống trong xe. 

- Remind of để nói bạn nghĩ về, nhớ về ai đó, cái gì đó vì nó có sự tương đồng, giống 

nhau. 

Ví dụ: 

- He reminds me of my grandfather. They have very similar faces.  

- Ông ấy làm tôi nhớ tới ông nội tôi. Họ có khuôn mặt rất giống nhau. 

C. locate 

D. conduct : tiến hành 

Khách sạn được lắp đặt 1 máy tính cảm ứng đê giúp đỡ khách xác định (locate) một 

nhà hang, cập nhật thời tiết hay nhận được những thông tin hữu ích. 
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19. This waste-to-energy power plant is the ----- -- of a technologically-advanced 

process set to achieve outstanding environmental and economical performances. 

(A) product (n) sản phẩm 

(B) producer (n) nhà sản xuất 

(C) produced (a) 

(D) producing (a) 

Nhà máy năng lượng từ chất thải là một sản phẩm của quá trình kĩ thuât tiên tiến 

nhăm đạt được hiệu quả và kinh tế và môi trường. 

20. Sales of Ferrer Industry's tractors ----- -- increase during the autumn harvest 

season. 

(A) openly (adv) công khai, thẳng thắng 

(B) rigidly (adv) cứng nhắc 

(C) approximately (adv) khoảng, xấp xỉ 

(D) frequently (adv) thường xuyên 

Doanh số của máy kéo Ferrer tăng thường xuyên trong suốt vụ thu mùa. 

21. It is advisable to keep your operating system and software updated for ------- 

computer performance and security. 

(A) optimal (a) 

(B) optimize (v) lạc quan 

(C) optimally (adv) tối ưu 

(D) optimization (n) sự tối ưu hóa 

Khuyến cáo là nên giữ hệ điều hành của bạn mà được cập nhật cho  việc bảo mật và 

hiệu suất máy tính tối ưu. 

22. After attending an ----- -- on traditional handicrafts at the Victoria Museum in 

London, a young unknown designer named Laura Ashley was inspired to make her 

own quilts. 
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A. exhibition (n) : triển lãm 

B. guide (n) người chỉ dẫn  

C. portrait (n) : chân dung 

D. creativity (n) sáng tạo 

Sau khi tham dự cuộc triển lãm về  hàng thủ công truyền thống ở viện bảo tàng 

Victoria London,  Người thiết kế trẻ vô danh đã gọi tên  Laura Ashley là cảm hứng 

để tạo nên mền bông riêng của cô ấy 

23. Mr. Henny ----- -- presented the argument that the pricing policy of the retailer 

would be the financial ruin of the company. 

(A) convinces 

(B) convince 

(C) convincingly ( cần một adv bổ nghĩa cho động từ present ) 

(D) convincing 

Ông henry đã trình bày lý lẽ 1 cách thuyết phục là chính sách giá cả của đại lý bán 

lẻ là nguyên nhân gây ra sự phá sản tài chính của công ty. 

24. If the employee or employer terminates the contract of employment ----- -- giving 

advance notice, they will have to pay the other party a sum equivalent which matches 

the employee’s salary. 

(A) without : mà không, không có 

(B) almost : hầu hết 

(C) usually : thường 

(D) already : sẵn sàng 

Nếu người lao động và chủ sự dụng lao động chấm dứt hợp đông lao động without 

( mà không) thông báo trước, họ sẽ phải trả một phần tương ứng phù hợp vơi lương 

của nhân viên. 

25. All employees are entitled to have a fair and equal opportunity to be considered 
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for ----- -- to management positions. 

A. advancement. Sự tiến bộ, thăng tiến 

B. opportuinties : những cơ hội 

C. transmitting : truyền đạt 

D. openings : lỗ, cơ hội 

Tất cả nhân viên được trao cho quyền ( entitle to do s.th: trao quyền làm gì ) hợp lí 

và có cơ hội bình đẳng để được xem xét cho sự thăng tiến ơ vị tri quản lí. 

26. Although ----- -- findings are encouraging, further research is needed to 

determine the effectiveness of the advertising campaign. 

A. forward ( tính từ : trước, phía trước; (vt) xúc tiến forward a plan: xúc tiến một kế 

hoạch 

B. ahead : trước 

C. initial (a) ban đầu, adv là initially: vào lúc đầu 

D. limited ( giới hạn)  

Mặc dù sự kết quả ban đầu là khả quan, nhưng việc nghiên cứu thêm nữa là cần thiêt 

đê  xác định rõ hiệu quả của chiến dịch quảng cáo 

27. I’ve read a couple of different articles on Franklin Roosevelt, who was a much 

----- -- president than Barack Obama has been so far. 

(A) boldness 

(B) bolder 

(C) boldest 

(D) boldly 

Tôi đã đọc 2 bài báo khác nhau về Franklin Roosevelt, người tông thông táo bạo hơn 

cả Barack Obama cho đến giờ phút này. 

Key --> so sánh hơn : bolder  

Trong câu xuất hiện than, và chỉ so sánh 2 người, 2 vật. 
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28. The front desk staff requests photo identification ----- -- a visitor to the 

Chicago Graphics Offices is not holding a valid pass. 

(A) if 

(B) which 

(C) until 

(D) despite 

Nhân viên tiếp tân yêu cầu photo giấy cmnd nếu khách đến Chicago mà không giữ 

vé có giá trị  

29. The Textcom software from Hahn-Keller Corporation will ----- -- users to 

automate numerous repetitive tasks. 

(A) avoid ( tránh ) 

(B) provide (v) cung cấp 

(C) show (v) 

(D) allow  (v) cho phép 

Phần mềm Textcom từ tập đoàn sẽ cho phép người dùng tự động hóa nhiều nhiệm 

vụ liện tục. 

30. All employees are asked to turn off the lights when ----- -- a vacant room to 

conserve electricity. 

(A) exit 

(B) exits 

(C) exited 

(D) exiting (when + Ving/Mệnh đề ) 

Tất cả nhân viên được  yêu câu tăt đèn khi rời khỏi phòng trống để tiết kiệm điện  

31. An ----- -- of monthly sales figures is essential to setting future revenue goals. 

A. destination: điểm đến 

B. variety: đa dạng 
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C. analysis (n) bản phân tích 

D. style (n) phong cách 

Một bản phân tích của số liệu bán hàng hàng tháng là cần thiết để thiêt để thiết lập 

mục tiêu doanh thu trong tương lai. 

32. In this ----- -- researched study, Good Jobs shows that Thote Ltd. has received 

more than $1 billion in economic development subsidies from state and local 

governments across the country. 

3 A. fortunately 

Ex. I was late, but fortunately the meeting hadn't started 

B. immediately : ngay lập tức 

C. extensively: bao quát, trên diện rộng 

D. eventually : cuối cùng là 

Trong một nghiên cứu tiến hành trên diện rộng, Good jobs chỉ ra rằng tập đoàn Thote 

đã nhận hơn 1 tỉ USD tiên trợ cấp phát triển kinh tế từ các bang và chính quyền bang 

thông qua quốc gia. 

3. The Charity Classic Committee chose ----- -- him for all of the support he has 

given the Saint Joseph Medical Center throughout the years. 

(A) will honor 

(B) to honor 

(C) would honor 

(D) to be honored 

choose to do something (v) quyết định làm gì 

The CCC đã quyết định tôn vinh anh ta vì tất cả nhưng nỗ lực mà anh ấy đã công 

hiến cho ….suốt những năm qua. 

34. ----- - 10 years of experience in the field, Carolyn Snyder is an internationally 

recognized merger and acquisition consultant 
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(A) Ahead of + s.b/ s.thing “ phía trước cái gì ..( không gian và thời gian, không 

dung khi nói vị trí 

Ex. I finished several days ahead of the deadline. 

he was always well ahead of the rest of the class.  ) 

(B) Until now : cho đến bây giờ 

(C) With 

(D) Past (a) (adv) qua, đã qua, quá khứ 

Với 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực, CS là một cố vấn mua bán và sáp nhập 

được công nhận thế giời. 

35. Although most of the consumers surveyed said they understood the importance 

of the new healthcare reform policy, many were ----- -- with the details of that policy. 

(A) profitable 

(B) filled 

(C) unfamiliar 

(D) difficult 

Mặc dù hầu hết những khách hàng được khảo sát đều nói rằng họ nhận thức tâm 

quan trọng của chính sách cải cách y tế mới, những nhiều người đã không quen với 

những chi tiết của chính sách đó. 

Familiar with: quen với, tìm hiểu 

36. Corsica is an undeniable paradise for ----- -- of sea and water sports, as well as 

for hiking. 

(A) enthusiasts (n) người đam mê 

(B) enthusiastically (adv) nhiệt tình 

(C) enthusiastic (a) hăng hái 

(D) enthused (a) tán dương 

Toe
ic 

Prac
tic

e C
lub



Lê Lâm Khang – Economy 4 – Test 2 

Quyển ebook này do tập thể Group “Toeic Practice Club” biên soạn nhằm giúp các bạn tự học có tài liệu 

ôn thi hiệu quả. Đừng mua bán quyển ebook này, như vậy sẽ làm mất đi giá trị mà các bạn nhiệt tình đã 

đóng góp.  

Corsica là  một thiên đường cho những người đam mê thể thao biển, cũng như leo 

núi. 

37. Mr. Powers has asked that the board of directors ----- -- the issues, strategies and 

solutions identified in response to the NHHRC final report. 

A. considering 

B. condidered 

C. consider  ( do broard of directors ở số nhiều, nên động từ ở số nhiều ) 

D. are considering 

Mr. Powers đã yêu cầu hội đồng quản trị ( broard of directors) xem xét quan điểm, 

chiến lược và giải pháp ( mà nó đã được nhận ra ) để hưởng ứng ( in response to) 

báo cáo cuôi cùng của NHHRC. 

38. Additional funds are needed for one previously approved project ----- -- 

complete the construction contract. 

A. in order to ( nhằm để làm gì ) 

B. in regard to ( in/with regard to somebody/ something: quan tâm đến cái gì 

C. in light to ( in light of/to : xem xét cái gì đó ) 

D. because  

(Sau because phải một mệnh đề hoàn chỉnh (S + V),  Sau because of phải là một 

danh từ hoặc ngữ danh từ. 

EX: Jan was worried because it had started to rain =Jan was worried because of the 

rain= Jan đã lo lằng vì trời băt đâu mưa 

Những quỹ bổ sung cần cho  dự án đã được chấp thuận trước đó nhằm để tăng tính 

cạnh tranh hợp đồng xây dựng 

39. With beautiful and panoramic views, the hotel's terrace can accommodate up to 

100 people ----- -- the lounge can only accommodate up to 70 people. 

(A) then : sau đó 
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(B) what : đại từ 

(C) just : vừa 

(D) whereas : liên từ : trong khi 

Với cái nhìn toàn cảnh và đẹp, sân thượng của khách sạn có thể đủ ( accommodate 

up to : đủ chỗ ) đủ chỗ cho 100 người trong khi phòng khách ( lounge) chỉ có thể 

chưa đến 70 người. 

40. During a recent test drive around Boston, it became clear there will be a 

strong ----- -- for the car, which is manufactured by Daimler AG, the maker 

of Mercedes-Tote vehicles. 

(A) emission 

(B) market 

(C) revision 

(D) purchase 

Cụm strong market : thị trường giá cả lên nhanh. 

Trải qua cuộc đua xe vòng quanh Boston.  

Ta thấy rõ ràng là có 1 thị trường phát triển mạnh mẽ về xe ô tô, những chiếc xe ô 

tô này được sản xuất bởi Daimier AG-đây là thị trường sản xuất…. 
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Questions 141-143 refer to the following letter.  

Now in its eighth season, the Southern Crescent Chorale has established a ----- -- for 

141. (A) destination  

(B) reputation  

(C) renewal  

(D) transfer 

Đáp án câu 141 là B  : vị trí cần điền phải là một danh từ có nghĩa 

A  destination (n) đích đến 

B  reputation (n) danh tiếng, tiếng tăm 

C renewal (n) sự tân trang, sự.đổi mới 

D transfer(n) sự giao dịch 

Dịch: đây đã là mùa thứ 8 mà scc đã tạo nên một tiếng tăm cho sự xuất sắc và…. 

excellence and achievement in the south metro Atlanta arts community. An 

auditioned community chorus, the Chorale’s mission is to enrich communities and 

provide talented and deserning singers an opportunity to perform a variety of 

challenging choral literature with high performance standards. Chorale members 

dedicate many hours to making music  

and have performed before thousands of people at venues throughout the Atlanta 

area and Europe.  

The Chorale is a ----- -- group that performs a variety of choral literature each season. 

142. (A) vulnerable  

(B) versatile  

(C) susceptible  

(D) considerable 

Đáp án câu 142 là B vị trí cần điền là một tính từ có nghĩa phù hợp ngữ cảnh 

(A) vulnerable (adj) dễ bị tấn công, điểm yếu, chỗ yếu 
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(B) versatile (adj) đa tài, nhiều tài 

(C) susceptible (adj) dễ bị tổn thương 

(D) considerable (adj) đáng kể, to tát 

==> chỉ có B có nghĩa : chorale là một nhóm (ban nhạc) rất đa tài , họ đã biểu diễn 

mỗi mùa một bài thánh ca khác nhau, rất đa dạng 

lts repertoire includes master works, opera, spirituals, pop, and Broadway tunes. The 

Chorale is also ----- -- to present a concert each season to benefit children's 

organizations 

143.  

(A) pleasing  

(B) pleasure  

(C) pleased  

(D) please  

in our community. 

Đáp án câu 143 là C cấu trúc be pleased to + verb : rất hân hạnh, vui mừng làm điều 

gì 

The Chorale enjoyed its first tour abroad in 2007 and received rave reviews from 

Italian audiences. Members of the Chorale have also performed in Austria, the Czech 

Republic, and Germany.  

For more information about the Chorale please visit our website at  

www.southerncrescentchorale.org 

.......... 

 

Questions 144-146 refer to the following letter 

I am pleased to announce a new service that we hope ----- -- more convenient 

banking 
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144. (A) is facilitated  

(B) has facilitated  

(C) had facilitated  

(D) will facilitate 

Đáp án câu 144 là D: mong đợi một sự việc ở hiện tại hoặc  tương lai " dấu hiệu là 

hope" ==> câu này ko bị động nên chỉ có D là thích hợp 

Chúng tôi rất vui mừng khi thông báo rằng một dịch vụ mới  mà chúng tôi mong 

rằng sẽ tiện lợi hơn cho những khách hàng bận rộn 

for our busy customers. You may be wondering whether online banking is secure 

enough to be used for transactions on a regular basis. For the most part, online 

banking is a safe means to conduct banking -----  However, you should be aware of 

some common pitfalls 

145.. (A) advertisements  

(B) information  

(C) transactions  

(D) entertainment 

Câu 145 đáp án B : cụm banking transactions là giao dịch ngân hàng, việc giao dịch 

với ngân hàng 

có thể bạn sẽ tự hỏi rằng liệu banking online có đủ đảm bảo để dùng cho việc giao 

dịch không? câu trả lời là đại bộ phận( hầu hết) các banking online là một cách an 

toàn để tiến hành giao dịch vơi ngân hàng. Tuy nhiên, bạn nên biết rằng thỉnh thoảng 

vẫn có một vài mối nguy hiểm....... 

and online banking scams that exist so that you can take the appropriate measures to 

safeguard yourself from being defrauded.  

Your online banking login and password information should not be shared with 

anyone. 

Toe
ic 

Prac
tic

e C
lub



Nguyễn Văn Thu – Economy 4 – Test 2 – Part 6 

Quyển ebook này do tập thể Group “Toeic Practice Club” biên soạn nhằm giúp các bạn tự học có tài liệu 

ôn thi hiệu quả. Đừng mua bán quyển ebook này, như vậy sẽ làm mất đi giá trị mà các bạn nhiệt tình đã 

đóng góp.  

You should also avoid keeping your password stored in your computer or mobile 

phones since these can be accessed by third parties or stolen altogether. If you feel 

that your personal information has been -----,  most banks now allow you to instantly 

change your  

146. (A) signified (v) biểu đạt  

(B) confidential (a) kín , bí mật  

(C) changed : thay đổi  

(D) compromised (dàn xếp, thõa thuận, xâm phạm ) 

Câu 146 đáp án là D :  

Nếu bạn cảm thấy, thông tin cá nhân của bạn đã bị xâm phạm, hầu hết các ngân hàng 

sẽ cho phép bạn thay đổi tên đăng nhập và mật khẩu. 

login and password information through the same online banking interface. For 

maximum protection against fraud, you should choose a strong alphanumeric 

password and make it a habit to change the password at least once every month. 

This morning we received your e-mail with your updated travel plans. Upon receipt 

of your message, we ----- -- the dates of your reservation with us. With regard to 

your inquiry about  

147. (A) followed  

(B) modified  

(C) advised  

(D) brought 

Đáp án câu  147 là B vị trí cần điền là một động từ có nghĩa phù hợp 

Sáng nay tôi đã nhận được email.của bạn với cập nhật về kế hoach du lịch. lúc nhận 

được tin nhắn của bạn, chúng tôi đã sửa lại thông tin về ngày mà bạn đã đặt trước 

với chúng tôi.  

ground transportation from Sanford Airport, two options exist. The Lexington Hotel 
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is about 20 miles (about a 30-minute drive) from Sanford Airport. This is a fully 

staffed station with an enclosed waiting area. There is a taxi stand at the station. Rent 

A Car has a rental car service at this station. You will need to reserve your car in 

advance for this location. Call Hitz on arrival and a shuttle will pick you up from the 

station. -----  you can take a taxi  

148. (A) Since then : kể từ đó  

(B) For example : chẳng hạn  

(C) Altematively : một cách khác  

(D) Accordingly : theo đó 

liên quan tới câu hỏi mà bạn đã hỏi chúng tôi về............bạn cần phải đặt trước 1 xe 

ở vị trí này, hãy gọi cho hizt khi đến nơi và một tuyến xe sẽ đón bạn từ sân ga. hay 

cách khác, bạn có thể đi taxi đến văn phòng ......... 

to the Rent A Car office and get reimbursed up to $22 for the taxi fare. 

Please do not hesitate to contact us if you need to make any further changes to your 

reservation. We hope you ----- -- your stay with us, and we thank you for choosing 

149. (A) are enjoying  

(B) have enjoyed  

(C) enjoyed  

(D) enioy  

the Lexington Hotel 

Câu 149 Đáp án C , đây là một sự mong đợi ở hiện tại hoặc tương lai ( dấu.hiệu.là 

hope) =>> chỉ có C là phù hợp 

chúng tôi mong rằng bạn thích thú khi ở đây với chúng tôi, và cảm ơn đã chọn khách 

sạn lexington. 
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Ten minutes south of Joplin lies Nevis Botanical Gardens, a ten-acre park that is 

open to the public. Open 9 a.m. to 4 p.m. Monday to Friday from November to April. 

Opening hours may ----- --  

150. (A) be varied  

(B) be varying  

(C) vary  

(D) be variety  

Đáp án câu 150 là C 

Sau “may” có 2 trường hợp, nguyên mẫu hoặc bị động be V3/Ved  ==> loại B và D 

câu này dịch nghĩa thấy không bị động nên chọn C là hợp nhất 

chỉ mất 10 phút để đi đến vườn bách thảo Nevis, một công viên được mở cho 

cộng  đồng. Mở cửa từ 9 a.m đến 4p.m từ thứ hai đến thứ 6 từ tháng 11 đến tháng 4. 

Nhưng năm nay thời gian hoạt động có thể thay đổi xíu kể từ tháng 5 đến tháng 

10....... 

from May to October, so it is best to give them a call to make sure. 

The entrance fee is $8 for adults and $4 for children. The park was founded by Joseph 

Murphy, a sculptor ----- -- who had originally wished to build himself a house and 

garden, 

151. (A) itself  

(B) oneself  

(C) yourself  

(D) himself  

Đáp án câu 151 là D 

trước động từ là 1 đại từ phản thân 

Câu này thực chất là: The park was founded by JM, JM is a sulptor,JM himself 

had........... 
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hoặc là chủ ngữ là chỉ người, mà chỉ có C là chính bản thân ông Jm thôi 

Công viên được sáng lập bởi ông JM, là một nhà điêu khắc và chính bản thân ông ta 

ngay từ đầu đã có ý định là sẽ xây.......... 

but later resolved to render the park accessible ----- -- the public, a lucky decision 

for all but later resolved to render the park accessible ----- -- the public, a lucky 

decision for all  

152. (A) for  

(B) in  

(C) to  

(D) by  

you nature lovers! Stroll around eight hectares of bamboo, rose and orchid groves, 

have a snack or simply chill out in this haven of natural beauty.  

Đáp án câu 152 là C: assess + to: đi vào, truy cập, tiến vào 
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1. ------- personal checks nor credit cards will be accepted as payment for the 

products. 

(A) With 

(B) Both 

(C) Either 

(D) Neither 

 Giải thích: do đây là cấu trúc neither…nor…: used to show that a negative 

statement is true of two things. (Cả… và… đều không…) 

    + Ex: I neither knew nor cared what happened to him. (Tôi không biết và 

không quan tâm chuyện gì đã xảy ra cới anh ta). 

 Neither the TV nor the video actually works (Cả tivi và đầu video đều 

không hoạt động). 

* Kiến thức:- Both…and…= not only…but also… 

 + Ex: Both his mother and his father will be there. (Cả mẹ và ba anh 

ấy đều có mặt ở đó) 

        = Not only his mother but also his father will be there. 

- Either…or…: cả…và…đều… (ngược nghĩa với neither…nor…) 

* Dịch nghĩa: cả ngân phiếu cá nhân lẫn thẻ tín dụng đều không được chấp 

nhận để thanh toán cho những mặt hàng đó. 

2. Due to his impressive ------- and experience, Rajan was offered interviews 

with three of Australia’s top food companies. 

(A) qualified (adj) 

(B) qualifies (V-singular) 

(C) qualifications (noun) ( do có “and” nối 2 từ loại giống nhau ) 

(D) qualifying (V-ing) ( nếu chọn D, thì tính từ impressive bổ nghĩa cho 

qualifying  vô lý ) 
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 Giải thích: do impressive là tính từ nên sau đó ta cần một danh từ (loại A, 

B).  

* Dịch nghĩa: Do trình độ chuyên môn và kinh nghiệm xuất sắc của mình, 

Rajan đã được mời đến phỏng vấn với 3 công ty thực phẩm hàng đầu của Úc. 

* Kiến thức: - qualify as sth: to reach the standard of ability or knowledge 

needed to do a particular job. 

 + Ex: He qualified as a doctor last year. (Năm ngoái, ông ấy đã có đủ 

khả năng làm bác sĩ.) 

- qualify sb for sth: give skills/knowledge. 

 + Ex: This training course will qualify you for a better job. (Khóa 

huấn luyện này sẽ mang đến cho bạn những kinh nghiệm và kĩ năng để kiếm 

được một công việc tốt hơn). 

3. Anyone who wants to ----- -- in the meeting is expected to send an e-mail 

to the following address within the next two weeks. 

(A) participate (tham gia) 

(B) complete (hoàn thành) 

(C) attend (tham dự) 

(D) release (phát hành) 

 Giải thích: ở đây thiếu một động từ mang nghĩa “tham dự”. Ta sẽ phân vân 

giữa A và C. Tuy nhiên, động từ attend + sth còn participate + in sth. Loại C. 

* Dịch nghĩa: Bất cứ ai muốn tham gia cuộc họp hãy gửi email đến địa chỉ 

dưới đây trong vòng 2 tuần tới). 

* Kiến thức: attend to sb/sth: tham dự, dự định, chú ý 

 to deal with sth : giải quyết, đề cập 

 to take care of sb/sth. : chăm sóc 

+ Ex: I have some ugent business to attend to. 
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         A nurse attend to his needs constantly.  

4. The introduction of debit cards gave consumers even more ----- -- with their 

money, allowing them to withdraw cash from both ATMs and bank tellers. 

(A) experiments (thí nghiệm) 

(B) response (phản ứng) 

(C) collection (bộ sưu tập) 

(D) flexibility (tính linh hoạt, sự linh hoạt) 

 Giải thích: câu này dịch nghĩa là ra. 

* Dịch nghĩa: sự ra đời của thẻ tín dụng đã mang đến cho khách hàng sự linh 

hoạt về tiền bạc của họ, cho phép họ rút tiền mặt từ máy ATM lẫn rút ở ngân 

hàng. 

* Kiến thức: - withdraw sth from sth : rút..khỏi 

(Ex: Both powers withdraw their forces from the region). 

- respond to sb/sth : đáp lại, phản ứng với 

- in respond to… (ex: The product was developed in respond to customers 

demand). 

5. His goal has always been to provide the best possible service to ------- 

customers 

(A) he (S: chủ từ) 

(B) his (tính từ sở hữu) 

(C) him (O: túc từ) 

(D) himself (đại từ phản thân) 

 Giải thích: ở đây cần 1 tính từ sở hữu bởi vì phía sau là một danh từ. Chọn 

B. 

* Dịch nghĩa: Mục tiêu của ông ta luôn luôn là cung cấp các dịch vụ tốt nhất 

có thể đến khách hàng. 
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* Kiến thức: - provide sb with sth: cung cấp cho ai cái gì. 

- provide sth to sb: cung cấp cái gì cho ai 

  + Ex: We are here to provide the public with a service = We are here to 

provide a service to the public. 

- provided (that) = providing (that) = as/so long as: miễn là… 

6. Failure to deliver your merchandise ----- -- the estimated delivery date will 

give customers the right to cancel their order without written consent. 

(A) by + thời gian “ trước thời gian đó 

(B) in 

(C) at 

(D) to 

 Dịch nghĩa: Thất bại trong việc phân phát hàng hóa trước ngày đến sẽ cho 

phép khách hàng quyền hủy bỏ đơn đặt hàng mà không cần văn bản cho phép. 

7. The supervisor of the marketing department, Ms. Smith, ----- -- all the 

statistics that were needed for the report 

(A) to provide 

(B) provided 

(C) provide 

(D) providing 

 Giải thích: ở đây thiếu động từ chính của câu. Phân vân B, C. Ở vế sau ta 

thấy “were needed” nên loại C. 

* Dịch nghĩa: giám sát viên của bộ phận tiếp thị, bà Smith, đã cung cấp tất cả 

các số liệu thống kê cần thiết cho bản báo cáo. 

* Kiến thức: - statistic: (often plural): số liệu thống kê. 

- need (to have) your head examined: to be crazy. 

8. It appears that Chet Roberts has succeeded in ----- -- a third restaurant 
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which will match the quality of his other two locations. 

(A) opening 

(B) open 

(C) opens 

(D) opened 

 Giải thích: do succeed in + V-ing nên chọn A. 

* Dịch nghĩa: Có vẻ như Chet Roberts đã thành công trong việc mở nhà hàng 

thứ 3 phù hợp với chất lượng của 2 nhà hàng trước. 

* Kiến thức: - It appears that + clause: có vẻ như là… 

- succeed in V-ing= manage to V-bare. 

- (saying) nothing succeeds like success: when you are successful in one area 

of your life, it often leads to success in other areas. 

- to open doors for sb: to provide opportunities for sb to do sth and be 

successful. 

9. ----- -- cold weather over the past two months has caused gas shortages as 

distribution networks have struggled to meet demand. 

(A) Readily (dễ dàng) 

(B) Exactly (chính xác) 

(C) Unusually (bất thường) 

(D) Urgently (khẩn trương, khẩn cấp) 

 Giải thích: câu này cũng dịch nghĩa thấy C phù hợp nhất. 

* Dịch nghĩa: Thời tiết lạnh bất thường trong 2 tháng vừa qua đã gây ra tình 

trạng thiếu khí đốt trong khi mạng lưới phân phối đã phải rất cố gắng để đáp 

ứng nhu cầu. 

* Kiến thức: - struggle for sth: đấu tranh vì điều gì đó. (Ex: A country struggles 

for independence) 
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- struggle to do sth: cố gắng làm điều gì đó (Ex: They struggled just to pay 

their bills) 

- Struggle against sth/sb: chống chọi lại cái gì đó (Ex: He struggled against 

cancer for two years.) 

- struggle with sb for sth: to compete or argue with sb, especially in order to 

get sth. 

- (phrasal) struggle along/on: to continue despite problems. 

- feel under the weather: cảm thấy không khỏe; feel slightly sick/ill and not as 

well as usual. 

10. Purchase order organizer software is a flexible sales and purchase record 

management utility that keeps track of all business-related activities in an ----

- -- manner. 

(A) efficiency (n) hiệu lực 

(B) elficiently (adv) 

(C) efiiciencies (n) 

(D) efficient ( cần một tính từ bổ nghĩa cho danh từ manner ) 

* Dịch nghĩa: phần mềm tổ chức là 1 công cụ quản lý ghi lại tất cả các hoạt 

động kinh doanh một cách hiệu quả. 

* Kiến thức: keep/lose track of sb/sth: theo dõi 

(Ex: Bank statements help you keep track of where your money is going.) 

11. To avoid additional charges and the embarrassment of repacking at the 

airport, please make sure you weigh your luggage ----- -- leaving home. 

(A) before (trước kahi) 

(B) beside (bên cạnh) 

(C) between (ở giữa) 

(D) behind (phía sau) 
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 Giải thích: dịch nghĩa chọn A. 

* Dịch nghĩa: Để tránh chi phí thêm và ngần ngại khi bị kiểm tra lại hành lý 

ở sân bay, hãy chắc chắn rằng bạn đã cân chúng trước khi rời khỏi nhà. 

* Kiến thức: - to make sure: chắc chắn. 

12. Derek’s Sporting Goods now has over 400 stores ----- -- located in more 

than 40 states across the country. 

(A) convenience (Noun) 

(B) convenient (adj) 

(C) conveniently (adv) 

(D) conveniences (noun) 

 Giải thích: ở đây cần một adv bổ nghĩa cho located chọn C. 

* Dịch nghĩa: Hàng thể thao Derek’s hiện nay đã có hơn 400 cửa hàng đặt tại 

hơn 40 tiểu bang trên khắp đất nước. 

* Kiến thức: - convenience có 2 nghĩa. Một là uncountable noun (1) nghĩa là 

sự tiện lợi, sự thuận tiện. Nghĩa còn lại là countable noun (2) nghĩa là điều 

tiện lợi. 

 +Ex: (1) We have provided seats for the convenience of our customers. 

          (2) It was a great convenience to have the school so near. 

13. The Thoth foldable chair requires some ------- but detailed instructions are 

provided. 

(A) assembly (n) sự lắp ráp, hội đồng) 

(B) development (sự phát triển) 

(C) approval (sự phê chuẩn, xác nhận, bằng lòng) 

(D) progress (tiến trình) 

 Ghế xếp Thoth ( tên hiệu của cái ghế ) cần một vài bước lắp ráp nhưng phải 

kèm theo những hướng dẫn chi tiết. 
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14. A market study by the ARC Advisory Group predicts that the geospatial 

industry ----- -- by 50% over the next five years. 

(A) growing 

(B) be grown 

(C) will grow 

(D) has grown 

 Giải thích: do có động từ predict diễn tả sự dự đoán và phía sau có cụm 

over the next five years là dấu hiệu của thì tương lai nên loại A, B, D. 

* Dịch nghĩa: Một nghiên cứu thị trường của ARC Advisory Group dự đoán 

rằng ngành công nghiệp địa lý sẽ tăng 50% trong vòng năm năm tới. 

* Kiến thức: - grow + by + [phần trăm]: tăng lên bao nhiêu phần trăm. 

- grow in sth (Ex: The family has grown in size recently; She is growing in 

confidence all the time). 

- (saying) it/money doesn’t grow on trees: used to tell sb not to use sth or 

spend money carelessly because you do not have a lot of it. 

15. Mr. Forbes has yet to make his official school-sponsored ------- to 

California, though he is planning to make it the first week of September. 

(A) visiting 

(B) visit 

(C) visitor 

(D) visited 

 Giải thích: trước đó là cụm tính từthiếu một noun => loại A, D. Dịch 

nghĩa loại C. 

* Dịch nghĩa: Ông Forbes vẫn chưa có 1 chuyến thăm chính thức tài trợ trường 

học của mình đến California, mặc dù ông đang có kế hoạch để thực hiện điều 

đó vào tuần đầu tiên của tháng Chín. 
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* Kiến thức: - a visit to sb/sth from sb: một chuyến viếng thăm ai đó của ai 

đó. 

- to pay a visit to = visit. 

- visit sth on/upon sb/sth: to punish sb/sth. (The sins of the fathers are visited 

upon the children (= children are blamed or suffer for what their parents have 

done)). 

16. DriveAgain is an organization ----- -- to helping people with injuries, 

disabilities or driving challenges regain their driving independence. 

(A) distributed 

(B) supportable 

(C) serious 

(D) dedicated 

 Giải thích: ta sẽ phân vân giữa A và D vì cả 2 động từ distribute và dedicate 

đều cộng sth/V-ing (trước đó loại B,C vì không phù hợp nghĩa). Tổ chức thì 

cống hiến vào việc giúp người bị thương chứ không thể phân phối trong việc 

giúp người được nên chọn D. 

* Dịch nghĩa: DriveAgain là một tổ chức chuyên giúp đỡ những người bị 

thương tích, khuyết tật hoặc những thách thức lái xe lấy lại khả năng tự lái xe 

một mình. 

* Kiến thức: dedicated = committed: tận tụy. 

17. The seminar ----- -- with discussions on research topics that need to be 

addressed further. 

(A) concluded 

(B) to conclude 

(C) concluding 

(D) conclusion I 
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 câu này thiếu V chính nên chọn A, vì B là to-inf, C là gerund, D là noun. 

* Dịch nghĩa: Buổi hội thảo kết thúc bằng các cuộc thảo luận về các chủ đề 

nghiên cứu cần được giải quyết hơn nữa. 

* Kiến thức: - conclude sth from sth (Ex: what do you conclude from that?) 

- It is concluded that… 

- conclude with sth (Ex: The programme concluded with Stravinsky’s ‘Rite 

of Spring’) 

- conclude by doing sth. 

- discussion with sb on/about sth (Ex: We had a discussion with them about 

the differences between Vietnam and China). 

18. -------the position has been filled, all the other applicants will be notified. 

(A) Despite (mặc dù; despite/in spite of + N/phrase = although/though + 

Clause) 

(B) Once (một khi) 

(C) Whereas (trong khi; in contrast or comparison with the fact.) 

(D) While (trong khi; có thể dùng cho thời gian hoặc giống whereas.) 

 Cả 4 đáp án đều là liên từ nhưng dịch nghĩa ra thì B là hợp. 

* Dịch nghĩa: Một khi vị trí đó đã có người được chọn, tất cả các ứng viên 

khác sẽ được thông báo. 

19. Most importantly, clients of Toka can use this product at the same cost --

--- -- traditional environmentally-unfriendly materials. 

(A) along 

(B) as 

(C) that 

(D) with 

 chọn B vì cấu trúc the same + noun + as. 
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* Dịch nghĩa: Quan trọng nhất, khách hàng của Toka có thể sử dụng sản phẩm 

này với chi phí tương tự như vật liệu thân thiện với môi trường truyền thống. 

20. The district rules assessment team coordinated an ----- -- evaluation of 

performance standards and emerging technologies. 

(A) extent (noun: mức độ) 

(B) extension (noun: sự mở rộng) 

(C) extensive (adj: mở rộng) 

(D) extensively (adv) 

 phía trước có an, phía sau có danh từ, vậy thiếu tính từ chọn C. 

* Dịch nghĩa: Nhóm nghiên cứu đánh giá các quy tắc của huyện đã phối hợp 

giữa đánh giá rộng rãi các tiêu chuẩn về hiệu suất và những công nghệ mới 

nổi. 

21. The director of the planning department commended Mr. Ken Seo for how 

----- -- he drew up the blueprints for the newly proposed power plant. 

(A) hardly (hiếm khi, hầu như không) 

(B) scarcely (= hardly) 

(C) skillfully (khéo léo, điêu luyện) 

(D) likely (có khả năng (nói về sự việc chứ không được sử dụng cho khả năng 

của con người, cái đó là be able to), rất có thể, có thể thật) 

 câu này dịch nghĩa chọn C. 

* Dịch nghĩa: Giám đốc bộ phận kế hoạch đã khen ông Ken Seo về sự khéo 

léo khi phát họa những bản thiết kế cho các nhà máy điện mới được đề xuất. 

* Kiến thức: -  draw up: phát họa (một bản vẽ). 

22. We take every appropriate measure to ensure that your personal 

information is kept -----  

(A) secure (đảm bảo, an toàn) 
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(B) notable (đáng chú ý) 

(C) imperative (bắt buộc, rất quan trọng) 

(D) confident (tự tin) 

 Dịch nghĩa: Chúng tôi tận dụng mọi biện pháp thích hợp để đảm bảo rằng 

thông tin cá nhân của bạn được giữ an toàn. 

23. Sign up to receive our free newsletter and you will ----- -- receive update 

notifications and other news via e-mail. 

(A) automatically (adv) 

(B) automaticity (noun) 

(C) automated (adj) 

(D) automatic (adj) 

 ở đây cần 1 trạng từ bổ nghĩa cho believe, do B, C, D đều không đúng từ 

loại đang cần nên chọn A. 

* Dịch nghĩa: Đăng ký để nhận bản tin miễn phí của chúng tôi và bạn sẽ tự 

động nhận được bản thông báo cập nhật mới nhất và tin tức khác thông qua e-

mail. 

24. There are quite a few great shops which are all ----- -- walking distance. 

(A) in front of (phía trước) 

(B) across (băng qua) 

(C) within (trong vòng (khoảng cách)) 

(D) nearby (gần đó) 

 within walking distance: đủ gần để đi bộ, trong khoảng cách đi bộ (có thể 

đi bộ tới đó được). 

* Dịch nghĩa: Có một vài cửa hàng lớn gần đây (có thể đi bộ tới được). 

25. Become a member of ThriftyAsia.com and be entitled to discounts ----- -

- in Asia! 
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(A) alongside (chạy dài, dọc theo) 

(B) everywhere (mọi nơi) 

(C) forward (về phía trước) 

(D) together (cùng với nhau) 

 Dịch nghĩa: Hãy trở thành thành viên của ThriftyAsia.com và được hưởng 

giá ưu đãi ở khắp mọi nơi ở châu Á! 

26. Personal information gathered about customers ----- -- in leasing a solar 

panel system is only accessible to appropriate personnel. 

(A) interested 

(B) interests 

(C) interesting 

(D) interest 

 Câu rút gọn bị động thay cho “…customers who are interested in…” thì 

thành “…customers interested in…”. Chọn A. 

* Dịch nghĩa: Thông tin cá nhân thu thập mà được thu thập về những khách 

hàng mà  quan tâm đến việc thuê một hệ thống bảng điều khiển năng lượng 

mặt trời chỉ có thể cho nhân viên thích hợp. 

27. The management ----- -- that revenue from online games and advertising 

will increase in the second quarter compared to the prior quarter. 

(A) waits (chờ, đợi; wait for sth: chờ đợi cái gì đó) 

(B) reduces (giảm) 

(C) expects (hy vọng) 

(D) prevents (ngăn cản; prevent sb from sth: ngăn cản ai làm việc gì đó) 

 Ban quản lý hy vọng rằng doanh thu từ trò chơi trực tuyến và quảng cáo sẽ 

tăng lên trong quý II so với quý trước. 
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28. Provisions of the new national health reform law could reduce patient ----

- -- on emergency departments for non-urgent health problems. 

(A) reliant (adj: phụ thuộc) 

Nhiều bạn sẽ nghĩ đến cấu trúc reliant on s.b for s.thing : thì câu sẽ ra như thế 

này 

Provisions of the new national health reform law could reduce patient who is 

reliant on emergency departments for non-urgent health problems. 

Ví dụ trên chỉ đúng khi “patient” có  “s” 

(B) relied (adj: dựa vào, tín cậy, tín nhiệm) 

Cũng có bạn sẽ chọn C. vì cấu trúc rely on : dựa vào 

Provisions of the new national health reform law could reduce patient who is 

relied on emergency departments for non-urgent health problems. 

Dẫn đến nghĩa của câu sẽ là : Bệnh nhân bị dựa vào, phụ thuộc vào, không 

hợp nghĩa, công thêm “patient” cũng phải có “s’ 

(C) relies (V-singular) 

(D) reliance (noun) 

 ở đây thiếu danh từ   

* Dịch: Quy định của pháp luật về cải cách y tế mới trong nước có thể làm 

giảm sự phụ thuộc bệnh nhân vào khoa cấp cứu bệnh nhân về vấn đề sức khỏe 

không khẩn cấp. 

29. There are ----- -- only a limited number of manufacturers able to supply 

TB products with sufficient guarantees of safety and efficacy. 

(A) quickly (nhanh chóng) 

(B) shortly (in a short time, soon) 

(C) currently (hiện tại) 

(D) equally (ngang bằng, công bằng) 
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 Dịch nghĩa: Hiện tại chỉ có một số giới hạn các nhà sản xuất mới có thể 

cung cấp các sản phẩm TB có đủ đảm bảo an toàn và hiệu quả. 

*Kiến thức: - in short order: quickly and without trouble. : rất nhanh 

30. When compared with the traditional method of cleaning by wet mopping, 

the new method was ----- -- more effective in removal of microbial 

contamination. 

(A) signify (verb) 

(B) significant (adj) 

(C) significantly (adv) 

(D) significance (Noun) 

 đã có động từ to be, adj là more effective nên ở giữa thiếu trạng từ chọn C. 

* Dịch: Khi so sánh với các phương pháp truyền thống làm sạch bằng cách 

lau ướt, phương pháp mới có hiệu quả đáng kể hơn trong việc loại bỏ sự ô 

nhiễm vi sinh vật. 

31. The govenment will ----- -- new-policies today to obtain information about 

entrepreneurs operating businesses online. 

(A) convince (thuyết phục; convince sb of sth) 

(B) achieve (đạt được) 

(C) perform (thực hiện (carry out, accomplish, or fulfill (an action, task, or 

function), trình diễn (present (a form of entertainment) to an audience)). 

(D) implement (thực hiện; put (a decision, plan, agreement, etc.) into 

effect.) 

* Dịch nghĩa: Chính phủ sẽ thực hiện chính sách mới ngày hôm nay để có 

được thông tin về các doanh nghiệp doanh nhân hoạt động trực tuyến. 

Bổ sung : 
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CONDUCT - là một trải nghiệm, hoặc là lãnh đạo một dàn nhạc, dẫn dắt mọi 

người thông qua một loạt các sự kiện có tổ chức hoặc hướng dẫn 

 

EXECUTE - Thực hiện một kế hoạch một cách có hiệu quả, thường là một 

việc gì đó có tầm quan trọng hoặc dứt khoát. Vd như: execute the landing 

sequence to land the plane at the end of a flight (thực hiện trình tự hạ cánh 

máy bay hạ cánh ở cuối của một chuyến bay). Từ này còn có nghĩa là giết nữa 

(hơi rùng rợn tí hehe) Vd như to execute someone có nghĩa là hành quyết một 

ai đó. Tương tự như vậy, bạn sử dụng từ này đối với việc thực hiện di chúc - 

khi bạn chết, một chấp hành viên (vì vậy có từ tiếng anh là executor) thi hành 

ý muốn của bạn, hoặc làm những điều bạn nói nên được thực hiện trong di 

chúccủa bạn. 

IMPLEMENT - Việc thi hành một cái gì đó, mà nó thường có sự tinh toán kĩ 

càng..như thi hành một đạo luật gì đó. 

PERFORM - Thực hiện một công việc nào đó mà đôi khi dưới sự quan sát và 

đánh giá. VD như bạn thực hiện nhiệm vụ tại nơi làm việc (you performs task 

at work) nhưng bạn sẽ không "perform" an errand to go grocery shopping 

("thực hiện" công chuyện đi mua sắm) 

32. As Flochester's product line continued to grow, ------- did the company's 

space needs. 

(A) rather 

(B) so (so + trợ động từ/to be + S = S + V/to be + (…), too) 

(C) same 

(D) either 

 đảo ngữ với “so” chọn C. 
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* Dịch: dòng sản phẩm của Flochester đang tiếp tục phát triển cũng như nhu 

cầu không gian (thị trường?) của công ty.  

* Kiến thức: - would rather + V-bare + than + V-bare = would prefer + to-inf 

+ rather than + to-inf. 

33. Our fitness staff are ----- -- of your interest and participation in their 

respective classes. 

(A) fulfilled (thực hiện; bring to completion or reality; achieve or realize 

(something desired, promised, or predicted)) 

(B) willing ( + to + V-bare: sẵn long làm gì đó) 

(C) decisive (quả quyết, quyết đoán) 

(D) appreciative (đánh giá cao, cảm kích; feeling or showing gratitude or 

pleasure) 

 Dịch nghĩa: Nhân viên phòng tập thể dục của chúng tôi đánh giá cao sự 

quan tâm và tham gia của bạn trong họ các lớp học. 

34. The R&D department has ----- -- about conducting the new research 

because of budget cuts within the company. 

(A) reservations (reservation about : nghi ngại về ) 

(B) specializations (chuyên môn) 

(C) reductions (sự giảm bớt) 

(D) indications (biểu lộ, sự chỉ ra) 

 Dịch: Bộ phận R & D có những nghi ngại về tiến hành nghiên cứu mới vì  

sự cắt giảm ngân sách trong công ty. 

* Kiến thức: - be kept in reserve: đặt chỗ trước 

35. ----- -- reserve tickets for this event, please fill in the form below and your 

tickets will be emailed to you. 

(A) Furthermore (hơn nữa) 
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(B) In order to (+ V-bare: để) 

(C) As a result of (kết quả của…) 

(D) As to (+ sth/ as regards sth: used when you are referring to sth): nói về 

 Dịch nghĩa: Để đặt trước vé cho sự kiện này, xin vui lòng điền vào mẫu 

dưới đây và vé của bạn sẽ được gửi đến. 

36. Opera's free and ------- web browser allows you to experience the web on 

your own terms. 

(A) frequent (thường xuyên) 

(B) estimated (ước tính) 

(C) innovative (sáng tạo, đổi mới) 

(D) reluctant (miễn cưỡng) 

 Dịch nghĩa: Trình duyệt web miễn phí và cải tiến của Opera cho phép bạn 

trải nghiệm web theo cách riêng của bạn. 

37. National fertilizers provided by True Organic Food can be ----- -- by their 

green labels. 

(A) corrected (sửa chữa) 

(B) decided (quyết định) 

(C) distinguished (phân biệt) 

(D) proposed (đề xuất, đưa ra) 

 Dịch nghĩa: Phân bón quốc gia cung cấp bởi True Organic Food có thể 

được phân biệt bằng nhãn màu xanh lá cây của họ. 

38. Gardens will also be featured as a tour option ----- -- the conference on 

Friday. 

(A) although (+ clause: mặc dù) 

(B) when (khi) 

(C) during (+ noun phrase: trong suốt) 

Toe
ic 

Prac
tic

e C
lub



Nguyễn Minh Mẫn – Economy 4 – Test 3  

Quyển ebook này do tập thể Group “Toeic Practice Club” biên soạn nhằm giúp các bạn tự học có 

tài liệu ôn thi hiệu quả. Đừng mua bán quyển ebook này, như vậy sẽ làm mất đi giá trị mà các bạn 

nhiệt tình đã đóng góp.  

(D) afterward (sau đó, sau này) 

 Dịch nghĩa: Những khu vườn cũng sẽ được giới thiệu như là một lựa chọn 

du lịch trong cuộc họp hôm thứ Sáu. 

39. Before Gallux Corporation was rated as one of the best 

telecommunications companies in the country, it -------expanding its 

operations worldwide. 

(A) had not considered  

(B) will not consider 

(C) were not considered 

(D) does not consider 

 Giải thích: Before + S + past simple, S’ + past perfect. (Trước khi điều gì 

đó xảy ra thì đã có một hành động trước đó nữa). Chọn A.   

 * Dịch nghĩa: Trước khi Tổng công ty Gallux được đánh giá là một trong 

những công ty viễn thông tốt nhất tại Việt Nam, nó đã không cân nhắc việc 

mở rộng hoạt động của mình trên toàn thế giới. 

* Kiến thức: - be rated as sth: được đánh giá là… 

- interest rates: lãi suất. 

40. This study follows yet another which carried out numerous ----- -- into 

using a precleaner to save money on freight costs. 

(A) investigations (sự điều tra, cuộc điều tra, cuộc nghiên cứu) 

(B) configurations (cấu hình) 

(C) substitutions (sự thay thế) 

(D) modifications (sự sửa đổi) 

 Nghiên cứu này tiếp nối những nghiên cứu chưa hoàn thành, mà nó đã tiến 

hành nhiều cuộc thí nghiệm nhằm đưa vào sử dụng bộ lọc sơ cấp để tiết kiệm 

chi phí vận chuyển. 
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Questions 141-143 refer to the following letter.  

41. This year's Corrales Quilt & Wine Fair is scheduled for the weekend of 

August 7 and 8 on the front fields of the Corrales Recreation Center. 

In its first two years, the festival was held on Mothers’ Day, but organizers 

decided attendance would improve if the event were shifted to later in the 

summer. Attendance is ----- -- to be around 4,000. 

141 .  

(A) projected ( sau “to be” thì chỉ có Ving ( tiếp diễn)/Ved/adj, nhưng nếu 

chọn C thì không hợp nghĩa, nên phải cho Ved, mang nghĩa bị động) 

(B) projects 

(C) projecting 

(D) project 

* Kiến thức: - project sth onto sb: to imagine that other people have the same 

feelings, problems, etc. as you, especially when this is not true. 

- It is projected that = It is estimated that. : được dự kiến là, ước tính là 

* Dịch nghĩa: Hội chợ Corrales Quilt & Wine năm nay được dự kiến sẽ diễn 

ra vào ngày cuối tuần tháng 7 và 8 trên các lĩnh vực nổi bật của Trung tâm 

giải trí Corrales.  

Trong hai năm đầu tiên, lễ hội được tổ chức vào ngày của mẹ, nhưng ban tổ 

chức đã quyết định thành phần tham dự sẽ được cải thiện nếu sự kiện này đã 

được chuyển đến cuối mùa hè. Số người tham gia được dự báo là khoảng 

4.000. 

Twelve wineries will offer samples and bottle sales from noon to 6 on 

Saturday and Sunday, while at least 18 quilters will show their handiwork. 
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Live music will be provided by Chava and the Society on Saturday from noon 

to 2, followed by Kumusha, who will play until 4, and ----- -- the Squash 

Blossom Boys play until 6 p.m. 

142.  

(A) in fact (thức tế thì) 

(B) nevertheless (tuy nhiên) 

(C) whenever (bất cứ khi nào) 

(D) then (sau đó) 

 Dịch nghĩa: Mười hai nhà máy rượu vang sẽ cung cấp mẫu chai và bán 

hàng từ trưa đến 6 vào thứ Bảy và Chủ nhật, trong khi đó sẽ có ít nhất 18 chị 

em nghệ nhân mang ra cho mọi người xem tác phẩm tự làm của họ.  

Nhạc sống sẽ được cung cấp bởi Chava và Hội vào ngày thứ Bảy từ trưa đến 

2 giờ chiều, tiếp theo là Kumusha, người sẽ chơi cho đến 4 giờ, và sau đó là 

bí Blossom trai chơi cho đến 18 giờ tối. 

Corrales wine expert Jim Hammond will give 30-minute talks on both days 

starting at 1 p.m., 2:30 and 4. Admission tickets to the event are $15 each for 

adults; $25 for couples; and $5 for the youth aged 13-20. 

Minors will not be admitted to the event unless accompanied by a parent, an 

adult, spouse or legal guardian. Pets are discouraged. 

Wine sales will be by the glass, bottle or case. ----- -- picture identification is 

required to purchase any alcoholic beverage. 

143.  

(A) Validated (được xác nhận) 

(B) Valid (có hiệu lực) 

(C) Validate (xác nhận có hiệu lực) 

(D) Validity (noun: hiệu lực) 
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 Giải thích: ở đây do trước danh từ nên cần một tính từ, ta phân vân A, B. 

 ưu tiên tính từ gốc hơn tình từ dạng Ving/Ved B. 

* Dịch nghĩa: chuyên gia rượu vang Corrales, Jim Hammond sẽ mang đến 

những cuộc trò chuyện kéo dài 30 phút trên cả hai ngày bắt đầu từ 1 giờ chiều, 

02:30 chiều và 4 giờ chiều. Vé vào cửa cho sự kiện này là $ 15 cho mỗi người 

lớn; $ 25 cho các cặp vợ chồng; và $ 5 cho thanh niên trong độ tuổi 13-20.  

Người chưa thành niên sẽ không được tham gia sự kiện này trừ khi đi chung 

với một phụ huynh, người lớn, hoặc người giám hộ hợp pháp. Vật nuôi không 

được khuyến khích mang theo. 

rượu vang sẽ được bán bằng ly, chai hoặc thùng. Xác định hình ảnh hợp lệ để 

mua bất kỳ đồ uống có cồn. 

Questions 144-146 refer to the following letter 

Mayor Kennedy Johnson invites the public to the Mound Bayou’s Mayor 

Awards Black Tie Banquet, which will be held at 7 p.m. on Saturday at the 

Community Facility Building. 

This is the second year we’ve held this banquet. The first one was held in 

2003. The public is invited to attend. Tickets are $15 each. We only have 

about 30 tickets left. What ------- this year’s banquet so special is this. 

144. (A) made 

(B) has made 

(C) makes 

(D) is made 

 ở đây thiếu một động từ, do ở phía sau động từ là is nên vế trước phải là 

thì hiện tại. 

* Dịch nghĩa: Thị trưởng Johnson Kennedy mời công chúng đến dùng bữa 

tiệc trao giải thưởng Black Tie của núi Bayou, sẽ được tổ chức vào lúc 7 giờ 

chiều ngày thứ bảy tại các cộng đồng Cơ sở xây dựng.  
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Đây là năm thứ hai chúng tôi tổ chức bữa tiệc này. Lần đầu tiên tổ chức là vào 

năm 2003. Công chúng được mời đến tham dự. Giá vé là $ 15 mỗi người. 

Chúng tôi chỉ còn khoảng 30 vé. Điều làm cho bữa tiệc năm nay trở nên đặc 

biệt chính là điều này. 

As a way to show our appreciation to businesses and those individuals that 

have helped advance the city of Mound Bayou, this year we will showcase 

our city. As Mayor Johnson put it, we have people coming in from all over 

the country. We will have investors, developers and project managers coming 

in to see what Mound Bayou has to ofter. These individuals are interested in 

investing ----- -- our city. l’ve reached out to mayors in local 

145. (A) in 

(B) on 

(C) at 

(D) for 

 invest in sth: đầu tư vào. Chọn A. 

* Dịch nghĩa: Như một cách để thể hiện sự đánh giá cao của chúng tôi đối với 

các doanh nghiệp và những cá nhân đã giúp thúc đẩy thành phố Núi Bayou 

phát triển, năm nay chúng tôi sẽ quảng bá thành phố của chúng tôi. Như Thị 

trưởng Johnson nói, chúng tôi có những người đến từ khắp nơi trên đất nước. 

Chúng tôi sẽ có các nhà đầu tư, phát triển và quản lý dự án sắp tới để xem 

những gì Núi Bayou sẽ phải tiếp xúc. Những cá nhân này quan tâm đến việc 

đầu tư vào thành phố của chúng tôi. Tôi đã tìm đến thị trưởng trong các cộng 

đồng địa phương và các thành phố khác bởi vì đây cũng là một cơ hội tuyệt 

vời cho họ. 

communities and other towns ----- -- this is a great opportunity for them, too.  

146. (A) until (đến khi) 
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(B) when (khi) 

(C) although (mặc dù) 

(D) because (bởi vì) 

Questions 147-149 refer to the following notice.  

These investors, developers and other individuals are looking to invest money 

in communities to help with the area's growth. 

Please be ----- -- there will be underground utility work which will require 

single lane traffic 

147. (A) advise (V: khuyên) 

(B) advising (V-ing) 

(C) advised (past participle) 

(D) advisable (adj) 

Cụm : Please be advised 

 Dịch nghĩa: Các nhà đầu tư, các nhà phát triển, cá nhân khác đang tìm cách 

để đầu tư tiền một cách hiệu quả vào các cộng đồng để giúp đỡ với sự phát 

triển của khu vực.  

Hãy yên tâm là sẽ có công cụ hoạt động ngầm đáp ứng giao thông một chiều 

trên dường Whitehead. Công trình này dự kiến sẽ hoạt động vào giữa giờ làm 

việc bình thường vào ngày 05-08 tháng 8 và tháng 14-15. Giao thông một 

chiều sẽ được điều khiển thông qua Flagman trong giờ làm việc. Giao thông 

hai chiều sẽ tiếp tục trong giờ không làm việc. 

on Whitehead Road. The work is scheduled to occur between normal business 

hours on August 5-8 and August 14-15. Single-lane traffic will be controlled 

via flagmen during work hours. Two-way traffic will resume during non-

business hours. 

Toe
ic 

Prac
tic

e C
lub



Nguyễn Minh Mẫn – Economy 4 – Test 3  

Quyển ebook này do tập thể Group “Toeic Practice Club” biên soạn nhằm giúp các bạn tự học có 

tài liệu ôn thi hiệu quả. Đừng mua bán quyển ebook này, như vậy sẽ làm mất đi giá trị mà các bạn 

nhiệt tình đã đóng góp.  

Please be aware that this work is weather dependent, and is ----- -- to change 

as a 

148. (A) subjects 

(B) subjected 

(C) subjection 

(D) subject ( cụm : be subject to : tuy thuộc vào ) 

result of inclement weather conditions. Future construction alerts will ----- -- 

you updated with the progress of the work and/or required changes in schedule 

149. (A) find (nhận thấy, tìm thấy) 

 (B) keep (giữ) 

(C) let (để) 

(D) call (gọi) 

Cấu trúc : keep someone updated with : giữ cho ai năm được thông tin 

Questions 150-152 refer to the following tips.  

BPC email access has been restored and should be functioning normally now. 

However, as a result of our recovery efforts, many outgoing email messages -

---- -- on Sept. 8. 

150.  

(A) have been deleted 

(B) will be deleting ( chủ ngữ đang là vật, không thể tự xóa được) 

(C) were deleted ( nhìn câu “as a result of” theo kết quả , cũng biết đây 

là việc được thực hiện rồi, nên mới biết kết quả ) 

(D) to delete 

 Dịch nghĩa: Xin lưu ý rằng công việc này phụ thuộc vào thời tiết, và có thể 

thay đổi trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Thông báo xây dựng trong tương 

lai sẽ giúp bạn cập nhật tiến trình của công việc và / hoặc những thay đổi cần 
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thiết trong lịch trình truy cập email BPC đã được khôi phục và cần được hoạt 

động bình thường ngay bây giờ. Tuy nhiên, như một kết quả của những nỗ lực 

phục hồi của chúng tôi, rất nhiều tin nhắn email gửi đi đã bị xóa vào ngày 08 

tháng 9. 

To make sure that your emails reach their intended recipients, I would 

recommend that you resend any messages you sent that day from your BPC 

email account. 

Please note that the service disruption to BPC email was the result of a recent 

phishing email scheme that many of you received a few days ago, where users 

were asked for their BPC email username and password. Please know that 

BPC Technology Services never ----- -- your username and password in an 

email. 

151. (A) asks for (hỏi, yêu cầu đưa thông tin) 

(B) calls for (+ sth = need sth) 

(C) stands for (đại diện cho) 

(D) arranges for (sắp đặt, lên kế hoạch) 

 Dịch nghĩa: Để đảm bảo rằng các email của bạn đến đúng người nhận , tôi 

khuyên bạn nên gửi lại bất kỳ tin nhắn nào bạn đã gửi ngày hôm đó từ tài 

khoản email BPC của bạn.  

Xin lưu ý rằng sự gián đoạn dịch vụ email BPC là kết quả của một chương 

trình email lừa đảo gần đây, nhiều bạn đã nhận được một vài ngày trước,  

người dùng được hỏi tên tài khoản email và mật khẩu BPC của họ. Hãy biết 

rằng BPC Dịch vụ Công nghệ không bao giờ hỏi tên người dùng và mật khẩu 

của bạn trong một email. 

------- you receive any of those types of messages, please disregard and delete 

them. 
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nhiệt tình đã đóng góp.  

152. (A) Following (sau đó) 

(B) If (nếu) 

(C) Moreover (hơn nữa) 

(D) Except (ngoại trừ) 

 Dịch nghĩa: Nếu bạn nhận được bất kỳ một trong những loại thông điệp 

như vậy, hãy bỏ qua và xóa chúng. 

Responding to any email with your username and password can compromise 

your BPC email account to spammers and can cause systemwide email 

disruptions like we’ve expenenced today. 

If you have any questions about a particular email you've received please 

contact the BPC Helpdesk at 912-583-31 19, or helpdesk@ bpc.edu. 

 Dịch nghĩa: Trả lời bất kỳ email nào với tên đăng nhập và mật khẩu của 

bạn có thể dẫn đến việc tài khoản email BPC của bạn bị gán vào thư rác và có 

thể gây ra sự gián đoạn email toàn hệ thống như chúng tôi đã thong báo hôm 

nay.  

Nếu có bất kỳ câu hỏi về một email cụ thể mà bạn đã nhận được xin vui lòng 

liên hệ với BPC Helpdesk tại 912-583-31 19, hoặc trợ giúp @ bpc.edu. 
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101. The company is experiencing significant growth and is looking to add a new 

member to ----- -- staff immediately. 

(A) they : đại từ nhận xưng  

(B) them : túc từ 

(C) their : tính từ sở hữu 

(D) themselves : đại từ phản thân 

Cần 1 tính từ sỡ hữu Their đứng trước staff 

Dịch: Công ty đang trải qua sự phát triển vượt bậc và đang tìm kiếm để tăng thêm 

thành viên mới vào đổi ngũ nhân viên của họ vào ngay lúc này.  

102. All of ( all of đi với danh từ số nhiều) our cleaning professionals have 

undergone extensive ------- and are fully insured. 

(A) training (n) quá trình đào tạo 

(B) importance (n) sự quan trọng 

(C) titles (n) quyền, tư cách, danh nghĩa  

(D) helping  

Tất cả những nhân viên quét dọn chuyên nghiệp của chúng tôi đã trải qua quá 

trình đạo tạo nghiêm khắc và được bảo hiểm đầy đủ.  

103. Every client is personally handled by one of our experts, ensuring a unique 

travel plan at ----- -- extra cost. 

Dịch: Mỗi khách hàng đều được đối đãi/ tư vấn riêng bởi một trong những chuyên 

gia của chúng tôi, mà họ đảm bảo có một kế hoạch du lịch độc đáo mà không trả 

thêm phí. 

(A) never 

(B) none 

(C) not ( dùng để phủ định động từ ) 

(D) no ( phủ định của danh từ hay cụm danh từ thì dùng No ) 

* no extra cost: miễn phí 
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None và No đều dùng được với cả danh từ số ít và số nhiều. 

• Nếu sau None of the là một danh từ không đếm được thì động từ phải ở ngôi 

thứ 3 số ít. Nếu sau nó là một danh từ số nhiều thì động từ phải chia ở ngôi thứ 3 

số nhiều. 

     None of the + non-count noun + singular verb 

     None of the + plural count noun + plural verb 

     None of the counterfeit money has been found. 

     None of the students have finished the exam yet. 

• Nếu sau No là một danh từ đếm được số ít hoặc không đếm được thì động từ 

phải ở ngôi thứ 3 số ít. Nếu sau nó là một danh từ số nhiều thì động từ phải ở ngôi 

thứ 3 số nhiều 

     No + {singular noun / non-count noun} + singular verb 

     No + plural noun + plural verb 

     No example is relevant to this case. 

     No examples are relevant to this case. 

104. Young travelers below 18 years of age need to be accompanied by ----- -- a 

parent or a guardian. 

(A) either ( either..or..hoặc cái này/ngươi này..hoặc cái kia/ người kia ) 

(B) and 

(C) neither 

(D) both 

Dịch : Những vị khách du lịch dưới 18 tuổi thì cần được cùng với hoặc bố mẹ 

hoặc người bảo vệ. 

* accompany by : đi cùng với ai 

105. Careful planning and ------- pave( động từ: chuẩn bị cho) the way for a 

successful meeting. 

(A) coordination (n) sự phối hợp  

(B) coordinated (a) 
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(C) coordinate (v) 

(D) coordinator (n) điều phối viên 

and : nối 2 từ cùng loại, trong trường hợp này là danh từ planning và coordination. 

Dịch: Việc lên kế hoạch và phối hợp cẩn thận mở đường hướng đến một cuộc 

hợp thành công.  

106. QIB will work -------to maintain sustainable growth and expansion plans. 

(A) persisted 

(B) persistent 

(C) persistently 

(D) persistence 

Expansion plan: phát triển 

Ở đây cần 1 trạng từ để bổ nghĩa cho “work” tức là làm việc theo cách như thế 

nào. 

QIB sẽ làm việc một cách kiên trì để duy trì sự tăng trưởng và phát triển ổn định.  

107. The employee in this position must wear steel-toed boots at ------- times 

while at work. 

(A) each 

(B) any 

(C) every ( + danh từ số ít ) 

(D) all ( + danh từ số nhiều, và cả danh từ ko đếm được ) 

Nhân viên ở vị trí này phải mang giày có vành thép ở mũi giày trong suốt thời 

gian làm việc. 

Cụm : at all times : luôn luôn, mọi lúc  

Phân biệt với All time : trước giờ chưa từng có, hiếm 

108. Automobile mechanics ----- -- have not kept up with these changes have left 

or been forced out of the industry. 

(A) themselves ( đại từ phản thân ) 

(B) who : đại từ quan hệ thay thế cho người 
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(C) whose + N 

(D) they : đại từ nhân xưng 

bear up= Catch up with = keep up with = keep pace with : theo kịp ai , cái gì 

keep up with chance : bắt kịp thời đại 

Dịch : Những người thợ cơ khí là người (who) mà không bắt kịp với thời đại đã 

bị bỏ quên hoặc bị ra khỏi ngành công nghiệp. 

109. Most southbound and eastbound trains will ------- on an earlier schedule in 

and around Niagara Falls. 

(A) operate (v) hoạt động 

(B) meet (v) gặp nhau 

(C) arrange (v) sắp xếp 

(D) produce (v) sản xuất 

Hầu hết những chuyến tàu phía Nam va Phía Đông sẽ hoạt động sớm hơn lịch 

trình ở trong và những vùng lân cận Niagara  

110. Mr. Bolton would like to (muốn) offer his employees a new contract as ----

- -- as he returns from his trip overseas. 

 (A) close 

(B) next 

(C) nearly 

(D) soon 

* As soon as : ngay khi 

Dịch : Ông Bolton muốn giao cho những nhân viên của ông một hợp đồng mới 

ngay khi ông trở về từ chuyến đi nước ngoài. 

111. The acquisition was completed for $125 million, which indicates just how -

------ the company's value had dropped. 

(A) sharper (n) người lừa đảo 

(B) sharpness (n) độ rõ 

(C) sharpest 
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(D) sharply 

Do câu sau “the company's value had dropped” đã đầy đủ thành phần, nên chỉ cần 

một trạng từ đứng đầu câu hoặc câu để bổ nghĩa cho cả câu. 

Sự sáp nhập đã hoàn tất với 125 triệu đô la, dễ dàng nhân ra giá trị của công ty đã 

giảm sút như thế nào. 

112. This is a more ----- -- report of budget authority and outlays for preceding, 

current, and upcoming fiscal years. 

(A) retained (a) tiếp tục 

(B) afforded (a) đủ khả năng 

(C) detailed (a) chi tiết 

(D) attached (a) được đính kèm 

Cả 4 đáp án đều là tính từ nên chỉ có hiểu nghĩa 

 budget authority: quyền chi phôi ngân sách 

 outlays: chi tiêu 

 detailed report : báo cáo được làm chi tiết. 

Dịch : Đây là bản báo cáo chi tiết hơn về quyền chi phôi ngân sách và tiền chi 

cho tài khóa trước đó, hiện tại và sắp tới.  

113. A successful candidate must be ------- trainable in a fast-paced work 

environment, with exceptional communication and computer skills. 

(A) highly : cao/tốt 

(B) early : sớm 

(C) after : sau đó 

(D) many nhiều 

Giữa “be” và “adj” thì chỉ cần trang từ. nhưng cả 4 đều là adv nên phải chọn nghĩa 

* fast – paced : nhịp sống nhanh, nhịp điệu nhanh 

Một ứng cử viên thành công phải có đào tạo cao/tốt trong môi trường làm việc 

năng động, với những kĩ năng vi tính và giao tiếp nổi bậc. 
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114. The manual ------- covers multiple topics including safety and loss control, 

vehicle policy, and work hours. 

(A) ever ( đã từng ) 

(B) anymore (nữa , còn nữa ) 

(C) briefly ( ngắn gọn, xúc tích ) 

(D) extremely ( vô cùng, cực độ ) 

Bao quát một cách xúc tích, ngắn gọn những chủ đề bao gồm về an toàn, mất 

kiểm soát, chính sách xe cộ và giờ làm việc.  

115. It takes one month to fix these minor problems, so unfortunately there will 

be a one-month ------- in the transfer of fuel. 

(A) out : ở ngoài 

(B) long (a) dài 

(C) late (a) trễ  

(D) delay (n) sự trì hoãn (v) hoãn 

Mất một tháng để sữa chửa những vấn đề , vì thế không may nó sẽ hoãn lại 1 

tháng trong việc vận chuyển dầu mỏ 

116. The lease agreement says the tenant of this unit is required to ----- -- renter's 

insurance. 

(A) declare ( + for somebody : tuyên bố ủng hộ ai ) 

(B) achieve (v) nhận, đạt được, thường dùng đạt mục tiêu nào đó, đạt thành công 

sau quá trình phấn đấu….. 

(C) promote ( + s.b to s.thing : nâng ai lên địa vị gì ) 

(D) obtain : nhận được 

* lease agreement: hợp đồng thuê mướn 

Hợp đồng thuê nêu rõ là người thuê phần này được yêu cầu nhận bảo hiểm của 

người cho thuê.  
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Achieve: người ta sử dụng động từ này khi diễn tả việc đạt được một mục tiêu 

hoặc tiêu chuẩn nào đó (reach an objective or standard), đặc biệt là việc đạt được 

thành quả sau một quãng thời gian nỗ lực. 

He was delighted to have achieved his ambition of becoming a rock star. 

(Anh ấy rất vui khi đạt được tham vọng của mình là trở thành một ngôi sao nhạc 

rock). 

Danh từ tương ứng của động từ này là “achievement” có nghĩa là thành tựu. 

Accomplish: động từ này có thể được sử dụng giống như “achieve”, song nó còn 

mang thêm sắc thái nghĩa “hoàn thành xuất sắc một cái gì đó” (successfully 

complete something) nữa. Hãy nhìn ví dụ dưới đây: 

They safely accomplished the task of freeing the soldiers. 

(Họ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giải cứu binh lính một cách an toàn). 

Tính từ tương ứng “accomplised” diễn tả một người làm một điều gì đó với kĩ 

năng tuyệt vời. 

She is an accomplished pianist. 

(Cô ấy là một nghệ sĩ piano xuất sắc). 

Danh từ tương ứng của động từ này là “accomplishment” chỉ những việc đã làm 

được. 

Attain: nghĩa là đạt được một tiêu chuẩn nhất định (reach a certain standard), 

được sử dụng trong so sánh (comparison) và cân đo đong đếm (measurement). 

She attained the highest grades in the final exams. 

(Cô ấy đạt điểm cao nhất trong các bài thi cuối kì). 

Danh từ tương ứng là “attainments” (ở dạng số nhiều) có nghĩa là kiến thức. Ví 

dụ: A man of high attainments: người học rông hiểu sâu. 

117. Wholesale buyers purchase merchandise ------ from manufacturers and resell 

it to retail firms, commercial establishments, and other institutions. 

(A) directing 

(B) directs 
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(C) directly ( cần một trạng từ bổ nghĩa cho động từ merchandise ) 

(D) directed 

Việc mua bán của những người mua sỉ mua bán hàng hóa trực tiếp từ nhà sản 

xuất và bán lại cho những hãng bán lẻ, xí nghiệp và những tổ chức khác.  

118. The Fresh Twister energy drink is made with fresh lemon juice and red wine 

and tends to be a bestseller ----- -- the ladies. 

(A) among ( nằm trong số ) + N số nhiều 

(B) plus : thêm, đi với 

(C) throughout : xuyên suốt 

(D) upon : khi 

* energy drink: nước tăng lực  

* Tend to :xu hương về gì đó 

Nước uống năng lượng FT được tạo từ nước chanh tươi và rượu vang đỏ và trở 

thành/xu hương thành thức uống bán chạy nhất ở những quý bà.  

119. Guests will be able to meet Taylor Swift as she ----- -- to perform a free show 

for her fans in Central Park. 

(A) prepare 

(B) prepares 

(C) prepared 

(D) preparing 

Không dùng quá khứ, vì ở đây vế đầu mang ý tương lai, nên nó chưa xảy ra. 

Những vị khách có thể gặp TS vì cô ấy chuẩn bị trình diễn free show cho những 

người hâm mô của cô tở Central Park. 

120. The information below is being provided in response to ------- requests for 

teleconference referrals. 

(A) frequent cân tính từ bổ nghĩa cho danh từ request 

(B) frequented ( B và C đều là tính từ, những ưu tiên tính từ gốc hơn Ving/Ved) 

(C) frequenting 
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(D) frequently :  

* in response to : đáp lại 

Những thông tin bên dưới được cung cấp để đáp lại những yêu cầu thường xuyên 

cho những cuộc hội nghị từ xa.  

121. Mr. Kwon attributed his ----- -- strong performance to the company's sound 

risk management and stable management team. 

(A) impulsively : hấp tấp, bốc đồng 

(B) approximately : xấp xỉ, thích hợp 

(C) consistently 

(D) readily : sẵn sang ,dễ dàng 

Ông Kwon đã đóng góp sự làm việc kiên định/trước sau như một của ông đến với 

việc quản lí rủi ro 1 cách hợp lý và xây dựng nhóm quản lý có năng lực của công 

ty 

122. There is a growing ----- -- of residents who oppose construction of a 

shopping center on Kingston and Flag avenues. 

(A) town : đô thị 

(B) anger :giận dữ 

(C) list : liệt kệ, danh sách 

(D) rate : tỉ lệ  

Danh sách ngày một tăng của những cư dân là người mà phản đối việc xây dựng 

trung tâm mua sắm ở đại lộ Kingston và Flag 

123. To reach Puriton House, turn right and walk ----- -- the building with the 

white columns. 

(A) during : suốt.. 

(B) past ( walk past: đi qua ) 

(C) over ( walk over : sự thắng lợi dễ dàng ) 

(D) down ( walk down : đi xuống ) 

Để đến được Purion House, hãy rẻ phải và đi qua tòa nhà với cây cột màu trắng. 
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124. During his 10 years with the firm, Mr. Martin ----- -- many financial 

institutions in Europe and Asia on strategy and mergers, acquisitions and 

alliances. 

(A) was advised ( đã được khuyên ) 

(B) advises ( khuyên ) 

(C) advised ( đã khuyên ) ( thì quá khư đơn, thì hành động đó pải chấm dứt trong 

quá khứ ) 

(D) has advised ( đã khuyên), hiện tại ổng vẫn còn cố vấn cho nhưng công ty 

đó, nên dùng hiên tại hoàn thành) 

Trong suốt nhiều năm làm trong ngành, ông Martin đã khuyên nhiều tổ chức tài 

chính ở Châu Âu và Châu Á về chiến lược, những vụ sáp nhập,mua bán và hợp 

nhất. 

125. Funded by Hurricane Katrina money, the research ------- houses one million 

dollars worthy of lab equipment. 

(A) discussion ( +on : thảo luận về ) 

(B) facility (n) thiết bị, cơ sở vật chất . 

(C) agreement (n) thõa thuận 

(D) publication (n) sự công bố, xuất bản 

Được gây quỹ bởi tiền của HK, thiết bị nghiên cứu xây dựng nên phòng thí 

nghiệm đáng giá 1 triệu đô la . 

126. It is ----- -- to attract attention by pricing products low enough to capture the 

interest of customers. 

(A) necessary 

(B) necessarily 

(C) necessitate 

(D) necessities 

Cấu trúc It be adj that…. 
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Điều đó là cần thiết để thu hút sự quan tâm bằng những sản phẩm giá thấp để giữ 

chân khách hàng. 

127. Practice proper sanitation by ----- -- removing all infected plants as soon as 

possible. 

(A) closely (adv) gần gũi, than mật, chặt chẽ 

(B) vaguely (adv) man máng, ngờ ngợi, ko rõ ràng 

(C) carefully bỏ nghĩa cho hành động remove 

(D) possibly ( có khả năng ) 

Việc áp dụng hệ thống vệ sinh thích hợp bằng cách di dời 1 cách cẩn thận tất cả 

những thực vật/cây cối bị nhiễm độc/bị ảnh hưởng 

128. Your generous (a) ------- to the Global Conscience Initiative helps us further 

our mission to build a peace culture beyond borders. 

(A) donor ( người cho, người biếu )  không hợp nghĩa 

(B) donates ( s.thing to s.b/s.thing ) 

(C) donation (a) sự quyên góp, đóng góp 

(D) donated 

* Cần danh từ đứng sau tính từ generous: rộng rãi, phóng khoáng 

Sự quyên góp phóng khoáng của ông đến tổ chức từ thiện Global đã giúp đỡ 

chúng tôi hoàn thành sứ mệnh xây dựng văn hóa hòa bình xuyên biên giới.  

129. ------- actively seeking a specific web design, it is important that you are 

crystal clear on the goal of your website. 

(A) Before ( ở đây You actively seeking.., you được lược bỏ ) 

(B) Yet: chưa 

(C) So that : vì thế/ để mà… 

(D) Just as : đúng ngay lúc 

Trước khi bạn tích cực tìm kiếm mẫu thiết kế web riêng biệt, cái quan trọng là 

bạn nên hiểu rõ rang về mục đích của website đó. 
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130. A high sense of ----- -- often means individuals go well above the normal 

standard in various business situations. 

 (A) professionalism : trình độ nghiệp vụ, chuyên môn 

(B) professional : chuyên nghiệp 

(C) profession : sự chuyên nghiêp 

(D) professionally: 1 cách chuyên nghiệp 

Có sự hiểu biết sâu sắc về trình độ chuyên môn thường có nghĩa có những bước 

đi riêng vượt qua những tiểu chuẩn thông thường trong nhiều tình huống kinh 

doanh.  

131. Each passenger is usually given a 20Kg allowance and any baggage 

exceeding the designated weight will be charged an ----- -- fee. 

(A) interested (a) quan tâm 

(B) unprepared (a ) không sẵn sàng 

(C) exported : xuất khẩu 

(D) additional (+fee : phí thêm ) 

Mỗi hành khách thường được cho phép 20 Kg đồ đạc cá nhân và bất cứ hành lý 

nào mà vượt quá khôi lượng quy định sẽ phải nộp phí thêm. 

132. Whether you ----- -- many discussions or are new to leading discussions, we 

trust that this guide will be helpful. 

(A) has been led ( you không đi với “has”  loại 

(B) have been led 

(C) has led 

(D) have led ( you have led : hiên tại hoàn thành, ko dung bị động vì ko hợp 

nghĩa ) 

Whether..or not..liệu có hay không….. 

Whether..or…dù cái này hay cái kia 
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New to : chưa quen  

Dù bạn đã đưa ra nhiều tranh luận hay bạn chưa quen với việc đứng đầu một cuộc 

tranh luận, thì chúng tôi tin rằng những hướng dẫn này sẽ là hữu ích.  

133. We have beautifully fumished apartments that are fully ----- -- with the latest 

appliances, and the electric bill is included in the rent. 

(A) precise (a) rõ ràng, chính xác 

(B) equipped ( được trang bị ) 

(C) assorted (a) hỗn hợp 

(D) estimated (a) ước tính 

Chúng tôi có những căn hộ có sẵn đồ đạc đẹp mắt mà nó đã được trang bị 1 cách 

đầy đủ với những thiết bị hiện đại nhất, và bao luôn tiền điện. 

134. Alternative parking areas will be provided while the parking lot ------ 

(A) is repairing ( đang sữa chữa ) ( chủ ngữ là vật, không thể thực hiện hành động 

sữa chữa được ) 

(B) repairs ( sữa chữa ) 

(C) is being repaired ( đang được sữa chữa ) 

(D) has repaired ( đã sữa chữa ) 

Khu vực đậu xe thay thế sẽ được cung cấp trong khi chỗ đậu xe đang được sữa 

chữa. 

135. In order to meet the needs of our ever- growing user population, we need a 

broad diversity of ----- -- in the creation of our products. 

 (A) indications ( sự chỉ định )  

(B) perspectives (n) phối cảnh 

(C) depths (n) chiều sâu 

(D) images 

Dịch: Nhằm để đáp ứng những nhu cầu của người dùng đang tăng nhanh của 

chúng tôi, chúng tôi cần đa dạng hóa những hình ảnh trong sự sáng tạo của sản 

phẩm.  
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136. In a -------interview, The Jamaica Observer spoke with an anonymous 

manufacturer who was forced to retire. 

(A) fascinate (v) 

(B) fascinating ( mang nghỉa chủ động, tức là cuộc phỏng vấn hấp dẫn ) 

(C) fascination 

(D) fascinated ( mang nghĩa bị động, dùng với trường hợp người phỏng vấn cảm 

thấy bị lôi cuốn ) 

Trong một cuộc phỏng vấn lôi cuốn/hâp dẫn , The J.O đã nói với người sản suất 

dấu tên người mà đã đối mặt với việc về hưu.  

137. The TV company is also preparing to cancel foreign channels ----- -- 

advertisers agree to substantial discounts. 

(A) as if  

(B) when (khi ) 

(C) unless ( nếu không, trừ khi ) 

(D) because ( + clause vì…..) 

Công ty TV cũng đang chuẩn bị hủy bỏ kênh nước ngoài trừ khi những nhà quảng 

cáo đồng ý những chiết khấu đáng kể.  

Bổ sung : 

As if = as though: như thể 

Để chỉ việc xảy ra không có thật trong quá khứ, động từ đặt sau cấu trúc as if = 

as though phải là quá khứ đơn hoặc quá khứ hoàn thành, nếu là "to be" phải chia 

là were cho tất cả các ngôi. 

-Đặt ở thì quá khứ đơn: 

S + present tense + as if / as though S + simple past tense. 

Ví dụ: 

He talks as if/as though he knew everything. 

Ông ấy nói cứ như là ông ấy biết mọi chuyện vậy. 

 - Đặt ở quá khứ hoàn thành:  
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S + present tense + as if / as though S + past perfect. 

Ví dụ: 

He talks about London as if/as though he had been there himself. 

Ông ấy kể về Luân Đôn cứ như thể là ông đã từng ở đó vậy. 

Lưu ý: Các động từ talk, behave, order nếu đặt ở quá khứ đơn thì vẫn được, nghĩa 

câu không đổi. 

  Any more = any longer: không còn...nữa 

Động từ được chia ở thì hiện tại đơn hay hiện tại hoàn thành. Động từ phải đặt ở 

thể phủ định. Any more hay any longer đặt ở cuối. 

Ví dụ: 

His mother doesn't live in Vietnam any more. 

Mẹ anh ấy không còn sống ở Việt Nam nữa. 

They have not worked for her company any more. 

Họ không còn làm việc cho công ty của bà ấy nữa  

 No more = no longer: không còn...nữa  

Động từ trong câu chia ở thì hiện tại đơn hay hiện tại hoàn thành. Động từ phải 

đặt ở thể khẳng định. No longer hay no more đứng sau chủ ngữ, trước động từ 

thường, sau to be và các trợ động từ. 

 Ví dụ: 

His mother no longer lives in VN. 

Mẹ anh ấy không còn sống ở Việt Nam nữa. 

They have no longer worked for her company. 

Họ không còn làm việc cho công ty của bà ấy nữa. 

138. Make sure no one ------- you can access your computer while you are away 

from it! 

(A) nevertheless ( tuy nhiên ) 

(B) since ( kể từ khu, vì ) 

(C) regarding ( đối với ) 
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(D) except ( ngoài trừ ) Thông thường except đi với giới từ “for” nhưng các 

trường hợp phía trước đó là những từ chỉ sự tổng quát, toàn thể như 

every,all, no, everything thì không cần dùng “for” như câu này. 

Để đảm bảo không ai ngoài trừ bạn có thể truy cập vào máy tính của bạn trong 

lúc bạn ở xa nó. 

Bổ sung : 

xcept với besides là thêm vào, tức là cộng (plus), còn except là loại ra, tức trừ 

(minus). 

+ He like all musical instruments except the piano. 

=> Anh ấy thích mọi loại nhạc cụ, trừ piano. 

+ Besides the piano, she plays the guitar and the mandolin. 

=> Ngoài piano,cô ấy còn chơi cả piano và mandolin. 

Chúng ta hãy xem xét các câu dưới đây. 

+ David asked for all the books by Fitzgerald besides the Great Gatsby. 

Câu này sẽ sai nếu như ý định của người viết là " David không muốn cuốn The 

Great Gatsby ", và phải viết lại: 

+ David asked for all the book by Fitzgerald except The Great Gatsby. 

=> David yêu cầu mọi cuốn của Fitzgerald trừ cuốn The Great Gatsby. 

Một thí dụ khác: 

+ Except football, David plays volleyball and basketball. (Sai, nếu như ý định của 

ng viết là David chơi cả 3 môn thể thao). 

+ Besides football, David plays volleyball and basketball. (Đúng). 

=> Ngoài môn bóng đá, David chơi thêm bóng chuyền và bóng rổ. 

2. Apart from thì có thể dùng với cả hai nghĩa trên. 

Apart from hàm nghĩa except. 

+ He likes all musical instruments apart from the piano. 

=> Anh ấy thích tất cả các nhạc cụ trừ dương cầm. 

Apart from có nghĩa của besides. 
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+ Apart from the piano, She plays the guitar and the mandolin. 

=> Ngoài dương cầm cô ấy còn chơi ghi ta và măng-đô-lin. 

3. Sau những từ như: no, nothing, nobody và những từ phủ định tương tự, 

besides,except và apart from có cùng nghĩa với nhau. 

+ She has nothing besides/except/apart from her car. 

=> Ngoài chiếc xe ra cô ấy không có gì cả - tức là cô ấy chỉ có chiếc xe thôi 

139. The marketers make an ----- -- of products that appeal to a wide variety of 

potential customers. 

(A) array (vt) bày hàng 

(B) alleviation (n) sự làm giảm bớt 

(C) origin (n) nguồn gốc 

(D) extension (n) sự mở rộng, gia hạn. 

Những người phát triển thị trường trình ra những sản phẩm mà nó thu hút rỗng 

rãi những khách hàng tiềm năng.  

140. Due to ------- need, applications will be reviewed on a daily basis and 

candidates may be interviewed and positions filled ( fill: bổ khuyết dung trong 

trường hợp ví trí đó bị nghỉ việc đột xuất, cần tìm người thế vào) before the 

closing date. 

(A) irrelevant(a) không liên quan 

(B) surplus (dư) 

(C) optional ( tùy chọn)  

(D) urgent ( cấp thiết, khẩn cấp ) 

Vì nhu cầu cấp thiêt, những đờn xin việc sẽ được xem lại vào những ..và những 

ứng cứ viên có thể được phỏng vấn và vị trị sẽ được bổ khuyết trước ngày kết 

thúc. 
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Girls Inc. of Orange County is ----- -- to protecting your online 

privacy and providing a safe  

141. (A) committing  

(B) commitment  

(C) commit  

(D) committed  

đáp án câu 141 là D 

vì sau be có 3 trường hợp, V3/Ved nếu bị động, adj hoặc Ving nếu tiếp diễn=> 

loại B và C , sau khi dịch thấy D tính từ là hơp nhất  

Tập đoàn G của organe country rất tận tâm bảo vệ quyền online cá nhân của bạn 

và cung cấp cho một số kinh nghiệm online rất an toàn cho tất cả người sử dụng 

online experience for all of its users. This Privacy Policy applies to information 

collected online when visiting our website(www.girlsinc-oc.org) and governs 

online data collection and usage at the Girls Inc. of Orange County site. 

Portions of our site are directed to our adult donors, friends, and supporters, ----- 

-- other  

142. (A) while : Trong khi  

(B) when: khi  

(C) during: suốt  

(D) because :vì 

Thiết kế của chúng tôi nhắm trực tiếp đến người lớn tuổi, bạn bè, những nhà cung 

cấp, trong khi đó ở khu vực khác chỉ dành cho gia đình và chị em phụ nữ....... 

areas include content specifically designed for parents and girls. Please review 

the information below to ----- -- yourself with our policies on website privacy 

143. (A) familiarize  

(B) replace  

(C) provide  

(D) equip  
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and contact Girls Inc. of Orange County if you have any 

questions. 

Visitors can visit our site without registering or providing personal information, 

but we do collect personal information to make certain features and options 

available. Please note that we only collect personal information when it is 

voluntarily provided. 

Đáp án câu 143 là A cấu trúc familiarize oneself with: quen thuộc với vấn đề j 

Questions 144-146 refer to the following letter 

How to make_ a consumer, complaint  

Know what your rights are!  

Before you make a complaint, be ----- -- of your consumer rights under the law. 

If you have  

144. (A) aware  

(B) careful  

(C) considerate  

(D) confidential  

Đáp án câu 144 là A cấu trúc be aware of : nhận thức điều gì 

trước khi đưa ra phàn nàn, bạn nên biết rằng bạn đã đúng luật chưa. 

cụm rights under the law: tuân theo luật 

a written contract or description of the goods or services, read what it states. Your 

complaint 

will almost certainly be ----- -- more effective if you are aware of your rights. 

Remember! 

145. (A) much  

(B) very  

(C) so  

(D) such  

Đáp án câu 145 là A: câu này loại trừ là tốt nhất 
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nếu chọn  so.....that 

nếu chọn such thì phải  such  a/an...that 

suy ra loại hai đáp án 

trong so sánh hơn : adj + er + that ( nếu là tính từ ngắn) 

more + adj+ than hay much more + adj ( đối với tính từ dài) 

A repair, a replacement or a refund are all possible options when goods are faulty. 

Deal with the issue as soon as possible!  

If a product is defective, it is important that you return it as soon as possible after 

you ----  

146. (A) look  

(B) deal with  

(C) report  

(D) notice  

the fault. If you keep a faulty item for a long time, you may be considered to have 

accepted the item in that state. The situation is similar for services that you are 

unhappy with. In some cases, there are time limits for taking certain procedures 

(for example, if you have a complaint about a package holiday you need to 

complain to the tour operator within 28 days of returning from the holiday). Even 

where there are no time limits set down, it is easier for you and the organization 

to deal with recent events  

Đáp án câu 146 là D: dựa vào nghĩa ta chọn một từ phù hợp 

A nhìn 

B liên quan với 

C báo cáo 

D chú ý thấy, phát hiện 

nếu sản phẩm của bạn có khuyết điềm thì rất quan trọng để bạn trả sản phẩm lại 

sớm nhất có thể  khi bạn thấy lỗi của nó 
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Questions 147-149 refer to the following notice.  

Become a donor!  

Our many patrons, donors, sponsors and supporting members allow the 

Buenaventura Art  

Association to fund scholarships for college art students, as well as provide a 

place for ----- -- and established artists to exhibit art. Many of our artists volunteer 

in their  

147. (A) emerge  

(B) emerged (a)  

(C) emerging (a) mới mẻ  

(D) emergence ( sự nổi lên)  

Phía sau  có “And” nên phải nối 2 từ loại giống nhau, phía sau là “and” đang là 

tình từ “established” nên trước đó, cũng phải là một tính từ. Ta có B và C đều là 

tính từ, những B mang nghĩa bị động.  

communities, providing your city with the vibrancy, energy and education that 

makes Ventura County a great place to live! There are many ways to support the 

Buenaventura Art Association. Look through our different “Famous Artist Donor 

Levels” and choose the one best suited to you.  

Donate any amount up to $100 and you will be acknowledged on the BAA 

website. Your name will also be listed in our newsletter, Sketches. -----  you will 

receive a subscription to  

148. (A) In addition: thêm vào đó  

(B) For example: chẳng hạn  

(C) In short : về ngắn hạn  

(D) By comparison : so với  
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Tên của bạn cũng được liệt kê vào tờ báo của chúng tôi, Thêm 

vào đó, bạn sẽ nhận một bảng mô tả….  

the newsletter.  

 

Your $100 ----- -- entitles you to receive 10% off all purchases for one year  

149. (A) donation  

(B) attendance : sự tham dự  

(C) condition (n) điều kiện  

(D) enrollment (n) sự kết nạp 

Số tiền quyên góp 100$ của bạn…  

Remember, your donations are tax deductible. 

Questions 150-152 refer to the following tips.  

SALT LAKE CITY - Deseret Management Corporation (DMC) announced the 

promotion of Clark Gilbert to the newly created position of President and Chief 

Executive Officer of Deseret News on Thursday. Gilbert will continue as 

President and CEO of Deseret Digital Media (DDM), a DMC company. Formed 

in 2009, DDM ----- -- the website operations of  

150. (A) applies : đưa ra, nộp, gây ra  

(B) reaches : đi đến, đạt được  

(C) oversees  : thấy, quan sát  

(D) supplies : cung cấp  

Được thành lập vào năm 2009, DDM thấy sự hoạt động web của……là trang báo 

được xuất bản liên tục lâu đời nhât của Utah .. 

DeseretNews.com, KSL.com, DeseretBook.com, MormonTimes.com, and 

LDSChurchNews.com. Deseret News is Utah’s oldest continually published 

daily newspaper. Editor Joe Cannon and Publisher Jim Wall will continue in their 

current positions, reporting to Gilbert. Mark Willes, President and CEO of DMC, 

stated, “Clark Gilbert brings a unique background to his expanded 
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responsibilities. He previously sen/ed on the Deseret News 

board. He was a consultant for ------- ten years at leading newspaper organizations 

151.  

(A) partly : phần nào  

(B) often : thường  

(C) nearly  : gần như  

(D) quite : khá  

Anh ấy từng là một cố vấn gần 10 năm ở những tổ chức báo chí hàng đầu…  

including The New York Times, The Boston Globe, and Soripps Newspapers. He 

is ----- --  

152. (A) ideally  

(B) conveniently (adv) thuận lợi  

(C) markedly(adv) rõ ràng  

(D) normally (adv) thông thường  

Anh ấy là lý tưởng phù hợp để giúp đỡ chúng tôi tạo ra phiên bản máy in mới… 

suited to help us reinvent the print version of the Deseret News, while at the same 

time accelerating the growth of DeseretNews.com  
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101. Travelers are advised to send ------- requests for which room they would like 

at the hotel as soon as possible. 

(A) themselves ( đại từ phản thân ) 

(B) they 

(C) their ( tính từ sỡ hữu ) their + N= theirs 

(D) them 

Những du khách được khuyên nên  gửi những yêu cầu của họ đến phòng mà họ 

mong muốn ở khách sạn sớm nhất có thể. 

102. For further ------- on completing a project/partner search, visit our webpage. 

(A) information 

(B) inform 

(C) informational 

(D) informed 

For further information :để biết thêm thông tin  

để biết thêm thông tin  đầy đủ về nghiên cứu của dự án/ đối tác, hãy ghé thăm 

web của chúng tôi. 

103. Please complete and retum this form--- the enclosed envelope, along with 

any required documentation, by August 1. 

(A) at  + vị trí , thời gian 

(B) to : để 

(C) on : ở trên 

(D) in ( trong ) 

Along with + s.th : cùng với cái gì 

By + thời gian : trước ngày đó 

Vui lòng hoàn thành và trả lại mẫu đơn này trong một phòng bì được đính kèm, 

cùng với bất cứ tài liệu nào được yêu câu trước ngày 1 tháng 8.  

104. Tiffany Rings offers a complimentary ------- service to keep your ring as 

beautiful as it was the day you received it. 
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(A) clean (a) sạch sẽ ko thể nào nói là dịch vụ sạch sẽ, còn (n) thì mang nghĩa là 

sự làm sạch, quét sạch, làm tinh khiết 

(B) cleaning ( cleaning service : dịch vụ vệ sinh/ đánh bóng/làm mới ) 

(C) cleanest 

(D) cleaned ( tính từ mạng nghĩa bị động, được làm sạch) 

T.R cung cấp dịch vụ đánh bong để giữ cho chiếc nhẫn của bạn vẫn đẹp rực rỡ 

như ngày mới mua. 

105. Online Ticket Shop gives you the chance to buy your tickets at a ------- rate. 

(A) reduction danh từ 

(B) reduces động từ số ít 

(C) reduce động từ số nhiều 

(D) reduced ( tính từ : reduced rate (cụm) : đơn giá nhỏ nhất ) 

Shop bán vé online sẽ cho bạn cơ hội để mua những tấm vé với đơn giá nhỏ nhất. 

106. Wine sales have increased ------- the chain began featuring a specific 

Califomia Chardonnay last fall. 

(A) onto ( giới từ: đi vào bên trong) 

(B) beside : bên cạnh; phân biệt với besides: ngoài ra 

(C) along 

(D) since ( vì, từ khi) 

Doanh số bán rượu đã tăng kể từ khi dây chuyên sản xuất bắt đầu có những bước 

đột phá đặc biệt vào mùa thu năm ngoái ở Califomia. 

107. For more information about specific requirements, see the installation guide 

that ----- -- the product. 

(A) accompanies ( chọn A vị trước đó installation guide ở dạng số ít, nên 

động từ cũng ở dạng số ít) 

(B) accompaniment 

(C) accompany ( động từ số nhiều ) 

(D) accompanying 
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Để biết thêm thông tin về những yêu cầu đặc biệt, hãy xem hướng dẫn cài đặt mà 

nó đi cùng với sản phẩm.  

108. Timekeepers will soon have their incentive completion reports --- 

employees can check whether they have completed their required hours. 

(A) whereas : trong khi 

(B) so : vì thế 

(C) nor : cũng không 

(D) except : trừ khi 

completion report: bản báo cáo hoàn công 

Những người chấm công sẽ sơm đưa ra bản báo cáo hoàn công của họ vì thế 

những nhân viên có thể kiểm tra xem liệu họ đã hoàn thành số giờ được yêu câu 

hay chưa. 

109. What makes Mr. Yansen such an ------- speaker is that he is smart and self- 

aware. 

 (A) effectiveness (n) có hiệu lực, ấn tượng sâu sắc 

(B) effected  

(C) effective (adj) gây ảnh hưởng, có hiêu quả 

(D) effectively (adv) có hiệu quả 

Chỗ trống cần 1 tính từ, B và C đều tính từ, những ưu tiên các tính từ đuôi –full, 

-tive, -ous…hơn là Ved/Ving 

Nhừng gì mà đã tạo ông Yansen nhưng một diễn giả có sức ảnh hưởng đó là trí 

thông minh và việc hiểu rõ bản thân của ông. 

self- aware: tự nhận thức, hiểu chính mình 

110. By the time a machine is successfully reproduced and diffused throughout 

an industry, it may ------ be outdated. 

(A) rarely ( hiếm khi) 

(B) already ( đã rồi) 

(C) never : chưa bao giờ 
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(D) less : không nhiều bằng 

Vào lúc mà máy móc được tái sản xuất thành công và khuếch tán/đi vào thì trường 

công nghiệp, thì nó có thể đã bị lỗi thời rồi 

Outdate: lỗi thời 

111.------- Friday staff meetings used to begin at 8:00 a.m., they now begin one 

hour later. 

(A) Instead : thay vì 

(B) However : tuy nhiên 

(C) Although : mặc dù 

(D) Therefore ( do đó ) 

Mặc dù cuộc hợp nhân viên thứ sáu thường bắt đầu vào lúc 8 giờ sang, nhưng bây 

giờ họ lại bắt đầu chậm hơn một giờ. 

* Cách sử dụng USED TO, BE USED TO VÀ GET USED TO 

1. Be used to: Đã quen với 

Be used to + cụm danh từ hoặc verb-ing (trong cấu trúc này, used là 1 tính từ và 

to là 1 giới từ). 

You are used to do something, nghĩa là bạn đã từng làm việc gì đó rất nhiều lần 

hoặc đã có kinh nghiệm với việc đó rồi, vì vậy nó không còn lạ lẫm, mới lạ hay 

khó khăn gì với bạn nữa. 

Ex: 

- I am used to getting up early in the morning. 

(Tôi đã quen với việc dậy sớm vào buổi sáng). 

- He didn’t complain about the noise nextdoor. He was used to it. 

(Anh ta không than phiền về tiếng ồn bên nhà hàng xóm nữa. Anh ta đã quen với 

nó rồi). 

Nghĩa ngược lại của be used to la be NOT used to: không quen với, chưa quen 

với 

Ex:  
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I am not used to the new system in the factory yet. 

(Tôi vẫn chưa quen với hệ thống mới ở nhà máy). 

2. Get used to: Dần quen với 

Get used to + cụm danh từ hoặc verb-ing (trong cấu trúc này, used là 1 tính từ 

và to là 1 giới từ) 

You are used to something, nghĩa là bạn đang trở nên quen với việc đó. Đây là 

một quá trình của việc dần trở nên quen với việc gì đó. 

Ex:  

- I got used to getting up early in the morning. 

(Tôi đã quen dần với việc dậy sớm buổi sáng.) 

- After a while he didn’t mind the noise in the office, he got used to it. 

(Sau một thời gian không để ý đến tiếng ồn trong văn phòng thì anh ta quen dần 

với nó.) 

3. Used to: Đã từng, từng 

Used to + verb chỉ một thói quen hay một tình trạng ở quá khứ. Nó thường chỉ 

được sử dụng ở quá khứ đơn. 

a) Thói quen trong quá khứ: You used to do something, nghĩa là bạn đã làm việc 

đó trong 1 khoảng thời gian ở quá khứ, nhưng bạn không còn làm việc đó nữa. 

Ex:  

- We used to live there when I as a child. 

(Chúng tôi đã từng sống ở đó khi tôi còn là một đứa trẻ.) 

- I used to walk to work when I was younger. 

(Tôi từng hay đi bộ đến công ty khi tôi còn trẻ.) 

b) Tình trạng / trạng thái trong quá khứ: Used to còn thể hiện tình trạng trong 

quá khứ nhưng không còn tồn tại nữa được thể hiện bằng những động từ biểu 

hiện trạng thái sau: have, believe, know và like. 

Ex:  

- I used to Like The Beatles but now I never listen to them. 
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(Tôi đã từng thích nhóm The Beatles nhưng bây giờ tôi không còn nghe nhạc của 

họ nữa.) 

- He used to have long hair but nowadays this hair is very short. 

(Anh ta đã từng để tóc dài nhưng dạo này anh ấy để tóc rất ngắn.) 

Dạng câu hỏi của Used to: Did(n’t) + subject + use to 

Ex:  

Did he use to work in the office very late at night? 

(Anh ta có thường hay làm việc trong văn phòng rất trễ vào buổi tối không?) 

Dạng phủ định của Used to: Subject + didn’t + used to 

Ex:  

- We didn’t use to be vegestarians. 

(Chúng tôi không từng những người ăn chay.) 

- We didn’t use to get up early when we were children. 

(Chúng tôi không từng dậy sớm khi còn là những đứa trẻ.) 

112. All you have to do is register and you are ready to ------- posting and 

browsing for books. 

(A) to begin 

(B) beginning 

(C) began 

(D) begin ( sau “to” nguyên mẫu ) 

Điều mà tất cả các bạn phải làm là đăng ki và sẵn sàng để bắt đầu đăng tải và xem 

qua những cuốn sách. 

113. Please fill out the part below so you can claim your complimentary ( miễn 

phí ) one-year ------ to Maxim. 

(A) subscription ( đặt mua, quyên góp, sự mua dài hạn ) 

(B) duration ( khoảng thời gian ) 

(C) partnership ( đối tác ) 

(D) agreement ( thỏa thuận ) 
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Vui lòng hãy điền đầy đủ vào phần bên dưới như vậy bạn có thể yêu cầu đặt mua 

hàng miễn phí 1 năm với Maxim. 

114. If  you participate in online forums or attend events -----  you will get to 

know other members a lot better. 

(A) regularly 

(B) regular 

(C) regulars 

(D) regularity 

* to know by sight : biết mặt 

   to know by name : biết tên 

   to get to know somebody : làm quen được với ai 

Nếu bạn tham gia vào diễn đàn online hay tham dự những sự kiện thường xuyên 

bạn sẽ làm quen những thành viên khác nhiều hơn.  

115. Security directors must monitor the performance of security staff, conduct 

performance appraisals and make recommendations for hiring ------- staff. 

(A) additionally 

(B) additions 

(C) additional ( cần tính từ bổ nghĩa cho danh từ staff) 

(D) addition 

performance appraisal : thành quả, tăng giá trị, phát triển vốn 

Những giám đốc an ninh phải quản lí hiệu suất của nhân viên an ninh, tiến hành 

phát triển vốn/ gia tăng giá trị và tiến cứ cho việc tuyển dụng nhân viên bổ sung 

116. If coming from Salt Lake City, take the Bonneville Speedway (Exit #4), ---

---- is the first exit west of the rest area. 

(A) what 

(B) which thay thế cho cụm “the Bonneville Speedway“ 

(C) where ( dùng để thay thế nơi chốn, nhưng phía sau phải là mệnh đề ) 

(D) who 
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Nếu xuất phát từ thành phố Salt Lake, đến trường đua mô tô Bonneville, đó là lối 

ra đầu tiền của khu vực còn lại ở phía tây.  

117. All students interested in the seminar must sign up no later than July 23 in 

order to get ------- to attend it. 

(A) permissible ( get  + adj : trở nên….) 

(B) permission ( get + N : nhận được…. ) 

(C) permitted ( get + V2/ed : Chỉ việc chủ ngữ tự làm lấy một việc gì hoặc tình 

huống mà chủ ngữ đang gặp phải. ) 

(D) permissive ( giống A ) 

Cả A,C,D ghép vơi get, đều ra nghĩa vô lý hoặc không hợp  chọn B 

Tất cả sinh viên quan tâm đến hôi thảo phải đăng kí sớm hơn ngày 23-7 để nhận 

được  cho phép tham gia nó.  

Bổ sung : 

CÁCH DÙNG BECOME AND GET 

1. Become 

. Become là một linking verb (liên động từ, như be, seem, appear…). Theo sau 

Become sẽ là 1 tính từ hoặc 1 danh từ. 

Ví dụ: 

-I became a grandfather last week. 

(Tuần trước tôi trở thành ông nội.) 

-What do you have to do to become a pilot? 

Bạn phải làm gì thì mới thành phi công được? 

. Become + adj: 

Ví dụ: 

-It is becoming harder to find decent housing in the city. 

(Thuê được một nhà khang trang trong thành phố càng ngày càng khó.) 

-My eyes become tired after so much reading. 

(Mắt tôi trở nên mỏi vì đọc nhiều.) 
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. Become còn có nghĩa là "Xứng, hợp". 

Ví dụ: 

-His behavior was not very becoming for a gentleman. 

(Cách ông ta hành xử không xứng là một người lịch sự.) 

-Your new hair style is very becoming. 

(Kiểu tóc mới của bạn rất hợp với bạn.) 

-Blue is a very becoming color on you. 

(Màu xanh da trời là mầu rất hợp với bạn.) 

. Become + pronoun: hợp 

Ví dụ: 

Blue always becomes you. 

(Bạn mặc mầu xanh da trời rất đẹp.) 

. Become of có nghĩa là "ra sao" 

Ví dụ: 

What has become of the children after their father dies? 

(Sau khi cha các cháu mất thì chúng ra sao?) 

2. Get 

. Khi đứng sau Get là một tính từ thì Get đóng vai trò là một linking verb. Nghĩa 

của từ Get sẽ giống với become là "trở nên". 

Ví dụ: 

- It was getting very dark. 

(Trời tối dần.) 

-You get younger everyday. 

(Trông bạn trẻ ra.) 

. Get + to infinitive à điều này khác với become (become không đi với To inf) 

Ví dụ:  

She is very nice when you get to know her. 

(Cô ta rất tử tế nếu bạn thân với cô ta rồi.) 
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. Get + noun (danh từ này đóng vai trò làm túc từ cho động từ get): nhận được, 

có được cái gì 

Ví dụ: 

-I got a letter from my mother. 

(Tôi nhận được thư của mẹ tôi.) 

. Get + pronoun 

Ví dụ: 

- Could you come and get me from the station when I arrive? 

(Cậu có thể đến đón mình ở nhà ga không?) 

- Let me get you a drink. 

(Ðể tôi mua mời bạn một ly rượu.) 

- I didn't get the joke. 

(Tôi không hiểu lời nói đùa đó.) 

To get + P2 

get washed/ dressed/ prepared/ lost/ drowned/ engaged/ married/ divorced. 

Chỉ việc chủ ngữ tự làm lấy một việc gì hoặc tình huống mà chủ ngữ đang gặp 

phải. 

        You will have 5 minutes to get dressed.(Em có 5 phút để mặc quần áo) 

        He got lost in old Market Street yesterday. (tình huống bị lạc đường) 

Tuyệt nhiên không được lẫn trường hợp này với dạng bị động. 

Get + V-ing = Start + V-ing: Bắt đầu làm gì 

We'd better get moving, it's late. 

Get sb/smt +V-ing: Làm cho ai/ cái gì bắt đầu. 

Please get him talking about the main task. (Làm ơn bảo anh ta hãy bắt đầu đi vào 

vấn đề chính)  

When we get the heater running, the whole car will start to warm up. (Khi chúng 

ta cho máy sưởi bắt đầu chạy..) 

Get + to + verb 
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- Tìm được cách.  

We could get to enter the stadium without tickets.(Chúng tôi đã tìm được cách lọt 

vào...) 

- Có cơ may  

        When do I get to have a promotion? (Khi nào tôi có cơ may được tăng lương 

đây?) 

- Được phép  

At last we got to meet the general director. (Cuối cùng thì rồi chúng tôi cũng được 

phép gặp tổng đạo diễn) 

Get + to + Verb (về hành động) = Come + to + Verb (về nhận thức) = Gradually 

= dần dần 

We will get to speak English more easily as time goes by. 

He comes to understand that learning English is not much difficult. 

118. Singapore Airlines will ----- -- an advertising campaign this year to 

promote its new super jet, which will fly non-stop to Australia as of early 2012. 

(A) strike ( cố găng, tấn công ) 

(B) pass ( vượt qua , thi đỗ ) 

(C) launch ( đưa ra giới thiệu ) 

(D) spend ( chi tiêu, sử dụng ) 

Hãng hàng không Singapore Airline sẽ tung ra một chiến dịch quảng cáo năm này 

để thúc đẩy  máy bay siêu phản lực của nó, mà nó sẽ bay không ngừng nghỉ đến 

Úc kể từ đầu 2012.  

119. The price reform bill has been proceeding ------- through Congress, 

resulting in a substantial increase in real energy prices. 

(A) steadiness 

(B) steadiest 

(C) steadily 

(D) steadies 
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Cần một trang tự bổ nghĩa cho động từ “proceed” 

* Result in s.th : làm cho việc gì đó xảy ra 

Dự luật cải cách giá cả đã được tiến hành đều đặn thông qua quốc hội, làm tăng 

đáng kể giá nặng lương thực tế. 

120. Please contact us today so that we may begin ( +Ving)  ------- candidates to 

interview for your available positions. 

(A) participating 

(B) selecting ( chọn lựa ) 

(C) performing 

(D) occurring 

Vui lòng liện hệ với chúng tôi ngay hôm nay để chúng tôi bắt đầu chọn ra những 

ứng cử viên cho cuộc phỏng vấn đối với những vị trí đang có sẵn. 

121. Please submit your report at once ----- -- we can go it over by the end of this 

week. 

(A) some of : một vài 

(B) so that : để mà ( + mệnh đề ) 

(C) such as : chẳng hạn như 

(D) so as ( + VO : để mà ) 

* at once: ngay lập tức 

Go over : xem lại, chấp nhận 

Hãy nộp bản báo cáo của bạn ngay lập tức để chúng tôi có thể xem xét nó vào 

cuối tuần này.  

122.------- your convenience, we have compiled a short list of examples below all 

of which are related to the best employment opportunities available for someone 

with a BA in psychology. 

(A) Of  

(B) For ( để) 

(C) By 
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(D) About 

Cụm: For your convenience: để thuận tiện cho bạn 

Be related to: liên quan đến 

Để thuận tiên cho bạn, chúng tôi đã biên soạn 1 danh sách ngắn gọn các mẫu bên 

dưới, tất cả chúng đều liên quan đến những cơ hội việc làm tốt nhất đồi với những 

ai có sẵn tấm băng B.A về tâm lý học. 

 

123. Prepare comprehensive, timely and ------- researched responses to 

consultations relating to advisory services. 

(A) highly (cao, tốt) 

(B) wholly ( toàn bộ, hoàn toàn ) 

(C) thoroughly ( kĩ lưỡng ) 

(D) exactly  ( chính xác )  

Hãy chuẩn bị toàn diện, hợp lí và  kĩ lưỡng để phản hồi lại những vấn đề liên quan 

đến dịch vụ tư vấn.  

advisory service = consultant service = dịch vụ tư vân 

124. A ------- discount offered by a supplier may provide an opportunity for a 

retailer to increase its profit by selling more units at a lower price. 

(A) temporary ( tạm thời ) 

(B) bargained ( thõa thuận ) 

(C) factual ( thực sự ) 

(D) prepared ( chuẩn bị ) 

Việc hạ giá tạm thời được đưa ra bởi nhà cung cấp có thể cho những những người 

bán lẻ cơ hội để tăng lợi nhuận của họ bằng việ bán nhiều đơn vị ở mức giá thấp 

hơn. 

125. Since distance learners cannot meet with their supervisors ------- due to 

logistical problems, so it is necessary for the educational institution to facilitate 

two-way communication channels. 
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(A) frequents 

(B) frequent 

(C) frequently ( câu đủ các thành phần, nên cần trạng từ ở cuối câu để bổ 

nghĩa cho cả câu ) 

(D) frequency 

* logistical problems : vấn đề hậu cần 

Kể từ khi những người học ở xa không thể gặp cố vấn của họ thường xuyên vì 

những vấn đề hậu cần, nên điều cần thiết cho các cơ sơ giáo dục là trang bị kênh 

giao tiếp 2 chiều. 

126. Employees at L&K are asked to provide timely ------- of requirements and 

other pertinent information to the Director of Human Resources.  

(A) estimates (sự đánh giá ) 

(B) deposits ( khoảng tiền gửi, trầm tích ) 

(C) averages ( trung bình ) 

(D) finances ( cấp tiền, bỏ vốn ) 

Những nhân viên ở L&K được yêu cầu cung cấp kịp thời những đánh giá về 

những yêu cầu và những thông tin thích hợp khác đến với giám đốc nhân sự. 

127. You will be informed of the results of the investigation ------- ten business 

days after you contact Husky Card’s offices. 

(A) within ( trong vòng ) 

(B) until ( cho đến khi ) 

(C) now that ( vì, bây giờ thì ) 

(D) up to ( tới mức nào đó, cho đến..) 

Bạn sẽ được thông báo về kết quả của cuộc điều tra trong vòng 10 ngày làm việc 

sau khi bạn liện hệ với cơ quan Husky 

*business days : ngày làm việc 

 the results of: kết quả của 
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128. AT&T Wireless announced a small but ----- -- increase in revenue in the 

third quarter, largely due to its new wireless models. 

(A) significant ( cần tính từ bổ nghĩa cho “increase”) 

(B) signify 

(C) signifying 

(D) significantly ( but không phải là mệnh đề quan hệ, nên vế sau không phải là 

bổ nghĩa cho “a small”, mà câu sau nếu increase là động từ thì câu không có 

chủ ngữ sai increase ở đó phải là danh từ.--> nên câu đó là môt cụm danh từ, 

nên không dùng trạng từ bổ nghĩa được ) 

AT&T đã tuyên bố sự gia tăng nhỏ nhưng đáng kể  trong doanh thu của quý 3, 1 

phần lớn là vì mẫu wifi mới của hãng.  

129. ------- diversify its healthcare product line, AmoPacitic, Inc. has entered into 

a partnership with Suunto Pharma Technology. 

(A) ln order to : nhằm để 

(B) As far as: xa tận, cho tận đến  

(C) Furthermore : hơn nữa 

(D) Consequently : do đó, vì vậy thường dung để chỉ kết quả sau khi mệnh đề 

trước đó gây ra. 

ENTER INTO S.TH : bắt đầu giải quyết gì, thiết lập gì 

Nhằm để đa dạng hóa dòng sản phẩm chăm sóc sức khỏe, tập đoàn AmoPacitic, 

đã thiết lập mối quan hệ đối tác vơi S.P.T 

130. The postmark on the parcel delivered from headquarters was not ---- enough 

to tell whether it was posted in the E or EC district. 

(A) fastened (a): buộc chặt 

(B) distinct (a) riêng biệt 

(C) approximate (a) gần đúng 

(D) certain (a) chắc chắn 
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Dấu mọc trên cái gói bưu kiện được phân phát từ những trụ sở không đủ đảm 

bảo/chắc chắn để nói lên liệu nó được chuyển từ tỉnh E hay EC. 

* Review 

1/ Cấu trúc: S + V + (not) enough + noun + (for sb) to do st = (không) đủ cái gì 

để (cho ai) làm gì.  

(He doesn’t have enough qualification to work here). 

2 / Cấu trúc: S + V + (not) adj/adv + enough + (for sb) to do st = cái gì đó (không) 

đủ để (cho ai) làm gì.  

(He doesn’t study hard enough to pass the exam). 

131. Our technology solutions let customers track shipments more -----  , allowing 

us to provide better customer service, and process shipments faster. 

(A) extremely : vô cùng 

(B) originally : khởi đầu 

(C) efficiently :hiệu quả 

(D) officially : chính thức 

- Những giải pháp kĩ thuật của chúng tôi sẽ để những khách hàng kiểm soát/theo 

dõi những hàng gửi hiệu quả hơn , mà cho phép chúng tôi cung cấp dịch vụ khách 

hàng tốt hơn và quá trình chuyển phát hàng nhanh hơn.  

- Đông từ chính của câu là TRACK , ở đây cụm  “allowing us to provide better 

customer service, and process shipments faster” bổ nghĩa cho Our technology 

solutions, nên mà rút gọn dạng chủ động nên dùng allowing.  

132. The presentation given by the head of judicial affairs was very long but very-

--- 

(A) obligated (a) ép bược 

(B) informative 

(C) advisory (a) tư vấn, cố vấn 

(D) helping (n) phần ăn 

Bài trình bày của bộ tư pháp đưa ra rất dài những có nhiều thông tin rất hữu ích  
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133. Powershot lnc.’s new digital camera ------- clear images at every time of day 

whenever it is used. 

(A) creates ( đề cập đến 1 cái camera nên dùng số ít  ): tạo ra 

(B) appears ( xuất hiện ) 

(C) interests ( quan tâm)  

(D) results (v) + from : do bởi  

Camare kĩ thuật số mới của tập đoàn Pover luôn tạo ra những hình ảnh rõ ràng 

vào mọi thời điểm trong ngày. 

134. After spending his childhood on a farm without electricity, he had difficulty 

------ to city life. 

(A) adjusted 

(B) adjust 

(C) adjustment 

(D) adjusting 

* Have hard time/trouble/difficulty + Ving: Gặp khó khăn khi làm gì 

ex. He has difficulty listening to English  

Sau khi dành thời thơ ấu cho việc nông trại mà sống không có nguồn điện, giờ 

anh ấy khó khăn trong việc điều chỉnh/ thích nghi vơi cuộc sống thành thị.  

135. The Department of Music features an annual ----- -- of musical performances 

by guest artists, faculty members and music students. 

(A) orchestra ( ban nhạc)  

(B) theater ( rạp hát ) 

(C) series (series of : 1 loạt những cái gì, in series :theo từng đợt nối tiếp nhau 

) 

(D) procession ( đám diễu hành ) 

Doạnh nghiệp âm nhạc nêu ra những nét nổi bậc của 1 loạt các màn trình diễn âm 

nhạc của những vị nghệ sỹ, những thành viên tài năng và những sinh viên âm 

nhạc . 
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136. National Enzyme is pleased to announce that Richard Mihalik will ----- -- 

the title of Director of Quality Assurance. 

(A) undertake 

(B) become 

(C) assume 

(D) devote 

* Đi với title thì phải chọn assume 

assume a title = đảm nhiệm một vị trí/chức danh 

 Còn undertake là chịu trách nhiệm cho việc gì đó và thực hiện nó. 

VD: undertake research/a project 

N.E đã hân hạnh tuyên bố rằng Richard Mihalik sẽ đảm nhận chức danh quản lí 

chất lượng.  

137. The goal of the Employee Assistance Program is to provide free professional 

and confidential counseling services to employees and ----- -- of their immediate 

( ngay lập tức, than thiết )  family. 

(A) association (n) sự kết hợp 

(B) relationships (n) mối quan hệ 

(C) members (n) thành viên 

(D) unity ( sự thống nhất ) 

Mục đích của chương trình hộ trợ nhân viên là để cung cấp dịch vụ tư vấn đáng 

tin và chuyên nghiệp đến những nhân viên và thanh viên của gia đình thân thiêt 

của họ.  

138. Scientists from York have discovered how to help crops ------- in cold 

climates. 

(A) will flourish 

(B) would flourish 

(C) flourish ( phát triển tốt, bội thu ) 

(D) flourished   
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Những nhà khoa học từ York đã nghiên cứu ra cách làm thể nào giúp mùa màng 

phát triển tốt trong điều kiện khí hậu lạnh giá. 

Bổ sung : 

* Phân biệt HELP + TO V và   HELP + V 

- Bạn dùng 'Help + to V' để diễn tả sự giúp đỡ bằng cách cùng một người làm 

việc người đó cần, ví dụ: 

=> He helped me to do my homework (Anh ta đã giúp tôi làm bài tập, nghĩa là 

anh chàng tốt bụng đó ngồi cùng bạn và giúp bạn có đủ khả năng tự hoàn thành 

mớ bài tập) 

- Trong khi đó, 'Help + V' để diễn tả sự giúp đỡ bằng cách gánh toàn bộ công 

việc thay cho người cần giúp. 

=> He helped me do my homework (Anh ta đã làm bài tập giúp tôi, nghĩa là anh 

chàng xấu số nọ đã làm hết mớ bài tập hộ bạn, bạn không cần làm gì cả ngoài 

việc phải cảm ơn anh ta !) 

Do câu trên là các nhà khoa học đã gành toàn bộ trách nhiệm thay cho ngươi cần 

giúp nên sử dụng Help V nhé.  

139. A commercial delegation of prospective investors from the U.S. is ----- -- to 

visit India very shortly. 

(A) likeness 

(B) like 

(C) likable 

(D) likely 

* cụm : be likely to : có khả năng 

Một phái đoàn thương mại của những nhà đầu tư tiềm năng từ U.S có khả năng 

đến thăm Ân Độ trong thời gian ngắn.  

140. Managing project risks and developing ------ plans to keep projects on track 

are critical competencies for today's project managers. 

(A) suspension (n) sự đình chỉ 
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(B) prevalence (n) sư thịnh hành 

(C) evacuation (n) sự di tản 

(D) Contingency (n) việc bất ngờ 

Việc quản lý những rủi ro dự án và những kế hoạch phát triến bất ngờ sẽ giữ dự 

án đi đúng tiến độ là những năng lực tiêu chuẩn cho những quản lí dự án ngày 

nay.  
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Dear Mr. Rodriguez, 

We are pleased to inform you that your ----- -- for a loan has been approved. 

This approval 

141 . (A) invoice 

(B) invitation 

(C) receipt 

(D) application    

Giải thích:  

(A) invoice(n) hóa đơn 

(B) invitation(n) lời mời, giấy mời 

(C) receipt(n) hóa đơn, biên lai, công thức, sự nhận được 

(D) application(n) mẫu đơn, đơn xin, sự áp dụng 

“application for ST(n) áp dụng để làm gì, đơn xin phép làm gì” 

Ở đây: “application for a loan” có nghĩa là “đơn xin vay tiền” 

Dịch: Chúng tôi xin trân trọng thông báo với bạn rằng đơn xin vay của bạn đã 

được phê chuẩn. Sự chấp thuận này  

is subject to the special conditions as set out in this letter being met. Please note 

that this letter does not constitute a binding contract to lend. Full terms and 

conditions are set out in your Loan Contract, which is ----- -- being processed.  

Dịch: phụ thuộc vào những điều kiện đặc biệt như đã nêu trong trong bức thư 

này đã đáp ứng được. Xin chú ý rằng lá thư này không phải là một hợp đồng 

cho vay bắt buộc. Toàn bộ những điều khoản và điều kiện được đưa ra không 

Hợp đồng vay vốn của bạn hiện tại đang được tiến hành xử lý.  

142. (A) currently 

(B) highly 

(C) properly 

(D) usually 

Giải thích:  
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(A) currently(adv) hiện tại 

(B) highly(adv) cao 

(C) properly(adv) hợp lý 

(D) usually(adv) thường xuyên 

Your Loan Contract and all relevant security and ancillary documentation will 

be forwarded to you shortly by our solicitor. If you are refinancing your loan, 

we request that you advise your existing financial institution of your intention to 

discharge your mortgage. This will assist First Mortgages in the ----- -- 

settlement of your new mortgage. 

143. (A) time 

(B) timely 

(C) timing 

(D) timelier 

Giải thích: 

(A) time(n) thời gian 

(B) timely(adj) kịp thời 

(C) timing(n) thời điểm, sự định giờ 

(D) timelier(tính từ so sánh hơn của “timely”) 

Ở đây, *timely settlement(n) sự giải quyết kịp thời* 

Dịch: Hợp đồng cho vay của bạn và tất cả những bảo mật liên quan hay những 

tài liệu phụ khác sẽ được gửi đến cho bạn trong thời gian ngắn bởi cố vấn pháp 

luật. Nấu bạn đang tái đầu tư khoản vay của bạn, chúng tôi yêu cầu bạn nên nhờ 

tổ chức tài chính hiện hành để hoàn thành khoản thế chấp. Điều này sẽ giúp 

First Mortgages giải quyết kịp thời khoản tiền thế chấp mới của bạn.   

Our January-May 2011 Segment 1 class schedules are NOW AVAILABLE! A 

limited Segment 2 class schedule is also now -----  

144. (A) avail 

(B) available 
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(C) availability 

(D) avails 

Giải thích: 

(A) avail(n)ích lợi, kết quả; (v) lợi dụng, sử dụng 

(B) available(adj) có sẵn 

(C) availability(n) sự có sẵn 

(D) avails(n)( số nhiều của “avail”) 

Dịch: Những kế hoạch của các những lớp phần 1 từ tháng 1 đến tháng 5 năm 

2011 đang có sẵn bây giờ! Một kế hoạch hạn chế của phần 2 hiện giờ cũng đang 

có sẵn. 

NOTE: A few classes listed below do not have class dates yet due to instructor 

and space availability issues. Each class will be held during the month time 

frame that is indicated. 

After enrolling in a class, we will send you updates as soon as the information is 

available 

Dịch:  Lưu ý: Một vài lớp liệt kê ở dưới vẫn chưa có ngày vì người hướng dẫn 

và những vấn đề còn tồn tại. Mỗi lớp sẽ được tố chức trong khuôn khổ thời gian 

được ấn định. 

Sau khi đăng kí vào một lớp, chúng tôi sẽ gửi cho bạn những cập nhật khi có 

thông tin 

Due to circumstances beyond our control, our range practice sessions for 

November and December for the Kalamazoo area will now ----- -- at Comstock 

High School. 145. (A) be held 

(B) hold 

(C) holding 

(D) held 
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Giải thích: Chủ ngữ trong câu trên là “our range practice sessions”(n) Những 

cuộc diễn tập kéo dài, do đó ô trống là động từ chia ở dạng bị động của 

“hold”(v) tổ chức 

Dịch: Do những tình huống vượt quá tầm kiểm soát của chúng tôi nên những 

cuộc diễn tập kéo dài vào tháng 11 và tháng 12 ở khu vực Kalamazoo sẽ được 

tổ chức tại trường trung học Comstock. 

We are sorry for any inconvenience this change may cause. 

If a class is full, you may still call our office to be placed ----- -- the wait list. 

When you call, 

146. (A) on  

(B) in 

(C) by 

(D) for 

Giải thích: giới từ “on” thường đứng trước “the list” (nghĩa là trên danh sách) 

Dịch: Chúng tôi xin lỗi vì gây ra sự bất tiện cho bạn. 

Nếu lớp đầy rồi thì bạn vẫn có thể liên hệ với văn phòng của chúng tôi để được 

xếp vào danh sách chờ. Khi bạn gọi, 

we will give you all the class details and your chances of being placed on the 

active class roster. 

The EZ Way Building is located at 126 Peekstock St, Kalamazoo, Ml. 

Dates and times are TENTATIVE upon final approval from the school. 

Set up conference calls quickly, simply and at minimum cost with 3+. 

In a world where bringing people together for meetings is an essential part of 

the decision- making process, conference calls offer a cost-effective ----- -- to 

meeting with people directly. 

147. (A) alternative 

(B) alternation 

(C) alternating 
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(D) alternate 

Giải thích: 

(A) alternative(n) sự lựa chọn giữa 2 hoặc nhiều khả năng, 1 trong 2 hoặc nhiều 

khả năng; (adj) khác 

(B) alternation(n) sự thay phiên 

(C) alternating(adj) thay phiên 

(D) alternate(v) xen nhau, thay phiên, lần lượt 

Ở đây, chỗ trống cần một Danh từ(Nounce) vì có mạo từ “a” phía trước và danh 

từ luôn đứng sau tính từ “cost-effective”loại C, D. Tuy nhiên theo nghĩa thì A 

là phù hợp, “cost-effective alternative” nghĩa là “giải pháp tiết kiệm chi phí” 

Dịch:  chúng tôi sẽ đưa cho bạn tất cả những thông tin chi tiết về lớp học và cơ 

hội xếp bạn vào danh sách lớp năng động.  

Cao ốc EZ Way tọa lạc ở 126 đường Peekstock, Kalamazoo, M1. Ngày và thời 

gian được thăm dò dựa vào sự nhất trí cuối cùng từ trường học. Tổ chức một 

cuộc gọi nhóm nhanh chóng, đơn giản ở mức chi phí tối thiểu và với 3+. 

Trong một thế giới nơi nào mang mọi người đến tụ họp với nhau trong những 

cuộc họp đóng vai trò quan trọng trong quá trình đưa ra quyết định, những cuộc 

gọi nhóm tạo ra giải pháp tiết kiệm nhất để mà gặp mặt trực tiếp mọi người. 

When the logistics of getting everyone together in the same place and at the 

same time proves expensive, stressful and often impractical, a 3+ conference 

call can provide a simple solution. 

With a range of services and unrivalled technical expertise, our professional and 

experienced staff ----- -- to ensure that every stage of your conference call runs 

as 

148. (A) aim 

(B) fail 

(C) allow 

(D) persuade 
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smoothly as possible. 

Giải thích:  

(A) aim(v) hướng tới, nhằm vào; *aim to do ST*(v) dự định, nhằm mục 

đích làm gì, hướng tới 

(B) fail(v) thất bại; “fail to do ST”(v) 

(C) allow(v) cho phép; “allow ST/Ving” or “allow SO to do ST” 

(D) persuade(v) thuyết phục; “persuade SO to do ST” 

Dịch: Với một dãy các dịch vụ và tài năng chuyên môn tuyệt vời, những nhân 

viên chuyên nghiệp và dày dặn kinh nghiệm của của chúng tôi luôn hướng tới 

việc đảm bảo rằng mỗi giai đoạn của của cuộc gọi nhóm diễn ra càng suôn sẻ 

càng tốt. 

However, many people you want to talk to and wherever they are in the world, 

3+ has a conference call solution to ----- -- your needs. 

149. (A) meet 

(B) target 

(C) fulfill 

(D) prepare 

Giải thích: *meet(v) đáp ứng*; “meet the need(s)/demand(s), meet the 

deadline(s),….”(v) đáp ứng nhu cầu, kịp thời hạn. 

Dịch: Tuy nhiên, nhiều người bạn muốn nói chuyện và cho dù bạn ở bất kì nơi 

đâu trên thế giới thì 3+ luôn  có một giải pháp gọi nhóm để đáp ứng nhu cầu của 

bạn. 

With a 3+ Open account - our on-demand resen/ationless service — 

you can make conference calls 24 hours a day, 7 days a week. Click on the 3+ 

Open option below to find out more. 

Fundraising is the act of ----- -- donations from donors - donations that will help 

you carry 
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150. (A) soliciting 

(B) providing 

(C) managing 

(D) occurring 

Giải thích: 

 Solicit SO( for ST) or Solicit ST( from SO)(v) yêu cầu (ai)(ví dụ sự 

tiền bạc, sự giúp đỡ, lá phiếu, tài trợ,….); khẩn khoản; kêu gọi 

 Provide SO (with ST) or provide ST(for SO)(v) cung cấp 

 Manage(v) giải quyết, xử lý, xoay xở 

 Occur(v) xảy ra 

Dịch: Với ……. 

out your organization’s projects and programs. At many small non-profit 

organizations, ----- -- staff member is somehow involved in the fundraising 

process. 

151. (A) all 

(B) most 

(C) few 

(D) every 

Giải thích: Ở đây “staff member”  là danh từ đếm được mà động từ tobe chia ở 

dạng số ít “is” do đó ta dùng “every”. Vì sau “every” danh từ chia ở dạng số ít. 

Specific staff members and departments devoted to fundraising are referred to 

as “development.” No matter what official role you have as part of your non-

profit job, it is a good idea to understand how to raise funds for a non-profit 

organization. 

There are three major types of non-profit fundraising: individual donations, 

foundations and government grants, and corporate partnerships. Some 

organizations also have memberships or other earned income funding that is 
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slightly difierent. Virtually all types of non-profit fundraising also involves 

special events ----- -- charity auctions, cocktail parties 

152. (A) for 

(B) such as 

(C) with 

(D) regarding 

and athletic events like 5km or 10km races. 

Giải thích: Ta dùng “such as”: “chẳng hạn như” vì ta thấy trước chỗ trống đề 

cập đến “special events”(n) “những sự kiện đặc biệt” và sau chỗ trống là các 

cụm danh từ liệt kê: “charity auctions”(cuộc bán đấu giá từ thiện), “cocktail 

parties”(những bữa tiệc rượu cốc-tai) 
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1. Ms. Miriam is getting ready to go on ------- business trip to Japan. 

(A) her : tính từ sỡ hữu her + N 

(B) hers : đại từ sỡ hữu Hers = her +N 

(C) herself :đại từ phản thân 

(D) she : đại từ nhân xưng 

Bà Miriam chuẩn bị sẵn sàng cho chuyến đi công tác của bà đến Nhật Bản. 

2. The leadership seminar will ----- -- ways to promote active employee 

participation in company affairs. 

(A) addressing 

(B) be addressed 

(C) addressed 

(D) address   

Thì tương lai đơn : S + WILL / SHALL + Vo 

Hội thảo về vấn đề lãnh đạo sẽ đưa ra những cách để thúc đẩy sự tham gia tích cực 

của nhân viên trong các công việc của công ty. 

3. The annual Most Valued Employee award for this year will be presented 

------- business hours in the main conference room. 

(A) during  + N : suốt .. 

(B) for : khoảng 

(C) while : trong khi ( trong khi đang làm gì đó …) 

(D) along : dọc theo 

Giải  thưởng Nhân Viên Sáng Gía Nhất hằng năm cho năm nay sẽ được trao trong 

suốt giờ làm việc tại phòng hội thảo chính. 

4. Mannings Marketing is seeking ------- with its new customer relations 

promotion initiatives. 

(A) assist 
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(B) assisted 

(C) assistant ( nếu là C, thì phải có mạo từ, vì assistant là danh từ đếm được ) 

(D) assistance  ( còn đây là danh từ ko đếm được ) 

Sau seek thường là danh từ . ex : seek employment : tìm việc làm 

Mannings Marketing đang tìm kiếm sự hỗ trợ với những sáng kiến thúc đẩy những 

mối quan hệ khách hàng mới của nó. 

5. Beijing’s public bike rental program provides a less ------- alternative ( từ này 

vưa là tính từ vừa là danh từ )  to driving a car. 

(A) assumed (a) giả bộ  

(B) expensive (a) đắt giá 

(C) more : nhiều, thêm 

(D) wide (a) rộng lớn 

Chương trình thuê xe đạp công cộng của Bắc Kinh cung cấp sư lựa chọn ít chi phí 

hơn là đi xe hơi. 

6. Customers often turn to ( bắt tay vào làm gì, bắt đầu làm gì )  magazine articles 

or reviews for ------- product test results when purchasing an item. 

(A) relying ( rely on : dựa vào ) 

(B) relied 

(C) reliable ( ưu tiên tính từ gốc ) : đáng tin 

(D) reliant ( + on: dựa vào, phụ thuộc vào đáng tin  ) 

Những khách hàng thường hay bắt tay vào việc/xem báo chí hoặc xem những kết 

quả kiểm tra sản phẩm đáng tin cậy khi mua hàng.  

Khi nói đến chât lượng hàng hóa/san phâm/dịch vụ thi dùng reliable nhé.  

reliable cũng dùng cho cả người và vật 

còn “reliant” thường dùng cho người , hoặc dùng khi nói về lý thuyết/.giả thuyết 

đó là đáng tin. 
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7. ------- this Friday, a new menu will be introduced at the cafeteria to meet  the 

dietary requirements of vegetarian students. 

(A) Having 

(B) Eating 

(C) Starting ( bắt đầu) 

(D) Making  

A,B,D không hợp nghĩa . 

Bắt đầu vào thứ sáu này, menu mới sẽ được giới thiệu ở cafeteria để đáp ứng  

những yêu cầu ăn uống của những sinh viên ăn chay.  

8. Drexel’s Paints imports most of its watercolor-related products ------- from 

England. 

(A) directs ( câu đã có động từ chính là  “import” rồi, nên không thể có động từ 

chính nữa ) 

(B) directed ( nếu là B, thì câu phải thế này , products which is directed from 

England. ) nếu vậy, câu mạng nghĩa bị động, bị lấy  không hợp nghĩa ) 

(C) direction ( loại ) 

(D) directly  

Nước sơn của Drexel nhập khẩu hầu hết những sản phẩm màu nước của nó trực 

tiếp từ England/ 

9. ------- explaining how to apply for( xin ) travel expense reimbursement have 

been uploaded to the company website. 

(A) Attention ( sự tham dự, chú ý ) 

(B) Documents ( tài liệu ) 

(C) Position (n ) vị trí 

(D) Repetitions (n) sự nhắc lại, bản mô phỏng 
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Những tài liệu mà giải thích làm thể nào để xin sự hoàn trả chi phí du lịch đã được 

đăng tải lên website công ty. 

10. Ms. Gibson is reviewing a thesis that deals with the ------- of this year's 

marketing strategy. 

(A) effecting 

(B) effectiveness (n) sự hiệu quả  

(C) most effectively 

(D) least effectively 

Gibson đang xem xét một luận án mà trong đó nó có đề cập đến sự hiệu quả của 

chiến dịch marketing trong năm nay. 

11. Drinks will be served ------- the main lobby after Mr. Shinna’s speech. 

(A) in ( + địa điểm ) 

(B) while : trong khi 

(C) for : vì, để , đối với… 

(D) as : khi, vì 

Những đồ uống sẽ được phục vụ ở tiền sảnh chính sau bài diễn văn của ông 

Shinna. 

12. Don’t hesitate to approach Mr. Yennings if you would like to ask ------- about 

the upcoming conference. 

(A) he ( anh ấy “chủ ngữ” ) 

(B) his + N 

(C) him ( anh ấy : ở vị trí túc từ, tức là sau động từ ) 

(D) himself ( nếu là D, nó sẽ bổ nghĩa cho ask tự hỏi  nếu bạn muốn tự hỏi về 

…-> sai nghĩa ) 

Đừng ngần ngại khi tiếp xúc với ông Yennings nếu bạn muốn hỏi ông ta về cuộc 

hội thảo sắp tới . 
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13. It seems like the Starlite Inn will not ------- its full capacity during this year's 

peak season. 

 (A) reach 

(B) reached ( muôn B thi phải will not be reaced : sẽ không đạt được ) 

(C) reaching ( C thì phải will not be reaching ) 

(D) reaches ( sau will phải là động từ nguyên mẫu ) 

Dường như Starlite Inn sẽ không đạt sản lượng đầy đủ trong suốt mùa cao điểm 

của năm. 

14. Preparations are ------- complete(a)  for the upcoming Designers’ Annual 

Luncheon 

(A) quickly ( nhanh chóng) ( nếu complete là động từ, thì complete có nghĩa là 

hoàn thành , lúc đó mơi nói là hoàn thành nhanh chóng, còn ở đây là tính từ, nghĩa 

là đầy đủ, hoàn tất  , nên phải  chọn D)  

(B) regularly ( đều đặn ) 

(C) usually ( thường ) 

(D) nearly ( gần như ) 

Sự chuẩn bị gần như hoàn tất  cho Tiệc hàng năm của những nhà thiết kế. 

15. Senior management people from my company were ----- - the 15 guests that 

were invited to speak at the 12th National Leadership Forum. 

(A) selected  

(B) for 

(C) among (+ danh từ số nhiều:  nằm trong số ) 

(D) chosen ( Không chọn A,D, vì dạng bị động không hợp nghĩa trong câu này, vì 

khi nói bị động phải nói là được chọn để làm gì ) 

Giám đốc cấp cao từ công ty tôi nằm trong số 15 vị khách mà được mời tham dự 

buổi diễn thuyết ở Diên đàn Lãnh đạo Quốc gia lần thứ 12. 
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Bổ sung : 

Phân biệt Select, choose và pick 

Cả ba từ này đều có nghĩa là lựa chọn. Trong ba từ này, select có tính trang trọng 

nhất, ít được dùng trong đàm thoại hàng ngày. Người ta dùng chữ select, nghĩa là 

chọn, với sự suy nghĩ cân nhắc, cẩn thận khi chọn và sự việc/vật/người được chọn 

thường nhiều hơn là chỉ có hai. 

Ví dụ: “England’s Robert Green was selected to play as a goalkeeper in the game 

against the USA yesterday.” (Robert Green được chọn làm thủ thành cho đội tuyển 

Anh trong trận đấu với đội tuyển Mỹ hôm qua). 

Ngoài ra, ngụ ý “sự cẩn thận” của từ select bị mất khi nó đi với những chữ như 

(select) at random/randomly. 

Pick được dùng trong sự lựa chọn có nhiều hơn là hai, nhưng bao hàm nghĩa được 

chọn một cách tùy tiện, không hệ thống hoặc phương pháp rõ ràng. Pick thường 

được dùng trong đàm thoại hàng ngày với ý thân mật. 

Ví dụ: “Pick any number between 1 and 36” (Hãy chọn bất kỳ một số nào từ số 1 

đến số 36). (NOT Select any number from 1 to 36) 

Choose chỉ một quyết định dựa trên sự vượt trội về chất lượng rất rõ, nó cũng 

mang tính cân nhắc cẩn thận, nhưng thường được dùng khi sự lựa chọn không 

nhiều, đôi khi chỉ có hai. 

Ví dụ: “Choose the light beer as the strong is much more expensive” (Hãy chọn 

loại bia có nồng độ thấp vì loại bia có nồng độ rượu cao đắt tiền hơn nhiều). 

Nhất là khi đứng trước between.  

Ví dụ: “We have to choose between doing geography and studying French.” 

(Chúng ta phải chọn học môn địa lý hoặc là môn Pháp văn). 

Ngoại lệ là khi choose đi với from, sự lựa chọn sẽ nhiều hơn là chỉ có hai. 
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Ví dụ: “When it comes to dictionaries, there are hundreds of them to choose from” 

(Về tự điển có cả trăm loại để chọn) 

Pick còn là một danh từ. Danh từ của choose là choice, của select là selection. 

16. Since the suit Mr. Jennings bought was too tight, he ------- it to the department 

store. 

Câu màu đỏ là mệnh đề phụ. Màu xanh mơi là câu gốc 

(A) refunded (refund: nghĩa là hoàn trả nhưng dùng với tiền ) 

(B) exchanged ( trao đổi, nhưng 2 vật trao đổi phải cùng giá trị ) 

(C) tailored (tailor : biến đổi ) 

(D) returned 

Vì trang phục ( mà ông Jening đã mua  ) quá chật, nên ông ta phải trả nó lại cho 

cửa hàng.  

17. The sales force ( lực lượng bán hàng )  has expanded so rapidly this year that it 

will ------- be split into ( chia thành ) different teams next year. 

(A) inevitable 

(B) inevitability 

(C) inevitably  (adv) 

(D) inevitable that 

Cấu trúc : Will + adv + be V 

Lực lượng bán hàng đã tăng quá nhanh trong năm nay mà nó sẽ ( sẽ thế nào ) chắc 

chắn bị chia thành những nhóm khác nhau trong năm tới.  

18. ------- her superb leadership skills, Ms. Saines is the strongest candidate for the 

new manager position that opened up in marketing. 

(A) Thus ( do đó ) 

(B) Because of ( Vì ) 

(C) Despite ( mặc dù ) 
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(D) Consequently ( do đó, do vậy ) 

Bởi vì những kĩ năng lãnh đạo xuất chúng của cô ấy, Saines là ứng cứ viên nặng kí 

cho vị trí quản lí mới có sẳn ở bộ phận marketing. 

19. After 15 years as a fashion designer, Mr Jacobs will quit his job to pursue an ---

---- career in public relations. 

(A) excite 

(B) excited 

(C) have excited 

(D) exciting ( mang tinh chủ động, bản thân nó thú vị , không phải bị động, 

nên không chọn B)  

Sau 15 năm làm việc như là một nhà thiết kế thời trang, ông Jacob sẽ nghỉ việc để 

theo đuổi 1 nghề thú vị trong lĩnh vực quan hệ cộng động 

20. At the Stars-N-You, you will see unique jewelry that you cannot find - --  

(A) elsewhere ( nơi khác ) 

(B) whereabouts ( ở đâu, gần nơi nào ) 

(C) whose + N 

(D) anywhere ( bất cứ nơi đâu )phía trước có “unique” nên phải mang tính độc 

nhất, nếu dùng D, thì cái jewelry ở đâu cũng có rồi  sai 

Tại Stars-N-You, bạn sẽ thấy những trang sức độc  nhất vô nhị mà bạn không thể 

tìm thấy ở nơi khác 

21. The school must obtain written consent before disclosing a student’s ----- -- 

information to a third party. 

(A) personal (a) 

(B) personalize (v) cá nhân hóa 

(C) personality (n) nhân cách 

(D) personally (adv) cá nhân  

Toe
ic 

Prac
tic

e C
lub



Lê Lâm Khang  - Economy 4 – Test 6  

Quyển ebook này do tập thể Group “Toeic Practice Club” biên soạn nhằm giúp các bạn tự học có tài liệu 

ôn thi hiệu quả. Đừng mua bán quyển ebook này, như vậy sẽ làm mất đi giá trị mà các bạn nhiệt tình đã 

đóng góp.  

Personal information: thông tin cá nhân  

Trường học phải nhận sự đông ý trước khi công bố thông tin cá nhân của học sinh 

đến bên thứ 3.  

22. Nevada Jobfind Inc. is planning to host a career fair for college graduates 

seeking ------- in the healthcare sector. 

(A) employ 

(B) employment 

(C) employee 

(D) employing 

Seek employment: tìm việc ( sau seek thương dùng danh từ ) 

23. ----- -- to the year before, Happy Bakings’ sales more than tripled due to its 

award- winning brownies. 

(A) Compared ( +to: so với ) 

(B) Matched ( ngang nhau, tương ứng  nếu dùng B, lầ nói năm nay với năm 

trước là giống nhau  vậy phía sau đã không có “ tripled : gấp 3“ ) 

(C) Balanced ( bằng với ) 

(D) Evaluated ( được đánh giá ) 

So với năm trước, doanh sô của Happy đã hơn gấp 3 lần vì sản phẩm sôcôla đã 

từng đoạt giải.  

24. The process of applying for a scholarship was ----- -- complicated that it led 

many students to complain to the school board. 

(A) very 

(B) well 

(C) so 

(D) too 

S + be + so + adj + that +..quá đến..nỗi mà 
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Qúa trình xin học bổng quá phức tạp đến nỗi mà nó dẫn đến nhiêu sinh viên than 

phiền về việc du học.  

25. Final ----- -- from the marketing director is needed before we start the new 

marketing campaign. 

(A) confirmation ( sự xác nhận ) trước đó có tính từ “final” nên cần danh từ 

phía sau ) 

(B) commercial ( từ này vừa là danh từ vưa la tính từ , nên xem nghĩa ) 

(C) conference ( hội thảo) 

(D) confirmed 

Sự xác nhận cuối cùng từ giám đốc marketing là cần thiết trước khi bắt đầu chiến 

lược marketing mới.  

26. The CEO of Novis Pharmaceuticals announced yesterday that he was 

honored to be ------- consideration for this year's Entrepreneur of the Year 

Award. 

(A) before : trước khi 

(B) after : sau khi  

(C) aside : sang một bên, để dành 

(D) under  

under consideration : đang được xem xét 

CEO của hãng dược phẩm Novis đã tuyên bố hôm qua rằng anh ấy vinh dự được 

xem xét cho giải thưởng Doanh Nhân của năm. 

27. ----- -- the workload is very high at the moment, all the team members are 

optimistic that they will be able to finish the required work on time. 

(A) Even though + mệnh đề : mặc dù 

(B) According to ( theo như…) 

(C) As if ( thay vì  ) 
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(D) In order for ( nhằm để ) 

Mặc dù khôi lượng công việc vào lúc này là rất cao, nhưng tất cả thành viên đều 

lạc quan là họ có khả năng hoàn thành công việc được yêu câu đúng hẹn. 

28. Mr. Forrestor’s manager commended him for inputting all the sales data ------ 

into the new expenditure tracking system. 

(A) accurate (a) : không dùng tính từ ở đây 

(B) accurately ( trang tư này bổ nghĩa cho input: đưa dữ liệu 1 cách chính 

xác) 

(C) accurateness ( sư chính xác, đô chinh xác ) 

(D) accuracy = accurateness 

Quản lí của ông Forestor khen ngợi ông về việc nhập liệu tất cả dữ liệu bán hàng  

chính xác vào hệ thống theo dõi việc tiêu dùng. 

29. ------- a knee injury, the captain of the national baseball team was snamed the 

MVP for his performance during the season's final game. 

(A) Even 

(B) Although + mệnh đề  

(C) Except 

(D) Despite + cụm danh từ/Ving 

Mặc dù tổn thương khớp gối, những người phụ trách của đội bóng chày quốc gia 

đã  

30. Ms. Ganga submitted a ------- for Mr. Aaron to receive a bonus in recognition 

of his strong sales performance this year 

(A) participation ( +IN: tham gia, tham dự ) 

(B) development (n) sự phát triển 

(C) recommendation ( thư giới thiệu, kiến nghị ) 

(D) inspection ( sự thanh tra ) 
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Bà Ganga đã nộp thư kiến nghị cho ông Aron đê nhận tiền thưởng nhằm thừa nhận 

khả năng bán hàng  xuất sắc của ông trong năm nay.  

31. After ------- performance reviews of all the intems, the HR director will make a 

final decision about who will be offered the full-time position. 

(A) receive 

(B) received 

(C) has received 

(D) receiving 

Sau after hay when thì chỉ là hoặc Ving hoặc Mệnh đề . Nên câu trên cho D. 

Sau khi nhận những bảng đánh giá năng suất của tất cả thực tập sinh, giám đốc 

nhân sự sẽ đưa ra quyết định cuối cùng vê ai sẽ được nhận cho vị trí làm toàn thời 

gian. 

32. The application form used for submitting vacation requests will be ------- as the 

one used in previous years. 

(A) the same ( tương tự ) 

(B) double ( gấp đôi ) 

(C) fewest ( ít ) 

(D) repeat ( lập lại 1 hành động ) 

Cấu trúc với “ the same ..as “ 

- The same as + N 

- The same +noun+as... 

Ex: 

Ann's salary is the same as mine.= Lương của Ann bằng lương của tôi  

Những mẫu đơn dùng nộp cho những yêu cầu nghỉ mát sẽ sẽ tương tự như những 

mẫu đơn (the one thay cho The application form trước đó ) được dùng ở những 

năm trước. 
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33. It remains to be seen ----- -- Kingston Smith will recover from his injury and 

make a successful comeback. 

(A) so that (để mà ) 

(B) whether ( liệu ) 

(C) as though ( như thể là ) 

(D) whereas ( trong khi ) 

It remains to be seen ..: vẫn chưa được biết, chưa được phát hiện 

Vẫn chưa biêt được/ hãy chờ xem liệu Kingston Smith sẽ  bình tâm lại sau tổn 

thương của ông và tạo dựng  lại thành công không. 

34. The Bamboo House brought together an unusual blend of flavors, resulting in 

an ------- popular cuisine. 

(A) astonish (v) 

(B) astonished ( tính từ : kinh ngạc ) 

(C) astonishingly  ( trạng từ : kinh ngạc ) 

(D) astonishment 

Thường gặp cấu trúc adv + adj +N, hoặc adj + adj +N như vậy cần nhìn vào nghĩa 

để xác định nên chọn là tính từ hay trạng từ. Trong câu trên : Bamboo House đã 

mang lại những cách phối hợp hương vị bất thường, dẫn đến tạo ra những cách chế 

biến nổi tiếng kinh ngạc. 

Nhưng do astonished mang nghĩa bị động, mà không thể nào nói là : những cách 

chế biên này bị kinh ngạc, tức là nó tự nhận thấy nó kinh ngạc. astonished chỉ dùng 

như ví dụ sau : 

Ex. We were very astonished to hear bad news . chúng tôi thật kinh ngạc khi nghe 

hung tin.  

Nên trong câu trên chỉ chọn đáp án trạng từ.  

35. Financial analysts predict that government-driven price reductions of 
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vegetables will positively ----- - consumer spending. 

(A) acquire (v) đạt được, giành được 

(B) influence ( phía trước đó có trạng từ positively : tích cực, nên dựa vào 

nghĩa  thì influence hợp nghĩa : ảnh hường tích cực.) 

(C) declare (v) tuyên bố 

(D) exchange (v ) trao đổi 

Những người phân tích tài chính dự đoán rằng sự giảm giá của rau cải sẽ tác động 

tích cực đến chi tiêu của ngươi tiêu dùng.  

36. This manual contains ----- -- instructions and notes on the operation and use of 

the newly purchased vending machine ( máy bán hàng tự động) . 

(A) treated (a) chế biến 

(B) prompt (a) nhanh chóng 

(C) spacious (a) rộng rãi 

(D) detailed ( cần tính từ mang nghĩa chi tiết để bổ nghĩa cho cụm instructions 

and notes 

Quyển sách này chứa những ghi chú và hướng dẫn chi tiết về việc điều hành và sử 

dụng máy bán hàng tự động mới mua. 

37. Our new manager, Jennifer Sasha, has a particularly ----- -- work style and 

brings a vibrant and exciting new perspective to our workplace. 

Cấu trúc : Mạo từ + “adv”/”adj” + “adj” + “N” 

 (A) distinctive : dựa vào cấu trúc, ta chọn A. 

(B) distinctively   

(C) distinctiveness 

(D) distinction 
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Giám đốc mới của chúng tôi, Jennifer Sasha, có một phong cách làm việc riêng đặc 

biệt và mang lại những quan điểm mới sâu sắc và thú vị đến với nơi làm việc của 

chúng tôi. 

38. I have been informed that Dr. Ikes decided that she ----- -- the medical 

conference being held in Egypt next week. 

(A) will not be attended  

(B) will not have been attending  

(C) would not be attending ( sẽ không tham dự ) 

(D) would not have been attended 

Các đáp án A,B,D đều mang nghĩa bị động, không phù hợp với ngữ cảnh của câu. 

Tôi đã thông báo Ông IKes quyết định rằng Tiến sĩ Ikes sẽ không tham dự hội thảo 

ý tế mà được tổ chức vào tuần tới ở Egypt.  

39. All bank ----- -- that involve foreign currency must be reported to and 

controlled by the senior manager. 

(A) representative ( từ này vừa là tính từ vừa là danh từ, nên tra nghĩa ) 

(B) capacities 

(C) invitations (lời mời ) 

(D) transactions ( giao dịch ) 

Tất cả những giao dịch ngân hàng mà liên quan đến ngoại tệ phải được báo cáo và 

kiểm soát bởi giám đốc cấp cao.  

40. In an attempt to increase the sales of soft drinks, the store manager decided to 

place an advertisement board ----- -- near 

cash registers. 

(A) financially ( cuối cùng) 

(B) popularly ( phổ biến ) 

(C) unknowingly ( vô ý, ko có ý thức ) 
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(D) strategically ( chiến lược, lâu dài ) 

Trong nổ lực để tăng doanh số bán nước ngọt, quản lí kho đã quyết định đặt  bảng 

quảng cáo chiến lược gần máy đếm tiền 

advertisement board : bảng quảng cáo  

máy đếm tiền : cash registers 
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Questions 141-143 refer to the following letter.  

Have fun with the Internet!  

Discover endless possibilities at the Hasting Town Library’s new online resource 

center. 

The library now offers an extensive online resource for students who want to learn 

about the exciting world of the Internet, including how to surf the Internet to find 

information or ----- -- purchases online.  

141. (A) made  

(B) be made  

(C) make  

(D) will make  

Chú ý " to find information or.........purchases online" 

những cụm từ nối or hoặc là and thường cùng thì, ta thấy phía trước find  thì sau 

or là make 

Dịch: hiện tại thư viện đưa ra một nguồn dữ liệu rất phong phú, cho những học 

sinh mà muốn tìm hiểu những vấn đề trên interrnet, bao gồm làm thế nào để lướt 

web để tìm thông tin hoặc mua bán online. 

There is a wide variety of classes for students of all levels. Some are for starters, 

while others focus on more experienced students. ----- -- of our classes are held 

in the evening  

142. (A) Which  

(B) Every : Không có every of  

(C) Both  

(D) All  

or on weekends for your convenience.  

Vị trí cần điền là một từ thích hợp.  
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Dịch:  đây là những lớp học rất đa dạng cho các học sinh ở mọi 

cấp độ. một vài lớp dành cho người bắt đầu, trong khi các lớp còn lại tập trung 

cho những học sinh có kinh nghiệm hơn. tất cả các lớp đều mở vào các tối...... 

sau khi dịch thấy hợp nhất 

We hope to ----- -- you at the center soon!  

143. (A) see  

(B) hire (v) thuê  

(C) visit (v) thăm  

(D) call (v) gọi 

Chúng tôi rất mong sẽ thấy/gặp bạn tại trung tâm sớm nhất ( mục đích là hy vọng 

họ đăng kí lớp học)  

Questions 144-146 refer to the following letter 

Date: July 15  

Dear Ms. Kannes,  

This is to confirm that we have received your order for the rental service of our 

furniture. 

Your order code is A1992. Our data indicates that you ----- -- 15 tables and 150 

chairs to be  

144. (A) requested : yêu cầu  

(B) sold (v) bán  

(C) disputed (v) tranh luận   

(D) cancelled (v) hủy bỏ  

Câu này yêu cầu 1động từ có nghĩa với ngữ cảnh 

Dữ liệu chúng tôi đã chỉ ra rằng bạn đã đặt, yêu cầu 15 bàn và 150;ghế cho sự 

kiện 

Nghĩa các từ còn lại không hợp 

rented for an event on July 28.  

Thank you for sending us the deposit, which represents 10% of the total cost of 
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your rental. 

The remaining amount is ----- -- upon receipt of the furniture. 

145. (A) paying  

(B) Pays  

(C) to be paid  

(D) will be paid  

Cấu trúc "be to V" để làm gì 

Dịch:  cảm ơn bạn đã đặt cọc 10%, ..... phần còn lại là để thanh toán khi nhận 

được những phần yêu cầu. 

Your requested items will be shipped to the site at 8:30 A.M. on July 28, as 

specified in your order. A person from your company will need to be ------- so 

that he/she can sign the  

146. (A) complete  

(B) immediate  

(C) present  

(D) notable  

receipt form to confirm that you have received the goods.  

Chọn một từ có nghĩa phù hợp với ngữ cảnh 

Những món hàng mà bạn yêu cầu sẽ được chuyển đến vị trí tổ chức sự kiện vào 

lúc 8:30am như đã chỉ rõ trong hợp đồng. một người từ công ty của bạn cần phải 

đại diện để kí xác nhận 

Questions 147-149 refer to the following notice.  

Sincerely, 

Dear Sales Force,  

As I mentioned earlier, this year's annual Tara Sales Training program will start 

soon. If you haven't done so already, I strongly advise every one of you to register. 

The training session will be held from July 1 to July 7 in the company's main 

conference hall. The training sessions will deal with interesting topics such as 
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effective selling strategies. ----- -- these sessions, our top 

performing sales employee from last year will lead a  

147. (A) Tomorrow  

(B) Following  

(C) Occasionally  

(D) instead  

Dịch: ….buổi luyện tập năm nay sẽ liên quan đến những vấn đề như là chiến lược 

bán hàng hiệu quả. sau buổi họp, một nhân viên xuất sắc của năm ngoái sẽ làm 

người lãnh đạo để thảo luận , chia sẽ những hiểu biết với mọi người... 

panel discussion, sharing his expertise with everyone present. Your active -----in 

these  

148. (A) participate  

(B) participates  

(C) participant  

(D) participation  

active  là tính từ, nên cần một danh từ sau nó  

Dịch : sự tham gia nhiệt tình của bạn sẽ giúp trong chương trình này sẽ giúp cho 

năng suất và tinh thần của lực lượng bán hàng tốt hơn. 

programs will greatly help our company by raising the morale and productivity 

of the sales force team. Also, our corporate finance controller, Leslie Monks, ----

- -- on the successful  

149. (A) reported  

(B) was reporting  

(C) will be reporting  

(D) having been reporting  

performance of our company this year during her presentation, which will take 

place on the final day of the program.  

I hope to see everyone at the training session. 

Toe
ic 

Prac
tic

e C
lub



Nguyễn Văn Thu – Economy 4 –Test 6 – Part 6  

 

Quyển ebook này do tập thể Group “Toeic Practice Club” biên soạn nhằm giúp các bạn tự học có tài 

liệu ôn thi hiệu quả. Đừng mua bán quyển ebook này, như vậy sẽ làm mất đi giá trị mà các bạn nhiệt 

tình đã đóng góp.  

Dấu hiệu nhận biết là this year, sự mong đợi trong tương lai 

nhưng chưa thực hiện được ( theo nghĩa câu) ==> chọn tương lai tiếp diễn. 

Dịch : sự tham gia nhiệt tình của bạn sẽ giúp trong chương trình này sẽ giúp cho 

năng suất và tinh thần của lực lượng bán hàng tốt hơn.cũng như đội quản lí điều 

chỉnh vốn sẽ làm việc tốt hơn trong năm nay....... 

Questions 150-152 refer to the following tips. 

May 5 - ln the first quarter of ----- -- year, Gia Motors recorded an astonishing 

sales growth  

150. (A) this  

(B) each  

(C) what  

(D) that  

Một nhân viên của công ty đã thông báo ngày hôm.qua rằng " ngày 5 tháng 5 

trong quý đầu tiên của năm nay GM đã ghi nhận một sự tăng rất lạ thường trong 

việc bán hàng lên đến hơn 15% 

of over 15 percent, company officials announced yesterday. Stan Lee, CEO of 

Gia Motors, said that this growth in sales may just be temporary and that profits 

will not increase indefinitely. -----  he even went on to comment that there is a 

possibility that profits will  

151.  

(A) If not: nếu không  

(B) Even so : tuy nhiên  

(C) In fact  

(D) However : tuy nhiên  

actually decrease in coming months.  

Dịch: CEO của GM đã nói rằng sự tăng kì lạ đó chỉ là tạm thời và lợi nhuận cuối 

cùng sẽ không tăng rõ rệt. Trên thực tế, anh ta còn nói rằng lợi nhuận sẽ thụt giảm 

trong những tháng tiếp theo. 

Toe
ic 

Prac
tic

e C
lub



Nguyễn Văn Thu – Economy 4 –Test 6 – Part 6  

 

Quyển ebook này do tập thể Group “Toeic Practice Club” biên soạn nhằm giúp các bạn tự học có tài 

liệu ôn thi hiệu quả. Đừng mua bán quyển ebook này, như vậy sẽ làm mất đi giá trị mà các bạn nhiệt 

tình đã đóng góp.  

Despite the company's success in the first quarter, Mr. Lee 

cautiously pointed out that the company is facing with tougher competition from 

the growing number of domestic companies.  

There has been speculation among industry ----- -- that Gia Motors may try to 

sign an 

152. (A) analyze  

(B) analyzing  

(C) analysts  

(D) analysis  

M&A with one of its domestic competitors by the end of this year. 

Vị trí cần điền là một danh từ==> loại A vì đó là động từ và loại B (có thể là tính 

từ hoặc ving) 

còn lại c và d===> dựa vào từ speculation là suy đoán, dự đoán......==>chỉ có 

người mới có thể có hành động đó  

C là nhà phân tích 

D là sự phân tichs 

Dịch : có nhiều suy đoán và dự đoán trong số các nhà phân tích công nghiệp rằng 

MG sẽ........ 
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101. Three weeks after Ms. Kanes was hired  , ------- had to move to Singapore. 

(A) she ( phía sau có động từ  thiếu chủ ngữ ) 

(B) hers đại từ sở hữu 

(C) herself   : đại từ phản thân 

(D) her own : thường dùng “of her own “ hoặc “ on her own “ 

Ba tuần sau khi bà  Kanes được thuê,  cô phải chuyển đến Singapore. 

102. Classes at the community center are usually held either in the afternoon on 

weekdays ----- -- on the weekend. 

(A) but 

(B) or ( either..or) hoặc cái này hoặc cái kia 

(C) nor 

(D) and 

Những lớp học ở trung tâm văn hóa/công đồng thường được tổ chức hoặc chiều 

những ngày trong tuần hoặc cuối tuần. 

103. The school construction project is proceeding ------- now that( vì)  the school 

year is over. 

(A) still : vẫn  

(B) quickly : nhanh chóng 

(C) highly : cao, tốt 

(D) rarely : hiếm khi 

Dự án xây dựng trường học đang tiến hành nhanh chóng vì năm học sắp tới.  

104. Love Cruise has become the industry standard for ----- - on cruise ships due 

to their famous theatric performances. 

(A) entertained 

(B) to entertain 

(C) entertainment : sự giải trí ( sau giới từ thì dùng N hoặc Ving ) 

(D) entertainer : ngưởi quản trò 
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Love Cruise đã trơ thành chuẩn công nghiệp cho việc giải trí về dù thuyền vì 

những màn trình diễn sân khấu nổi tiếng của họ.  

105. Ms. Jims was asked to be the keynote speaker at the grand opening ------- 

for the new children's hospital on Saturday. 

(A) plan 

(B) ceremony  

(C) agenda 

(D) speech : bài diễn văn 

Bà Jim đã yêu cầu diễn giả chính mở màn bài diễn văn cho bệnh viện nhi đồng 

mới vào thứ 7. 

106. The discount for students ------- only to those who ( những ai)  attend a local 

public school ( trường công ). 

(A) apply 

(B) applies : áp dụng ( đây là việc giảm học phi của sinh viên, nên dùng động 

từ số ít nhé, không nên nhìn thấy “s” mà chon A ) 

(C) application 

(D) applications 

Việc giảm học phí cho những sinh viên chỉ áp dụng cho những ai tham gia học ở 

trương công lập địa phương.  

107. Before going out, everyone should always ----- -- around the house and 

ensure that all the lights have been turned off. 

(A) view 

(B) watch 

(C) see 

(D) look 

Cụm Look around/round for sth: tìm kiếm cái gì đó ở nhiều nơi. 

Trước khi đi ra ngoài, mọi người nên nhìn xung quanh nhà và đảm bảo rằng tất 

cả đèn đều đã tắt.  
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Phân biệt view/watch/see/look 

- see: tức “biết được/ý thức/nhận thức được những thứ xung quanh bạn bằng cách 

sử dụng mắt”. Tiếng Việt tương đương của từ này là “thấy”, tức là chúng ta nhìn 

mà không có chủ đích thực hiện hành động nhìn đó. 

- look: “hướng/di chuyển mắt của bạn để thấy”, một khi đã look là chúng ta đã 

chủ định/cố ý nhìn ai hay cái gì đó 

- watch :nhìn cái gì đó một lúc, đặc biệt là thứ đó đang thay đổi hoặc chuyển 

động, watch = look carefully 

- View :nhìn vào cái gì đó, đặc biệt là vì nó đẹp hoặc do bạn thích nó 

108. At the end of the fiscal year, all employees must schedule a one-on-one( gặp 

riêng )  meeting with their ------- for their year- end review. 

(A) supervise 

(B) supervisor (n) ngươi giám sát 

(C) supervising 

(D) supervision (n) sự giám sát 

Their là tính từ sở hữu  their + N  Chọn B hoặc D  theo nghĩa  chon B 

Vào cuối nằm tài chính, tất cả nhân viên phải lên lịch cuộc họp gặp mặt riêng với 

giám sát của họ cho sự xem xét cuối năm. 

109. The ingredients label must be attached either to the cardboard box or ------ 

to the bottle containing the sauce. 

(A) busily ( bận rộn ) 

(B) nearly ( hầu như ) 

(C) questionably ( có vấn đề , nghi vấn ) 

(D) directly 

Nhãn ghi thành phần phải được đính kèm hoăc ở hộp bìa cứng hoặc trức tiếp để 

lên chai mà chứa sauce (nhiêu nghĩa) .  

110.------- is particularly great about Fouries Shopping Center is its spacious and 

delicious food court. 
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(A) Why ( phó từ nghi vấn và cũng là danh từ ) 

(B) What ( đại từ ) 

(C) Which ( cái nào )  

(D) That ( đó ) 

What dịch là những gì / những cái mà 

Những gì  mà đặc biệt đối với Fouries Shopping Center là khu ăn uống ngon và  

rộng rãi. 

Bổ sung: 

Lý thuyết mệnh đề danh ngữ 

NOUN CLAUSE 

Khái niệm: MĐ danh ngữ (danh từ) là mệnh đề phụ có chức năng như 1 danh từ, 

mở đầu bằng các từ để hỏi(where, what, how, why, when, who, whose,..), that, 

if/ whether. Nói 1 cách khác: hầu như danh từ trong câu có chức năng gì thì MĐ 

danh từ cũng có bấy nhiêu chức năng: chủ ngữ, tân ngữ của động từ, tân ngữ của 

giới từ, bổ ngữ bổ nghĩa cho chủ ngữ, bổ ngữ bổ nghĩa cho tính từ. 

Ex: What you have said makes her sad. ( Việc bạn vừa làm khiến cô ấy buồn). 

=> MĐ danh từ mở đầu với từ để hỏi What = cái gì, điều gì, giữ chức năng làm 

chủ ngữ của động từ “make”. 

2. Dấu hiệu nhận biết mệnh đề danh ngữ: dựa vào tính chất chung của mệnh đề 

danh ngữ và chức năng, vị trí của chúng trong câu. 

2.1. Tính chất:  

+ MĐ danh từ bắt đầu bằng các liên từ phụ thuộc: 

từ để hỏi lấy thông tin như: where(ever), when(ever), why, who(ever), 

what(ever), how(ever), which(ever), whom(ever), whose(ever). 

Ex: We haven’t decided when we will marry yet. ( Chúng tôi chưa quyết định khi 

nào kết hôn). 

that = việc rằng 
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Ex: That she did not pass the TOEFL is obvious at this point. (Việc cô ấy thi trượt 

Toefl là hiển nhiên). 

if/ whether = liệu rằng có hay không 

Ex: I don’t know if/ whether he loves me. ( Tôi không biết liệu rằng anh ấy có 

yêu tôi không). 

+ Dùng thể khẳng định sau liên từ phụ thuộc, không đảo. 

Ex: I wonder whose car this is. (Tôi băn khoăn không biết đây là ôtô của ai.) 

+ MĐ danh từ làm chủ ngữ thì động từ theo sau nó phải luôn chia ở ngôi 3 số ít. 

Ex: Whoever is responsible for this needs to be careful. ( Bất kỳ ai chịu trách 

nhiệm về việc này cần phải cẩn thận.) 

Chú ý: 

Khi dùng “whether” ta có thể thêm “or not”. 

Ex: I don’t know whether or not he believes in me. Hoặc I don’t know whether 

he believes in me or not. 

Thông thường “that” và “what” mang nghĩa tương đồng, tuy nhiên cần cân nhắc: 

động từ trong mệnh đề danh từ là nội động từ ta cần nhắc dùng WHAT, còn là 

ngoại động từ ta dùng THAT. 

Ex: He doesn’t remember what happened at the accident. 

I know that John has talked to Jun. 

If/ whether có thể dùng thay thế cho nhau. Tuy nhiên, tương tự trường hợp 

WHAT/ THAT, chúng ta cân nhắc động từ trong mệnh đề danh ngữ là nội động 

từ chúng ta dùng WHETHER, ngoại động từ chúng ta dùng IF. 

Ex: Everyone often asks me whether the true love exists. 

2.2. Chức năng – vị trí của MĐ danh từ:  

MĐ danh từ có 5 chức năng chính, tương ứng đó là vị trí thường gặp, đôi khi từ 

vị trí của MĐ danh từ ta có thể dễ dàng đoán ra chức năng chủ nó trong câu. 

Là chủ ngữ: đứng đầu câu làm chủ ngữ cho động từ sau nó. 

Ex: What she said is a sham. 
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Là tân ngữ cho động từ: đứng sau động từ làm tân ngữ cho động từ đó: 

Ex: I don’t know who he is. 

Là tân ngữ cho giới từ: đứng sau giới từ làm tân ngữ bổ nghĩa cho giới từ. 

Ex: My parents are really satisfied with what I have done. 

Là bổ ngữ cho chủ ngữ: đứng sau TOBE hoặc động từ nối để bổ nghĩa cho chủ 

ngữ trong câu. 

Ex: Kiên’s mistake is that he doesn’t go to class today. 

Là bổ ngữ cho tính từ: đứng sau tính từ bổ nghĩa cho tính từ. 

Ex: He was sad that his friend betrays him.  

111. Mr. Skane is worried ----- -- the increasing price of vegetables since he just 

recently opened a sandwich shop. 

(A) of 

(B) in 

(C) through 

(D) about 

Worry about: lo lắng về 

Ông Skane đã lo lắng về giá rau cải tăng vì ông ấy vừa khai trương shop sandwich 

gần đây. 

112. ------- one-third of his secretary's job involves administrative tasks, such as 

photocopying documents and scheduling conferences. 

(A) Approximate 

(B) Approximating (Nếu dùng B : Approximating one-third of his secretary’s job 

involves administrative tasks = Việc ước lượng một phần ba công việc thư ký của 

ông ấy bao gồm những công việc hành chính không hợp nghĩa ) 

(C) Approximation 

(D) Approximately: gần ( cân adv bổ nghĩa cho one-third: gần 1 phần 3 ) 

administrative tasks : công việc hành chính 
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Gần 1.3 công việc của thư kí anh ấy liên quan đến những công việc hành chính, 

chẳng hạn như photo tài liệu và lên lịch cho các cuộc hội thảo 

113. In every initial session, ------- seminar participant is expected to give a short 

self-introductory presentation. 

(A) none  : không 

(B) each : mỗi  

(C) more : nhiều 

(D) several : một vài 

Trong mọi cuộc họp ban đầu, mỗi người tham hội thảo được mong đợi là có một 

bài giới thiệu ngằn về bản thân. 

Bổ sung : 

A          Each và every giống nhau về nghĩa. Thường thì việc dùng each hay every 

là như nhau: 

Each time (hay every time) I see you, you look different. 

Mỗi lần tôi gặp anh, trông anh mỗi khác. 

There’s a telephone in each room (hay every room) of the house. 

Mỗi phòng của căn nhà này có một cái điện thoại. 

Nhưng each và every không phải giống nhau một cách tuyệt đối. Hãy xét sự khác 

nhau: 

Each 

Ta dùng each khi chúng ta nghĩ tới các vật, sự việc như những phần tử rời rạc, 

từng cái một. 

Study each sentences carefully (= study the sentences one by one) 

Hãy nghiên cứu từng câu một cách cẩn thận. 

Each thường được dùng hơn với số lượng nhỏ: 

There were four books on the table. Each book was a different colour. 

Có bốn quyển sách ở trên bàn. Mỗi quyển có một màu khác nhau. 

(in a card game) At the beginning of the game, each players has three cards. 
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(trong cuộc chơi bài) Tại lúc bắt đầu cuộc chơi, mỗi người chơi có ba quân bài. 

Every 

Ta dùng every khi ta nghĩ tới các vật, sự việc như một nhóm. Nghĩa tương tự như 

all. 

Every sentence must have verb. (all sentences in general). 

Mỗi câu đều phải có động từ 

Every thường dùng cho số lớn: 

Carol loves readings. She has read every book in the library. 

Carol thích đọc sách. Cô ấy đã đọc mọi quyển sách trong thư viện. 

I would like to visit every country in the world. (=all the countries) 

Tôi muốn đi thăm mọi nước trên thế giới. 

Each (không phải every) có thể được dùng cho hai vật, sự việc...: 

In a football match, each team has 11 players. (không nói 'every team') 

Trong một trận đấu bóng đá, mỗi đội gồm 11 cầu thủ. 

Ta dùng every (không dùng each) để nói việc nào đó xảy ra thường xuyên như 

thế nào: 

“How often do you go shopping?” “Every day.” (không nói 'each day') 

"Bạn đi mua hàng thường xuyên như thế nào?" "Hàng ngày." 

There’s a bus every ten minutes. (không nói 'each ten minutes') 

Cứ mười phút có một chuyến xe buýt. 

B. Hãy so sánh các cấu trúc dùng với each và every: 

Each 

Có thể dùng each cùng với danh từ. 

each book 

each student 

Có thể dùng each một mình (không kèm danh từ) : 

None of the rooms was the same. Each was different. (= each room) 

Không có phòng nào giống nhau. Mỗi phòng mỗi khác. 
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Hoặc bạn có thể dùng each one: 

Each one was different. 

Bạn có thể nói each of (the.../these... .v.v.) : 

Read each of these sentences carefully. 

Hãy đọc mỗi câu này một cách cẩn thận. 

Each of the books is a differences colour. 

Mỗi quyển sách có một màu khác nhau. 

Cũng vậy với each of us/you/them 

Each of them is a different colour. 

Mỗi cái trong chúng có màu khác nhau. 

Every 

Có thể dùng every với danh từ: 

every book 

every student 

Có thể nói every one (nhưng không dùng every một mình): 

“Have you read all these books?” “Yes, every one.” 

"Bạn đã đọc tất cả những quyển sách này?" "Vâng, tất cả". 

Bạn có thể nói every one of... v.v... (nhưng không nói 'every of...') 

I’ve read every one of those books. (không nói every of those books). 

I’ve read every one of them. 

Tôi đã đọc tất cả chúng. 

C. Bạn có thể dùng each ở giữa hay ở cuối câu. Ví dụ: 

The students were each given a book. (= Each student was given a book) 

Sinh viên mỗi người được phát một quyển sách. 

These oranges cost 25 pence each. 

Những quả cam này giá 25 xu một quả. 

D. Everyone và every one 
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Everyone (một từ) chỉ dùng cho người (= 'everybody') . Every one (hai từ) dùng 

được cho cả người và vật. Với each one cũng vậy (xem mục B) : 

Everyone enjoyed the party. (=Everybody...) 

Mọi người đều hài lòng với bữa tiệc. 

He is invited to lots of parties and he goes to every one. (= to every party) 

Anh ấy hay được mời dự tiệc và anh ấy dự tất cả. 

114. Please contact Julian Bellz if you need to get a copy of the meeting minutes 

from last week’s ( sau ‘s : sỡ hữu cách, chỉ có thể là danh từ, đừng nhầm lẫn với 

cách viết tắt của “is” )  ------- call. 

(A) conference 

(B) conferencing 

(C) has conference 

(D) had conference 

Cụm : conference call: cuộc điện đàm  

Vui lòng liên hệ vơi J.B nếu bạn cần một bản copy của biên bản cuộc họp từ cuộc 

điện đàm của tuân trước 

115. The Ming Hotel now ----- -- customers an electronic self-checkout system 

that is extremely convenient and easy to use. 

(A) offer 

(B) offers ( cần động từ số ít ) 

(C) offering ( câu chưa có động từ chính, nên không dùng Ving riêng lẻ thể này 

được ) 

(D) offered ( có “now” nên không thể dùng quá khứ được ) 

Khách sạn Ming hiện tại cung cấp cho những khách hàng hệ thống thanh toán 

điện tử mà nó vố cũng tiện lợi và dễ sử dụng.  

116. Under the new corporate mailing policy, all interoffice ----- -- must first be 

delivered to a central mailbox before being sent to each employee’s desk. 

(A) corresponds + with s.t ( vi ) 
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(B) corresponding (a) 

(C) correspondence :quan hệ thư từ/ sự phù hợp/ tương thích ( cần danh từ) 

(D) correspondent (n) phóng viên 

Dưới chính sách thư tín tập thể, tất cả các quan hệ thư từ giữa các bộ phận phải 

được chuyển đến đầu tiên đến hộp thư trung tâm trước khi đến với bàn làm việc 

mỗi nhân viên.   

117. Management at Novista Pharmaceuticals believes the automated verification 

system will increase everyone’s work--- 

(A) productivity (work productivity : năng suất công việc ) 

(B) product (n) sản phẩm 

(C) productive (a)  

(D) productively (adv) 

Quản lí ở hãng dược phẩm Novista tin rằng hệ thống xác minh tự động sẽ tăng 

năng suất công việc của mọi người. 

118. Please ------- the noise in the conference room while the whole building is 

undergoing renovations. 

(A) ask : hỏi, yêu cầu 

(B) satisfy (v) thõa mãn, hài lòng 

(C) obey : vâng lời, tuân lệnh 

(D) pardon = forgive 

Mong quý vị thông cảm/ Mong tha thứ vì cho tiếng ồn trong phòng họp vì chúng 

tôi đang tu sửa tòa nhà. 

119. Of all the people who submitted a resume, Mr. Bacon has the most … cover 

letter. 

(A) impress 

(B) impression 

(C) impressed 

(D) impressive 
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Cần tính từ bổ nghĩa cho cụm  danh từ “cover letter” 

cover letter.: thư giới thiệu 

Trong số tất cả những người nộp đơn xin việc, ông Bacon có ấn tượng nhất với 

thư giới thiệu này.  

121. Teleconferencing allows marketing directors to hold meetings with their 

colleagues …. the world 

(A) throughout : ở khắp mọi nơi  

(B) into : vào trong  

(C) except : trừ khi 

(D) opposite : đối diện 

Hội nghị trực tiếp qua điện thoại cho phép giám đốc marketing tổ chức các cuộc 

họp với các đồng nghiệp của họ trên toàn thế giới 

Except = besides = aside from = apart from = other than = with the exception of 

+ N/Phrase: ngoại trừ 

122. Though Ms. Thames is…..to answer inquiries about Lakeward Food’s latest 

products, she may decide to skip thepress conference and attend the board 

meeting instead. 

(A) expects 

B) expected 

C) expecting (  nếu chọn C -> hiện tại tiếp diễn  dịch không hợp nghĩa ) 

D) expect 

Be expected to V = should = nên  

Ex: Borrowers are expected to (= should) return books on time.  

Mặc dù bà Thames nên trả lời thắc mắc về sản phẩm mới nhất Lakeward Thực 

phẩm, nhưng cô có thể quyết định bỏ qua hội nghị thepress và tham dự cuộc họp 

hội đồng quản trị thay thế. 

123. As the attendees of the conference were taking their respective seats, the 

coming… crowded. 
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(A) often 

(B) much 

(C) quite (adv) khá, không nhìu không ít 

(D) well ( tốt)  

A và C k đứng ở vị trí này 

Theo nghĩa chọn C 

Vì những người tham dự hội nghị đã vào đúngchỗ ngồi của mình, nên khá đông 

đúc 

125. Without ---- from the CFO, the pending bank loan deal cannot go through. 

A) permission 

B) association 

C) identification 

D) reluctance 

Identification(n):  when you recognize and can name sb or sth: xác nhận 

Most of the bodies were badly burned, making identification almost 

impossible.  

reluctance (n): an unwillingness to do sth: miễn cưỡng làm gì 

I accepted his resignation with great reluctance.  

Permission from sth: cho phép cái gì.. 

Go through: thông qua 

Nếu không có sự cho phép của giám đốc tài chính, các ngân hàng cấp phát hợp 

đồng cho mượn không thể thông qua 

127. …their first few days of training, the summer student interns at Lomeal 

Technology are subject to close supervision from the HR manager. 

A) As : khi 

B) While : trong khi 

C) Upon : khi  

D) During: suốt 
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Trong suốt vài ngày đào tạo đầu tiên của họ, sinh viên thực tập mùa hè tại khu 

Công nghệ Lomeal phải chịu đựng dưới sự giám sát từ người quản lý nhân sự 

- during + danh từ -> chỉ thời kỳ hoặc một sự việc xảy ra ở một thời điểm xác 

định nhưng không biết nó xảy ra bao lâu: during the winter, during my vacation... 

BUT/WHILE/WHEREAS thường dùng để nối 2 mệnh đề trong câu. 

Ex: 

- John is very rich BUT/WHILE/WHEREAS his friends are extremely poor. 

128. Tokyo International Airport offers a free shuttle bus service for passengers 

that… the international and domestic flight terminals. 

A) connect 

B) connects  ( mệnh đề sau “that” là bổ nghĩa cho “a free shuttle bus service”, 

chứ không bổ nghĩa cho “passengers”  nên động từ phải là số ít  ) 

C) connecting 

D) connection 

Sân bay Quốc tế Tokyo cung cấp một dịch vụ xe buýt đưa đón miễn phí cho hành 

khách chuyến bay quốc tế và trong nước 

129. Visiting professors at Kant University can ask for a guided tour of the ---- 

(A) facility ( cơ sở vật chất ) 

(B) seminar : hội thảo 

(C) accessory (n) đồ phụ tùng 

(D) exercise bài tập 

Những giáo sư đến thăm trường đai học Kant có thể yêu cầu được hướng dẫn 

tham quan cơ sở vật chất.  

130. In order to protect your skin from harm 'Yul UV rays, it is always a good 

idea to apply sunblock, ….if the weather is cloudy. 

(A) regardless : bất chấp 

(B) nonetheless : tuy nhiên, dù sao 

(C) the same as : giống như 
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(D) even 

Even if + clause  : thậm chí nếu/ ngay cả khi 

Để bảo vệ làn da của bạn khỏi các tia UV gây hại, nó luôn luôn là một ý tưởng 

tốt để áp dụng kem chống nắng, ngay cả khi thời tiết mát mẻ.  

131. Organizers of the Kent City Singing Competition are aggressively promoting 

their event in an effort to----- as many contestants as possible. 

(A) attract 

(B) participate ( tham gia, thương đi vơi IN)  

(C) increase ( tăng ) 

(D) refer ( tham khảo, chỉ dẫn ) 

Các nhà tổ chức của cuộc thi Tiếng hát Kent Thành phố đang tích cực thúc đẩy 

sự kiện của họ để thu hút nhiều thí sinh nhất có thể. 

132. The ultimate goal at our calf center is to---- all customer complaints In a 

punctual and customer-oriented manner. 

(A) resolve 

(B) is resolve 

(C) is to resolve 

(D) had resolved 

To + Vo 

Mục tiêu cuối cùng tại trung tâm của chúng tôi là phải giải quyết tất cả các khiếu 

nại của khách hàng Đúng giờ và theo nhu cầu của khách hàng. 

Bổ sung : 

CẤU TRÚC 'TO BE + TO VERB'  

Cấu trúc to be + to verb là dạng cấu trúc đặt biệt được dùng trong các trường hợp 

sau: 

1. Ra mệnh lệnh 

=> No one is to leave this building without the permission of the police. (không 

ai được rời khỏi toà nhà này mà không có sự cho phép của cảnh sát.) 
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2. Dùng với mệnh đề If để diễn đạt câu điều kiện "Nếu muốn ... thì ..." 

=> If you are to pass the exam, you should study harder. (Nếu bạn muốn đậu bài 

kiểm tra thì bạn nên học chăm hơn đi.) 

3. Dùng với nghĩa 'phải làm gì đó' (dùng giống cấu trúc 'to be supposed to V) 

=> You are to clean your room, whether you like it or not <=> You are supposed 

to clean your room, whether you like it or not (Con phải dọn phòng của con, dù 

con có muốn hay là không ! ) 

4. Truyền đạt một dự định, một sự sắp đặt chính thức 

=> She is to get married next month. (Cô ấy sắp kết hôn vào tháng tới) 

5. Dùng ở thì quá khứ để thông báo về một sự việc mà bạn biết là sắp sửa xảy ra 

không lâu sau đó (dùng trong văn bản văn học hay lịch sử) 

=> Romeo was never to see Juliet again. ( Romeo sẽ không bao giờ được gặp lại 

Juliet nữa :(( 

=> The boy was to become the King. (Cậu bé sẽ trở thành vị vua). 

Note: 

* Cấu trúc này thường được dùng trong các đề mục báo, với động từ 'to be' bị lượt 

bỏ: 

=> The Primer Minister (is) to make a statement tomorrow. (Thủ tướng Chính 

phủ sẽ ra một tuyên bố vào ngày mai) 

* to be about to + verb = near future (sắp sửa) 

=> They are about to leave. (Họ sắp sửa đi). 

133. The concert hall at the Saints Art Center is -- for its extensive use of natural 

black marble. 

(A) changeable 

(B) notable 

(C) actual 

D)  particular 

Particular (adj) = special 
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Notable (adj): đáng chú ý  

Điều đáng chú ý ở  Phòng hòa nhạc tại Trung tâm Nghệ thuật Saints là  sử dụng 

nhiều đá cẩm thạch màu đen tự nhiên 

134. Art work by the famous Mexican folk artist Frida Kahlo will be exhibited at 

the Marjorie Barrik Museum – --being posted on the Internet. 

A) before ( before là liên từ, mới nối 2 mênh đề được ) 

B) previous (adv : trước khi, (a) trước ) 

C) ahead  ( + of s.b/s.thing ) 

D) initial (a)(n)(v)  

Before + Ving/clause 

Tác phẩm nghệ thuật do các nghệ nhân dân gian Mexico, Frida Kahlo nổi tiếng 

sẽ được trưng bày tại Bảo tàng Marjorie Barrik trước khi được đăng tải trên 

Interne. 

135. ---- the occasional rainfall in winter, the weather in Madrid is generally 

sunny. 

(A) Unless 

(B) Except for + cụm từ 

(C) Opposing 

(D) Even though 

Except for = apart from = aside from: ngoại trừ 

3 cái còn lại đi với mệnh đề =>loại 

Trừ mưa rào vào dịp mùa đông,còn lại  thời tiết ở Madrid bình thường là nắng. 

136. Fortunately, the last shipment of computers, which was delayed due to the 

storm, reached its destination a day earlier than we --. 

A) anticipate ( hành động dự đoạn trước hành động “reach”, mà “reach” lại đang 

ở quá khứ, nên không chia “anticipate” ở hiện tại được ) 

B) had anticipated ( đã dự đoán ) 

C) are anticipating ( đang dự đoán ) 
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D) were anticipated ( bị /được dự đoán ) 

việc dự đoán này ko thể ở hiện tại được mà đã dự đoán nên loại A 

May mắn thay, các lô hàng cuối cùng của những máy tính, bị trì hoãn vì cơn bão, 

đã tới địa điểm sớm hơn 1 ngày so vs chúng tôi đã dự đoán 

137. All written proposals must comply -- Wallnut Food’s internal document 

guidelines. 

A) by 

B) for 

C) to 

D) with 

Abide by = comply with = conform = adhere to: tuân thủ 

Tất cả văn bản đề nghị phải thực hiện theo hướng dẫn tài liệu nội bộ wallnut Food. 

138. Professionals with an engineering degree and at least five years of ------ work 

experience in the automobile industry are strongly encouraged to apply for this 

position. 

(A) relevant 

(B) potential 

(C) discovered 

(D) restricted (bị hạn chế, có giới hạn ) 

relevant  work experience : kinh nghiệm làm việc liên quan 

potential (adj) = possible when the necessary conditions exist: tiềm năng 

A number of potential buyers have expressed interest in the company.  

Các chuyên gia có trình độ kỹ thuật và ít nhất năm năm kinh nghiệm làm việc có 

liên quan trong ngành công nghiệp ô tô được khuyến khích ứng tuyển cho vị trí 

này. 

139. When the Starlife Hotel opens up in New York next month, it plans to hire -

---1,000 additional employees. 

A) such that 
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B) up to 

C) out of 

D) in which 

Cùng thương gặp up to đi với %: ex up to x% : cho đến x% 

About x% : khoảng x% 

Fall by x%: giảm x% 

Khi khách sạn Starlife khai trương ở New York vào tháng tới, có kế hoạch thuê 

lên đến 1.000 nhân viên bổ sung 

Dùng UP TO khi muốn nói đến việc tăng 1 số lượng cụ thể nào đó lên 

Dùng OUT OF khi cạn kiện, hết, thấy bại… 

140. ------ the recent economic recession, high-tech venture firms keep growing 

in size, hiring numerous college graduates with degrees in engineering. 

A) Because 

B) Despite 

C) Although 

D) Since 

Despite + N/cụm từ = in spite of + N/ cụm từ: mặc dù 

Mặc dù suy thoái kinh tế gần đây, nhưng các công ty liên doanh công nghệ cao 

vẫn tiếp tục phát triển rộng lớn, thuê nhiều sinh viên tốt nghiệp đại học có trình 

độ kỹ thuật cao 
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Questions 141-143 refer to the following letter.  

Dear Warren Saints, 

Thank you for your active participation in the “Save the Children Volunteering 

Event” that took place yesterday. More than 50 employees from various local 

businesses attended the event yesterday to help raise funds for the new children’s 

hospital, making this year's fundraiser one of the most ----- -- event ever. 

141. (A) numerical  (adj): bằng số 

        (B) contributed  (adj): đã góp 

        (C) successful  (adj): thành công 

        (D) relative  (adj):có liên quan 

Dịch: Gửi Warren Saints 

 Cám ơn sự tham gia tích cực của ông trong “Sự kiện tình nguyện chung 

tay vì trẻ em” diễn ra vào hôm qua. Hơn 50 nhân viên từ các doanh nghiệp 

địa phương đã tham dự sự kiện hôm qua để gây quỹ cho bệnh viện mới của 

trẻ em, khiến cho việc gây quỹ của năm nay là 1 trong những sự kiện thành 

công nhất từ trước tới nay. 

l’d like to also point out that your presentation on the “Volunteering Needs in 

Local Elementary Schools” was very well received by the board of education and 

school faculty members. According to a student at Smith Elementary School, you 

have been meeting with them ----- -- for several months now to research the issue. 

142. (A) regular  (adj): đều đặn 

        (B) regularly  (adv): 1 cách thường xuyên [ mệnh đề đầy đủchọn  adv 

        (C) regulated  ( adj) 

        (D) regularity  (n): tính đều đặn, đúng mực 
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*** Point out (ph.v) chỉ ra, vạch ra 

       Board of education: Bộ giáo dục 

Dịch:  

   Tôi muốn chỉ rõ rằng bài thuyết trình của ông về đề tài “Những việc tình 

nguyện cần thiết ở môi trường Tiểu học địa phương” đã nhận được sự đồng 

tình  của Bộ giáo dục và giáo viên các khoa. Theo một học sinh ở Tiểu học 

Smith. Ông đã gặp bọn trẻ 1 cách thường xuyên trong nhiều tháng để nghiên 

cứu về vấn đề này  

 

Everyone at Smith Elementary School was deeply moved by your earnest 

dedication to this wonderful cause. 

Please accept the enclosed ----- -- in recognition for your steady and invaluable 

143. (A) sum   (n) tóm tắt 

        (B) certificate (n) giấy chứng nhận 

        (C) plaque  (n) thẻ, tấm 

        (D) chapter (n) chương, đề tài 

commitment to volunteering in our local community. 

 

*** Earnest dedication: cống hiến nghiêm túc 

      Steady and invaluable commitment: lời giao kết/ lời hứa vô giá và vững chắc  

Dịch: 

Mọi người ở Tiểu học Smith rất cảm động bởi sự cống hiến nghiêm túc   

của ông cho động cơ tuyệt vời này. 

Hãy chấp nhận tấm bằng công nhận này cho lời giao kết vô giá và vững 

chắc của ông. 

Questions 144-146 refer to the following letter 
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Sincerely, 

Thank you for showing an interest in ----us with our annual employee artwork 

program. 

144.  (A) assist  (v): hỗ trợ 

 (B) assisted (pp,adj): được giúp 

 (C) assistance (n): sự hỗ trợ 

 (D) assisting (gerund) hỗ trợ  [phía sau giới từ IN  chọn Gerund] 

*** Show an interest in doing something: thể hiện sự yêu thích vào việc gì đó 

Dịch: Chân thành, 

Cám ơn đã thể hiện sự thích thú trong việc hỗ trợ chúng tôi cùng chương 

trình nghệ thuật làm việc của nhân viên hàng năm. 

  

As you may already be aware, many employees have requested the artwork  

program take place in the summer this year instead of the winter. ----- -- meet this 

rather tight deadline, 

145.  (A) Whether + S + V … : liệu có hay không 

 (B) If only + S+ V…: phải chi, ước gì 

 (C) In order to + Vbare + O….: Để mà 

 (D) In spite of + V-ing….: mặc dù 

*** Rather tight: khá chặt chẽ 

Dịch: 

 Như bạn nhận thấy, nhiều nhân viên đã yêu cầu chương trình nghệ thuật 

làm việc diễn ra vào mùa hè năm nay thay vì mùa đông. Để đáp ứng thời hạn 

khá chặt chẽ này, vì chúng ta cần càng nhiều người chuẩn bị càng tốt.  

we need as many people on the preparation team as possible. So far about 20 

employees have expressed an interest in taking part in the planning committee. 
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Before we proceed with the actual preparations, we’d like to have 

everyone meet and become acquainted with one another. Therefore, the date of the 

----- -- planning committee meeting has been set for 

146.  (A) prior (+to) : trước 

  (B) recent  (adj) gần đây 

  (C) first     (n) đầu tiên  

  (D) other  (adj) khác 

 

*** Express an interest in doing something = show an interest in doing something : 

thể hiện sự thích thú vào việc gì đó 

      Become acquainted with: trở nên quen/thân thuộc với 

Dịch: 

 Cho đến bây giờ có khoảng 20 nhân viên đã thích thú tham gia vào ban 

hoạch định. Trước khi chúng ta tiếp tục với sự chuẩn bị hiện tại, chúng tôi 

muốn mọi người gặp và làm quen với những người khác. Vì vậy, ngày họp 

đầu tiên của ban hoạch định  đã được bố trí vào thứ năm này, ngày 12 tháng 

3, vào lúc 9:30 sáng, tại phòng hội nghị chính của công ty. 

 

this Thursday, March 12, at 9:30 A.M. in the company's main conference room. 

Karen Jesse, who has been voted as the leader of the planning committee, will lead 

the necessary discussion. Karen and I look forward to meeting you soon to hear 

your ideas and thoughts on the workshop. See you soon! 

Dịch: Karen Jesse, người được đề cử là người chỉ đạo của ban hoạch định, sẽ dẫn 

dắt những cuộc thảo luận cần thiết. Karen và tôi  mong gặp bạn sớm để nghe ý kiến 

và suy nghĩ của bạn tại cuộc hội thảo. Hẹn sớm gặp lại! 

Regards, " 
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Jennifer Roberts 

Human Resources Specialist 

 

Questions 147-149 refer to the following notice.  

I am pleased to announce that Anna Morris ----- -- as Marble AutomobiIe’s new 

marketing  manager. 

147.  (A) appointed 

 (B) will appoint 

 (C) to be appointed 

 (D) has been appointed [ sử dụng bị động được bổ nhiệm] 

Dịch:  

Tôi rất vui khi thông báo rằng Anna Morris được bổ nhiệm vị trí Giám đốc   

marketing mới của Marble Automobile 

Ms. Morris holds a master's degree in engineering and has worked for many years 

in the automobile industry. Such -----  however valuable, is not the only reason 

why she was appointed to this role.  

148.  (A) efficiency (n) hiệu suất, hiệu quả 

 (B) experience   (n) kinh nghiệm   

 (C) advice (n) lời khuyên 

 (D) use  (n) cách dùng, quyền sử dụng 

Dịch: 

  Cô Morris có bằng tiến sĩ về kỹ thuật xây dựng và đã làm việc trong nhiều 

năm trong ngành ô tô. Kinh nghiệm đáng giá đến thế, không phải là lý do 

duy nhất để cô ấy được bổ nhiệm cho vị trí này 

 

As shown through many of her impressive past achievements, she is an innovative 
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leader who knows how to use her expertise to make our products --

--- -- in this highly competitive automobile industry. 

149.  (A) skillful  (adj) tài giỏi 

 (B) successful (adj) thành công 

 (C) attempted (adj) cố gắng 

 (D) expert (adj) chuyên môn, thành thạo 

Dịch: 

 Như đã thể hiện qua nhiều thành tích quá khứ ấn tượng, cô ấy là một nhà 

lãnh đạo tiên tiến, biết cách sử dụng chuyên môn của mình để tạo nên các 

sản phẩm thành công trong ngành ô tô đầy cạnh tranh này. 

I have no doubt that she will become an invaluable part of the Marble Automobile 

Company family. Please try to make Ms. Morris feel welcomed at Mable. Thank 

you for your cooperation. 

Dịch:  

 Không còn nghi ngờ gì khi cô ấy trở thành một phần vô giá của gia đình 

công ty ô tô Marble. Hãy cố gắng làm Ms Morris cảm thấy được hoan nghênh tại 

Marble. Cám ơn vì sự hợp tác của bạn. 

Questions 150-152 refer to the following tips.  

This oak computer desk with matching hutch is one of our bestselling items this  

summer. 

The computer desk and hutch set ----- -- just enough space to ensure efficient 

storage and the practical organization of your belongings. 

150.  (A) occupies (v) chiếm 

 (B) measures (v) đo lường 

 (C) seeks (v) tìm kiếm 

 (D) features (v) đề cao 
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Dịch: 

Chiếc ghế bằng gỗ sồi này ghép nối với cái chòi là một trong những mẫu 

bán chạy nhất mùa hè này  

Bộ ghế máy tính và chòi này chiếm vừa đủ diện tích để đảm bảo việc xếp 

vào kho hiệu quả và cấu tạo thực tế của vật dụng. 

 

The upper drawers have removable doors to easily accommodate large objects, 

while the main drawer slides open to expose a convenient keyboard tray and CPU 

cupboard. In addition, the lower shelves are -----  

151.  (A) adjustable (adj) có thể điều chỉnh được 

 (B) alternative (adj) xen nhau, thay phiên nhau 

 (C) distorted (adj) bị xoắn, méo 

 (D) diversified (adj) đa dạng hoá 

Dịch: 

 Ngăn kéo phía trên có cửa dễ dàng dịch chuyển để thích nghi với những 

đối tượng to lớn, tong khi các khe trượt của ngăn chính mở để trưng bày bộ bàn 

phím tiện ích và tủ CPU. Thêm vào đó, ngăn thấp hơn có thể điều chỉnh được cho 

phép chúng dược sử dụng cho cả hai bộ điều chỉnh hoặc một bộ điều chỉnh và một 

máy in. 

 

allowing them to be used for both two monitors or a monitor and a printer. 

Available in laminated engineered wood in aged tobacco finish, this desk and 

hutch set is ----- -- and 

152.  (A) assemble  (v) tập hợp 

 (B) assembles (v ; ngôi thứ 3 số ít) 

 (C) assembled  (adj; pp) được tập hợp 
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 (D) assembly (n) cuộc họp, hội đồng 

packaged for efficient shipping. All products come with a money-back guarantee. 

 

Dịch:  

 Có sẵn gỗ được thiết kế dát mỏng trong phần cuối cây thuốc lá  già, bộ bàn 

và chòi này được tập hợp và đóng gói để vận chuyển hiệu quả. Tất cả sản phẩm 

đều được đảm bảo hoàn tiền . 
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101. Please carefully read the --------instructions regarding the store policy on 

returning items. 

(A) attach 

(B) to attach 

(C) attaches 

(D) attached (a) 

Phía sau có danh từ “instructions”  vị trí cần điền là adj 

Dịch: Xin vui lòng đọc kỹ hướng dẫn kèm theo (được đính kèm) liên quan đến chính 

sách của cửa hàng về các việc trả lại hàng.  

102. Telemarketers are asked to submit monthly customer call reports ----- -- e-mail 

or in person ( trực tiếp). 

(A) nor 

(B) both 

(C) either 

(D) neither 

either ........or.... : hoặc cái này hoặc cái kia 

neither .....nor.... : không cái này cũng không cái kia 

both … and : cả 2… 

Dịch: (Telemarketers ) Những người tiếp thị qua điện thoại được yêu cầu nộp báo 

cáo cuộc gọi của khách hàng hàng tháng hoặc e-mail hoặc trực tiếp 

103. The online version of the user’s handbook was ----- -- revised after the 

engineering team found several errors 

(A) equally : bằng nhau, bình đẳng 

(B) promptly : mau lẹ, nhanh chóng, kịp thời 

(C) comparatively : tương đối 

(D) randomly : ngẫu nhiên 
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Dịch:Phiên bản trực tuyến cuốn sổ tay của người sử dụng đã được sửa đổi kịp thời 

thay đổi do đội ngũ kỹ thuật phát hiện một số lỗi 

104. Students must present written ----- -- from a parent in case he/she needs to take 

a day oft from school. 

(A) authorize 

(B) authorizes 

(C) authorized 

(D) authorization 

Phía trước có tính từ “written” nên cần cần 1 danh từ . 

Authorization from sb: ủy quyền từ ai đó 

Take ..off: nghỉ (học) 

Take off: cất cánh (máy bay) 

Dịch:Học sinh phải đưa ra giấy phép bằng văn bản của cha mẹ trong trường hợp anh 

/ cô ấy xin phép 1 ngày để nghỉ học 

105. The Research & Development Team is invited to attend a ceremony ----- -- the 

new research head. 

(A) expecting : mong đợi 

(B) welcoming 

(C) demonstrating : chứng minh 

(D) learning : nghiên cứu 

Dịch:Đội nghiên cứu & Phát triển được mời tham dự một buổi lễ chào đón nhà 

nghiên cứu mới. 

106. The poster for our newly launched computer product was created by Innovative 

Ads, lnc., an ----- -- advertising company. 

(A) impress 

(B) impresses 
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(C) impressive 

(D) impressively 

Vị trí cần 1 adj  

a/an + adj + N 

Dịch: Các poster cho sản phẩm vừa được tung ra của chúng tôi được tạo ra bởi 

Innovative Ads, lnc., một công ty quảng cáo ấn tượng. 

107. The bill for the power and electricity in our building can now be paid ----- --

through ( giới từ: thông qua) the Internet. 

(A) electronics ( chuyên gia điện tử) 

(B) electricity (n) điện lực 

(C) electronic (a) adj ko đưng trươc tinh từ 

(D) electronically (bằng điện tử ) 

Nhớ cụm : process data electronically : xử lý số liệu bằng điện tử 

Vị trí cần adv bổ nghĩa cho động từ “pay” 

Dịch : Hóa đơn tiền điện trong tòa nhà của chúng tôi bây giờ có thể được thanh toán 

điện tử thông qua Internet 

108. Employees ----- -- are experiencing technology-related problems may ask for 

help by placing a call to the IT team between 9 a.m. and 6 p.m. 

(A) who 

(B) whose 

(C) which 

(D) what 

Whose + N =>loại 

Which dùng cho vật, dùng what khi câu đã hoàn chỉnh  

Chủ ngữ chỉ người nên ta dùng who 
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Dịch : Những nhân viên đang gặp vấn đề liên quan đến công nghệ nên yêu cầu sự 

giúp đỡ bằng cách gọi một cuộc gọi đến đội ngũ IT vào giữa 09:00 đến 06:00 

109. After Mr. Ro was appointed as the CEO of Lottee Autos, lnc., the company 

recorded ----- -- growth. 

(A) significant (a) đáng kể, lớn lao 

(B) approximate (a) gần đúng 

(C) correct (a) đúng 

(D) complete (a) đầy đủ 

significant = important or noticeable  

Sau khi ông Ro được bổ nhiệm làm Giám đốc điều hành của công ty Lottee, công ty 

đã ghi nhận sự phát triển đáng kể. 

110. If you have any inquiries about the new budget, please direct ----- -- to Miranda 

Mathers. 

(A) their ( đứng trước danh từ ) 

(B) theirs (= their +N )  

(C) them ( dùng ở trí vị túc từ :họ) 

(D) they (chủ ngữ ) 

Direct somebody to …. 

Dịch :Nếu bạn có bất cứ yêu cầu về ngân sách mới, hãy dẫn họ tới Miranda Mathers 

111. Ms. Ronda’s ----- -- album will be launched across the country in May 

(A) late (a,adv) :chậm, trễ 

(B) later ( thương dùng ơ cuối câu, mang nghĩa là trễ, chậm)  

(C) latest ( mới nhất, hiện đai nhất) 

(D) lateness ( có đuôi NESS là danh từ hết)  

Album mới nhất của Ronda sẽ được tung ra khắp các quốc gia vào tháng 5. 
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112. On the last Tuesday of each month, we ----- -- tours of our laboratory for 

potential investors. 

(A) conduct 

(B) inspect (thanh tra)  

(C) arrive (đi đến) 

(D) visit (viếng thăm) 

Dịch : Vào ngày thứ ba cuối cùng của mỗi tháng, chúng tôi thực hiện các chuyến 

tham quan phòng thí nghiệm của chúng tôi cho các nhà đầu tư tiềm năng. 

113. The parking lot across from Sunset Studios will be closed for construction on 

Monday, ------- employees should make alternate parking plans accordingly. 

(A) it 

(B) so : do đó 

(C) because + mệnh đề : vì 

(D) except + cụm từ  

Dịch :Bãi đậu xe đối diện Sunset Studios sẽ đóng cửa cho việc xây dựng vào hôm 

thứ Hai, do đó nhân viên cần có kế hoạch tìm bãi đậu xe thay thế cho phù hợp 

114. Yolanda was highly praised for having renovated the company website largely 

on ------ 

(A) she 

(B) her 

(C) herself 

(D) her own 

On her own = herself: đứng cuối câu để chỉ hành động trước đó là do mình thực hiện. 

Dịch : Yolanda được đánh giá cao vì đã cải tiến website của công ty ra rộng lớn bằng 

chính năng lực của mình 
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115. The Dawson Car Company’s first convertible model has received negative ----

--- from many car critics. 

(A) repairs (v) sửa chữa 

(B) reviews (n) sự xem xét, lời đánh giá 

(C) collections (n) sự thu thập 

(D) matters (n) vật chất 

Dịch : Mô hình chuyển đổi đầu tiên của Dawson đã nhận được những đánh giá tiêu 

cực từ nhiều nhà phê bình xe. 

116. Tourists must stay ------- the Bangkok city limits at night in order to ensure 

their safety. 

(A) against : chống lại, phản đối 

(B) into : vào trong 

(C) as : khi, vì 

(D) within 

Within + time: trong vòng 

Within: trong 1 phạm vi nào đó 

-> hành động có thể xảy ra trước hoặc bằng khoảng thời gian đó. 

Ex: Phone me again within a week. 

-> Gọi lại cho tôi trong vòng một tuần. 

 Dịch : Du khách phải ở trong giới hạn thành phố Bangkok vào ban đêm để bảo đảm 

an toàn cho chính họ. 

117. Ms. Pains has given the sales manager her ------- that the new clothing line will 

be ready for launch by February 1. 

(A) assure 

(B) assured 

(C) assurance 
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(D) assuredly 

Phía trước đó có “her” là tính từ sỡ hữu, mà “her + N” nên chỗ đó cần một danh từ. 

Dịch : Bà Pains đã cho quản lý bán hàng đảm bảo với cô ấy rằng dòng quần áo mới 

sẽ sẵn sàng cho ra mắt vào tháng 1 

118. Daily Business is asking its readers to renew their subscriptions ------- for an 

extra discount. 

(A) early ( sớm ) 

(B) hardly ( khắc nghiệt, phân biệt với hard nhé ) 

(C) enough : Be + adj/adv + enough to V =>loại 

(D) usefully : thường 

Do câu “Daily Business is asking its readers to renew their subscriptions” đã đầy đủ 

các thành phần câu, nên chỉ cần trạng từ đứng cuối câu để bổ ngữ cho cả câu.  

Dịch : Daily Business đang yêu cầu đọc giả gia hạn đơn đặt mua của họ sớm để 

hưởng thêm chiết khấu.  

119. Sales representatives at Janice Pharmaceuticals must submit call reports ----- -

- three weeks in order to report their sales activities. 

(A) most 

(B) some 

(C) every ( mọi, mỗi ) 

(D) several 

Dịch :  

Đại diện bán hàng tại những hãng Dược phẩm Janice phải nộp báo cáo cuộc gọi ba 

tuần 1 lần để báo cáo các hoạt động bán hàng của họ 

120. Once you have opened the package, please carefully look through (look 

through: xem lướt qua) the box to make sure that it contains ----- -- fifteen metal 

panels. 
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(A) exact 

(B) exacted 

(C) exactly ( sau động từ , dùng adv để bổ nghĩa cho “contains” ) 

(D) exacting 

Dịch : Một khi bạn đã mở gói, xin vui lòng xem cẩn thận hộp để đảm bảo rằng nó 

chứa chính xác 15 tấm kim loại 

121. Because Mr. Bacons was opposed to the recent policy change at American 

Bank, he has ----- -- his accounts to Garys Bank. 

(A) closed : đóng 

(B) overdrawn (v) rút quá số tiền gửi, phóng đại 

(C) spent : sử dụng, tiêu tiền 

(D) transferred : Transfer … to: chuyển cái gì đến cái gì.. 

Opposed to s.thing : chống đối  

Dịch : Bởi vì ông Bacons đã phản đối sự thay đổi chính sách gần đây của Ngân hàng 

Mỹ, ông đã chuyển giao tài khoản của mình để Ngân hàng Garys 

122. ------- the difficult economic crisis, LK Electronics tried to build a new 

customer base in emerging markets. 

(A) When (khi) 

(B) Even (thậm chí ) 

(C) During ( suốt ) 

(D) Of : của  

- During + danh từ : chỉ thời kỳ hoặc một sự việc xảy ra ở một thời điểm xác định 

nhưng không biết nó xảy ra bao lâu: during the winter, during my vacation... 

Dịch : Trong suốt cuộc khủng hoảng kinh tế khó khăn, LK Electronics đã cố gắng 

để xây dựng một mạng lưới/nền móng khách hàng mới tại các thị trường mới nổi. 
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123. On the day of the concert, tickets can only ----- -- at the box office ( chỗ bán vé 

) 

(A) purchasing 

(B) were purchased 

(C) to purchase 

(D) be purchased 

Loại A,B,C vì sau động từ khiếm khuyết phải là động từ nguyên mẫu . 

Dịch : Vào ngày trình diễn của buổi hòa nhạc, vé chỉ có thể được mua tại các phòng 

vé. 

124. The LA-based fashion company Canari Noir hopes to expand its current ----- -

- beyond California and to the east coast by opening a new branch in New York. 

(A) presence (n) vị thế/ sự hiện diện 

(B) estimate (n,v)  

(C) incentive (a) khuyến khích ; (n) : incentive to do s.thing : sự khuyến khích để 

làm gì 

(D) vicinity : vùng lân cận 

Dịch : Công ty thời trang LA Canari Noir hy vọng sẽ mở rộng vị thế hiện tại của nó 

vượt ra ngoài California và bờ biển phía đông bằng cách mở một chi nhánh mới tại 

New York.  

125. The financial analyst recommended that the JC Group proceed ------- with its 

M & A plans due to the high risk of the project's nature (bản chất)  

(A) cautious 

(B) cautiously (adv) 1 cách thận trọng 

(C) cautioned 

(D) cautioning 

Cần một trạng từ bổ nghĩa cho động từ PROCEED  
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Dịch: Các nhà phân tích tài chính đề nghị Tập đoàn JC tiến hành thận trọng với kế 

hoạch M & A do sự có rủi ro lớn về bản chất của dự án 

126. ----- -- the sales interns have completed their training program, their personnel 

profiles will be updated accordingly. 

(A) Once + clause : một khi 

(B) Despite + N/Ving : mặc dù 

(C) Ahead ( + of s.b /s.thing : trước cái gì/ai ) 

(D) Owing to : Owing to + N/Ving: bởi vì =>loại 

Dịch : Khi những người thực tập bán hàng đã hoàn thành chương trình đào tạo của 

họ, hồ sơ nhân viên của họ sẽ được cập nhật cho phù hợp.  

127. Customers who purchased more than two motorcycles are eligible for service 

that ------- the life of the warranty for three years. 

(A) extend ( động từ số nhiều ) 

(B) extended ( không dùng quá khứ được ) 

(C) extending (nếu dùng C, thì phải là “service extending the life of” ) 

(D) extends 

Eligible for s.thing : đủ tư cách, điều kiện cho cái gì 

Mệnh đề sau “that” là bổ nghĩa cho “service” mà “service” đang ở số ít, nên động từ 

phải số ít. 

Những khách hàng mua nhiều hơn hai xe máy có đủ điều kiện cho dịch vụ mà kéo 

dài thời gian bảo hành khoảng ba năm. 

128. Even if Dr. Goldman does lead the study, the level of his involvement in the 

project is ------- to be determined. 

(A) yet : Be/have/has yet to V…vẫn còn chưa 

(B) rarely (adv) hiếm khi 

(C) permanently (adv) lâu dài 
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(D) besides ( bên cạnh đó, ngoài ra; đừng nhầm lẫn với beside ) 

Dịch: Ngay cả khi bác sĩ Goldman hướng dẫn nghiên cứu, thì mức độ tham gia của 

ông trong dự án vẫn chưa được xác định. 

129. This coming Monday, the bus service running from Manchester Park to City 

Hall ------- from 9:00 p.m. to midnight due to roadworks. 

(A) to suspend 

(B) is suspending 

(C) was suspended 

(D) will be suspended ( Thấy “coming Monday” , chỉ tương lai ) 

Dịch : Vào Thứ hai sắp tới, các dịch vụ xe buýt chạy từ Công viên Manchester City 

Hall sẽ bị ngừng hoạt động từ 21:00 đến nửa đêm do công trường thi công 

130. Apply for an online membership at Sales Mart today and receive coupons that 

allow you to save ----- -- 20 percent off many of our items. 

(A) out of : ngoài, ra khỏi 

(B) except for : ngoại trừ 

(C) as far as : cho tận đến : dung chỉ khoảng cách 

(D) up to : lên đên 

Áp dụng cho một thành viên bán hàng trực tuyến tại Mart ngày hôm nay và nhận 

được phiếu giảm giá cho phép bạn tiết kiệm lên đến 20% giảm nhiều mặt hàng của 

chúng tôi 

131. On the company's website you can download a tree ----- -- to help you write 

your cover letter. 

(A) template 

(B) movement 

(C) milestone 

(D) hierarchy 
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Tree template : mẫu khung sườn 

Template (n) = a pattern made of metal, plastic or paper, which is used for making 

many copies of a shape or to help cut material accurately: mẫu đơn 

Trên trang web của công ty,  bạn có thể tải về một mẫu để giúp bạn viết thư xin việc. 

132. In order for us to complete the budget plan in a timely manner, clear 

communication between managers and the sales workforce is -----  

(A) require 

(B) requires 

(C) requiring ( sau “be” thì có thể là Ving hay Ved , nhưng nếu chọn C, là hiện tại 

tiếp diễn, không phù hợp nghĩa trong câu này ) 

(D) required ( được yêu cầu ) 

Dịch : Để chúng tôi để hoàn thành kế hoạch ngân sách một cách kịp thời, sự giao 

tiếp rõ ràng/dê hiểu/minh bạch giữa quản lý và lực lượng lao động bán hàng là cần 

thiết 

133. Mannings Electronics’ newly renovated "system allows customers to leave 

comments and questions on its Internet website, resulting in ------- calls to the 

company's customer care center. 

(A) smaller ( nhỏ hơn ) 

(B) fewer ( ít hơn ) 

(C) least ( kém nhất ) 

(D) any (bất cứ..) 

Dịch : Hệ thống được cải tiến mới của Mannings Electronics cho phép khách hàng 

để lại ý kiến và câu hỏi trên trang web của mình trên Internet, kết quả là rất ít các 

cuộc gọi đến trung tâm chăm sóc khách hàng của công ty. 
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134. All employees at Hospice Hospital should enroll in the upcoming training 

session to ensure ------- with the new government guidelines regarding continuing 

education. 

(A) comply (b) 

(B) complied (v) tuân theo 

(C) compliant (a) phục tùng mệnh lệnh 

(D) compliance ( +with : tuân thủ điều gì ) 

Ensure + s.thing  : đảm bảo điều gì 

Vị trí cần 1 danh từ, D là Noun 

Tất cả nhân viên tại bệnh viện Hospice nên ghi danh trong buổi tập huấn sắp tới để 

đảm bảo sự tuân thủ các hướng dẫn của chính phủ mới liên quan đến giáo dục thường 

xuyên. 

135. We ----- -- see Mr. Kim in the store before 9:00 p.m. anymore, now that he has 

more than three stores to manage. 

(A) sparsely : thưa thớt 

(B) elsewhere : nơi khác 

(C) seldom : hiếm khi 

(D) practically (adv) về mặt lý thuyết 

Câu này dịch nghĩa 

Seldom (adv) = almost never  

Dịch: Chúng tôi hiếm khi nhìn thấy ông Kim trong các cửa hàng trước 9:00 nữa, 

(now that) bởi vì ông có hơn ba cửa hàng để quản lý. 

136. Travel Guide Magazine has rated Koreana Airlines first in terms of customer-

oriented service ------- five consecutive years. 

(A) by 

(B) with 
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(C) for ( for + khoảng thời gian , dùng trong hiện tại hoàn thành ) 

(D) to 

Customer-oriented service : dịch vụ đến vào khách hàng 

In terms of : về vấn đề gì 

Tạp chí Hướng dẫn du lịch đã đánh giá Koreana Airlines dẫn đầu về vụ đến vào 

khách hàng khoảng năm năm liên tiếp. 

137. The president of Cardasian Construction Inc. said that he has no choice but to 

consider importing raw materials from abroad ----- -- domestic manufacturers 

improve their quality standards. 

(A) unless ( thường dung cho các trường hợp mang tính tiêu cực, con if …not 

thì dùng cho truong hợp tích cực)  

(B) regarding : đối với 

(C) in spite of + N/Ving : mặc dù 

(D) whereas : trong khi 

Dịch : Chủ tịch Cardasian Inc nói rằng ông không có lựa chọn nào khác để xem xét 

nhập khẩu nguyên liệu từ nước ngoài, trừ khi các nhà sản xuất trong nước nâng cao 

tiêu chuẩn chất lượng của họ 

138. Though this week's sales were relatively----- , the stock price of Lina’s Toys 

continued to fall. 

(A) high 

(B) highly 

(C) height 

(D) heighten 

Cần tính từ 

“Be” + “adv”+ “adj” 
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Mặc dù doanh số bán hàng của tuần này là tương đối cao nhưng giá cổ phiếu của Đồ 

chơi Lina đã liên tục giảm 

139. Because of advances in personal computers and word processing programs, 

typewriters have become almost ----- --in most workplaces. 

(A) extracted : trích, chiết 

(B) obsolete= outdated = lỗi thời 

(C) insolent ( + to/towards s.b :hỗn láo với ai ) 

(D) contemporary (a) đương thời 

Obsolete (adj) = not in use any more, having been replaced by sth newer and better 

or more fashionable = outdated: lỗi thời 

Dịch: Bởi vì những tiến bộ trong máy tính cá nhân và các chương trình xử lý văn 

bản, nên máy chữ đã trở thành gần như đã lỗi thời trong hầu hết các nơi làm việc. 

140. The fast-paced advances in technology led to strong ----- -- for purchasing new 

equipment instead of fixing the older equipment. 

(A) extravagance 

(B) elimination (n) sự loại trừ 

(C) occurrence (n) sự cố, chuyện xảy ra 

(D) justification 

Extravagance (n) when you spend more money than you need to: sự lãng phí 

Ex: I think she was shocked by my extravagance.  

Justification (n) = a good reason or explanation for sth: sự biện minh 

Dịch : Các tiến bộ nhịp độ nhanh trong công nghệ dẫn đến sự biện hộ mạnh mẽ cho 

việc mua sắm thiết bị mới thay vì sửa chữa các thiết bị cũ 
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Questions 141-143 refer to the following letter.  

Nate Demar 

Manager of Human Resources 

Heritz Bank 

118 Oltega Avenue, San Francisco, CA 90526 

Dear Mr. Demar: 

I have had the pleasure of having Pamela Andis work here at Souls Securities as a 

senior analyst for the last two years. ----- -- the very beginning, she proved to be an 

excellent, 

141.  

(A) Without ( mà không có ) 

(B) From ( kể từ ) 

(C) Along ( cùng với ) 

(D) Given ( dựa vào) 

Dịch : Kể từ khi bắt đầu, ( very ở trên mang nghĩa là “ đúng vào thời điểm đó ), cố 

ấy đã tỏ ra là một nhân viên có tình thần cộng tác, tháo vát và xuất sắc ). 

resourceful and collaborative worker. In fact, she performed so well in her duties 

that she was promoted to the position of team leader after only seven months on the 

job. Needless to say, her team's performance has been very impressive. 

Without a doubt, I feel ----- -- seeing Pamela leave Souls Securities, but I would like 

to 

142.  

(A) regret 

(B) disapprove ( không tán thành ) 

(C) apologize ( xin lỗi ) 

(D) excuse ( xin lỗi ) 
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encourage her to take on this new opportunity and take advantage of the professional 

advancement that you are offering. 

Dịch : Tôi cảm thấy hối tiếc vì Pamela rời khỏi Souls Securities, nhưng tôi muốn 

khuyến khích cô ấy chop lấy cơ hội mới này và tận dụng vị thế chuyên môn mà bạn 

đang cung đưa ra. 

Bổ sung : 

 Regret + to V : ngụ ý hối tiếc , lấy làm tiếc vì điều sắp nói  

I regret to tell you that you failed the final exams  

 Regret + Ving : hối tiếc về 1 việc / vấn đề đã xảy ra trong quá khứ  

I regret telling her the truth 

She ----- -- a truly helpful addition to our business. 

143. (A) is being 

(B) will be 

(C) has been 

(D) would have been 

Regards, 

Nate Monsing, CFO 

Questions 144-146 refer to the following letter 

May 15 

Dear Eric: 

Thank you for allowing me to visit your office last week. I realized that just looking 

at a larger branch’s operations can prove to be quite ----- --. 

144. (A) repetitive (a) lặp lại 

(B) worthwhile (a) đáng giá, quan trọng 

(C) amusing (a)  làm cho buồn cười 

(D) relaxing (a) thư giãn, nới lõng 
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Dịch : Cảm ơn bạn về việc cho phép tôi tham quan văn phòng bạn hồi tuần trước. 

Tôi nhận ra rằng chỉ nhìn vào sự hoạt động của chi nhanh có quy mô lơn có thể thấy 

nó khá đáng giá. 

I have already communicated some of the methods that your oflice workers are using 

to my colleagues in the hopes that we can also employ them to enhance our 

productivity. 

Please send my greetings and words of gratitude to your staff for ---- -- my visit. I'd 

like to 

145. (A) organizes 

(B) organized 

(C) organizing (có giới từ for,  giới từ + Ving + O, giới từ + N ) 

(D) to organize 

Dịch : Hãy gửi lời hỏi thăm và lòng biết ơn của tôi đến với nhân viên của bạn về 

việc sắp xếp chuyến tham quan của tôi. 

extend special thanks to your assistant for assisting me with all my complicated 

travel arrangements. 

I hope I can return the favor ----- -- when you visit us in Berlin. I would be more 

than 

146. (A) soon (adv) sớm 

(B) more ( nhiều ) 

(C) never ( không bao giờ ) 

(D) lately (adv) trế 

Tôi hy vọng tôi có thể sớm đền đáp khi bạn đến thăm chúng tôi ở Berlin. Tôi sẽ hạnh 

phúc hơn để hướng dẫn bạn tham quan hết thành phố. 

happy to guide you through the city! 

Sincerely, 
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Questions 147-149 refer to the following notice.  

Roger Habi 

Marketing Manager 

Rothem Industries-Berlin 

A Note to All Business Owners! 

Charlotte Novis, a renowned business consultant and motivational speaker, will lead 

a panel discussion on maximizing employee ----- -- on June 15 at the Celuis Hotel 

at 

147. (A product (n) sản phẩm 

(B) productivity ( năng suất ) 

(C) productive (a) năng suất 

(D) productively (adv) có hiệu quả 

10:00 A.M. 

Cần một danh từ phía sau, để tạo thành danh từ ghép. Employee productivity : năng 

suất công việc. 

Dịch : Charlotte Novis, một cố vấn kinh doanh nổi tiếng và là một diễn giả truyền 

động lực, sẽ dẫn dắt cuộc thảo luận về tối đa hóa năng suất làm việc vào ngày 15 

tháng 6… 

This discussion ----- -- is based on Ms. Novis' latest DVD, Motivate with Passion, 

which has been positively acclaimed by critics and readers alike 

148.  

(A) content (n) nội dung 

(B) invitation (n) sự mời, giấy mời 

(C) contract (n) hợp đồng 

(D) attendance(n) sự tham dự 

has been positively acclaimed by critics and readers alike. 
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Nội dùng của cuộc thảo luận này dựa trên DVD mới nhất của Novis, Xúc tiến với 

niềm say mê, mà nó được ca ngời tích cực bởi những nhà bình luận và đọc giả. 

The DVD copies of her work will be available for sale after the discussion in the 

front lobby of the hotel. This free two-hour event ----- -- by the Small Businesses 

Confederation. 

149. (A) sponsors ( giống C ) 

(B) was sponsored ( sự kiện chưa xảy ra, nên khôn dùng quá khứ ) 

(C) will sponsor ( không dùng chủ động, vì chủ ngữ là vật, không thể thực hiện hành 

động “sponsor” được. 

(D) is being sponsored 

Dịch : Sự kiện 2 giờ miễn phí này sẽ được tài trợ bởi liên đoàn doanh nghiệp quy 

mô  nhỏ. 

To secure the best seats possible, please create an account online at 

www.smaIlbusiness.or.id or call 152-5686. 

Questions 147-149 refer to the following notice.  

Seeking Travel Consultants 

Leisure Travel is a market leader in the traveling sector. After a very successful 

performance in the leisure-travel market, we are now planning to expand our 

presence into the corporate-travel sector. Therefore, we are seeking experienced 

consultants who will communicate with our clients in Tokyo. These corporate-travel 

consultants ----- -- our 

150. (A) to assist 

(B) will be assisting 

(C) are assisted 

(D) would have assisted 

corporate clients with dining arrangements, hotel reservations, and the whole travel 
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planning process in general. This is a great chance for university graduates who are 

interested in working in the travel agency industry.-----,we also welcome 

applications 

151. (A) Therefore : do đó 

(B) However : tuy nhiên 

(C) As a result : kết quả là 

(D) For instance : thực sự 

Đây là cơ hội tuyệt vời cho những sinh viên đại học mà quan tâm đến làm việc trong 

ngành du lịch. Tuy nhiên, chúng tôi cũng chào đón những chuyên viên với vài năm 

kinh nghiệm làm việc. 

from industry professionals with a few years of experience as well. 

The ideal candidate must be professional, positive, punctual and hardworking. He or 

she must also be ----- -- in using MS Office programs and have excellent 

verbal/written 

152. (A) proficient (a) thông thạo 

(B) technical ( a) kĩ thuật 

(C) favorable (a) thuận lợi 

(D) operational (a) sẵn sang sử dụng 

communication skills. 

Dịch : Anh chị cũng phải thông thạo sử dụng những chương trình của Office và có 

kĩ năng giáo tiếp qua mail và lời nói. Toe
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101. The advertising company ----- -- next Tuesday to discuss possible models 

for the new campaign. 

(A) came 

(B) had come 

(C) is coming 

(D) coming 

Có 3 cách để diễn tả ý tương lai 

1) Tại tiếp diễn (  be +Ving) 

Được dùng để chỉ hành động đc sắp xếp trong tương lai, có thời gian, địa chỉ cụ 

thể. ( fủture arrangement) 

VD: You have bought a lot of food. What for? 

We are going on an excursion in two days 

2)Be going to + Verb ( tương lai gần ) 

Dùng trong trường hợp dự đoán có bằng chứng rõ ràng 

VD) I feel tired, I'm going to be ill 

3/Tương lai đơn: Có cấu trúc : Smb + will+ do smt 

a)Will được dùng để chỉ dự đoán 

VD: Perhaps, Vietnam will win Laos in the final football match 

Câu trên rời vào cách 1. 

Dịch : Các công ty quảng cáo vào sẽ đến thứ ba tuần tới để thảo luận về mô hình 

có thể cho chiến dịch mới 

102.  The cheif at the new restaurant across the street has been praised for ----- -- 

unusual yet delicious recipes". 

(A) he 

(B) his + N ( phía sau chỗ trống là cụm danh từ “unusual yet delicious 

recipes" 

(C) him 

(D) himself 
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Dịch : Các đầu bếp ở nhà hàng mới trên đường phố đã được ca ngợi về công thức 

nấu ăn chưa ngon khác thường của ông 

103. The training manager gave a training session on the new packaging process 

at 4 p.m. ----- -- Tuesday afternoon. 

(A) to 

(B) at 

(C) of 

(D) on + thứ 

Dịch: Người quản lý đào tạo đã đưa ra một buổi tập huấn về quá trình đóng gói 

mới vào lúc 4:00 chiều hôm thứ Ba. 

104. Although they look ------- identical to the untrained eye, these two models 

of printers actually feature completely different options. 

(A) near : gần : nói về khoảng cách 

(B) nearly : gần như, hâu như 

(C) nearness 

(D) nearing 

Vị trí cần adv bổ nghĩa cho tính từ identical: giống nhau 

Dịch : Mặc dù thoạt nhìn chúng trông khá/gần như giống nhau, nhưng hai mô 

hình của máy in thực sự có tính năng tùy chọn hoàn toàn khác nhau 

105. After conducting an ----- -- review of Dr. Kaira’s proposal, the board of 

directors decided to provide full funding for the research project. 

(A) extent (n) (v) 

(B) extensive 

(C) extensiveness (n ) 

(D) extensively (adv)  

Theo nguyên tắc “a/an + “adj” + “N”  Cần một tính từ  

Cụm extensive review : tầm nhìn rộng 
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Dịch : Sau khi xem xét tầm nhìn rộng của các  đề xuất của Tiến sĩ Kaira, ban giám 

đốc quyết định cung cấp đủ kinh phí cho các dự án nghiên cứu 

Cần adj bổ nghĩa cho danh từ review 

106. Please visit the showroom in our store, as our catalogue only lists a fraction 

of the ----- -- that are available to our customers. 

(A) residents ( cư dân )  

(B) products (sản phẩm ) 

(C) deposits ( tiền gửi ) 

(D) consumers ( khách hàng ) 

Để ý phía cuối câu có customers và STORE nên ta dùng products là hợp lý 

Các từ khác không hợp nghĩa 

Dịch : Vui lòng ghé thăm phòng trưng bày trong cửa hàng của chúng tôi, danh 

mục chỉ liệt kê một phần nhỏ của các sản phẩm có sẵn cho khách hàng của chúng 

tôi. 

107. Due to the high ------- of the newly acquired leasing division, the total 

revenue of the company recorded a sharp increase. 

(A) perform 

(B) performs 

(C) performer (n) ngươi biểu diễn 

(D) performance 

Vị trí cần 1 danh từ vì trướcc đó có tính từ “high” 

 The +Adj + noun + of ….  

Dịch : Do hiệu suất cao của các bộ phận cho thuê mới phục hồi, nên tổng doanh 

thu của công ty tăng mạnh. 

108. Visitors are not allowed to enter the conference room ----- -- the panels are 

presenting their ideas. 

(A) between : giữa 

(B) while ( trong khi ) 
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(C) inside : phía trong 

(D) concerning ( chú ý từ này : nghĩa là liên quan đến ) 

Dịch : Du khách không được phép vào phòng hội nghị trong khi ban hội thẩm 

đang  trình bày ý tưởng của họ. 

109. We should take a close look at all expenditures ----- -- have risen over 15 

percent since last quarter. 

(A) what ( những gì ) 

(B) which  

(C) when : khi 

(D) who : được dùng khi thay thế cho chủ từ chỉ người. 

Expenditure (n) = the total amount of money that a government or person spends 

: tổng số chi phí 

Ex: It's part of a drive to cut government expenditure.  

Dùng which thay thế cho cả cụm all expenditures 

Chúng ta nên có một cái nhìn thực tế hơn là tất cả các chi phí mà đã tăng lên hơn 

15% so với quý trước.  

110. The corporate travel policy ----- -- states that each employee should be held 

responsible for his/her own travel expenses. 

(A) very (a) (adv) rất lắm 

(B) variably (adv) thay đổi 

(C) clearly 

(D) slowly (adv) chậm chạp 

clearly (adv) = in a way that is easy to see, hear, read or understand : 1 cách rõ 

ràng 

Dịch : Chính sách công ty du lịch nêu rõ rằng mỗi người lao động phải chịu trách 

nhiệm cho chi phí đi lại của riêng mình 

111. Over 1,000 managers and executives from the advertising industry gathered 

at Galaxy Hall  ------ the annual advertising and PR convention. 
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(A) attend 

(B) attended 

(C) to attend 

(D) are attending 

Trong câu ta thấy có 1 động từ  là “gathered” -> chia làm 2 trường hợp 

- Nếu đó là động từ chính thì những đáp án còn lại có sẽ có 2 khả năng : đó là 

hoặc thuộc dạng rút gọn chủ động Ving hoặc dạng bị động Ved. Nhưng lưu ý 

rằng, mệnh đề quan hệ chỉ xuất hiện sau danh từ và bổ nghĩa cho nó, trong câu 

trên, trước đó là danh từ riêng chi một địa điểm “Galaxy Hall “  nên không lẽ nói 

rằng . Galaxy Hall tham dự hay bị tham dự  biết đây không phải là dạng rút 

gọn của mệnh đề  loại B và D. và loại cả A. 

- Nếu gather là động từ dạng mệnh đề quan hệ rút gọn tức “advertising industry 

which is gathered at Galaxy Hall” dẫn đến càng sai, vì khi đó chủ ngư chính sẽ là 

“Galaxy Hall  “ giống trường hợp đầu” 

 Như thế còn một khả năng, đó là mệnh để chỉ một đích thường được bắt đầu bằng 

“ to” hoặc “for”…hoặc thường thấy ở dạng “ to be Ved” ...tham khảo thêm bên 

dưới. 

Dịch : Hơn 1.000 nhà quản lý và giám đốc điều hành của ngành công nghiệp 

quảng cáo đã tập trung tại Galaxy Hall để tham gia quảng cáo hàng năm và hội 

nghị PR 

Bổ sung :  

Mệnh đề chỉ mục đích trong tiếng Anh 

Mệnh đề chỉ mục đích được dùng khi ta nhắm đến mục đích khác với chủ từ của 

mệnh đề chính, hoặc khi chủ từ ban đầu được lặp lại. Thường được diễn đạt bởi: 

So that + will/would hoặc can/could + nguyên mẫu. (...) 

- Ta cần dùng mệnh đề chỉ mục đích khi người ta nhắm đến mục đích khác với 

chủ từ của mệnh đề chính, hoặc khi chủ từ ban đầu được lặp lại. 

 Ví dụ: 
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Ships carry lifeboats so that the crew can escape if the ship sink. 

Tàu bè thường mang theo thuyền cứu hộ để thủy thủ đoàn có thể tẩu thoát khi tàu 

chìm. 

 This knife has a cork handle so that it will float if it falls overboard. 

Con dao này có cán làm bằng vật nổi để khi rớt xuống sông nó sẽ nổi lên. 

 a. Mệnh đề chỉ mục đích thường được diễn đạt bởi: So that + will/would hoặc 

can/could + nguyên mẫu. Can/could ở đây được dùng đồng nghĩa với will/would 

be able to 

 Ví dụ: 

They make $10 notes a different size from $5 notes so that blind people can (=will 

be able to) tell the difference between them. 

Họ làm những tờ bạc 10 đô khác cỡ với những tờ bạc 5 đô để người mù có tểh 

phân biệt sự khác nhau giữa chúng. 

 + Can và Will được dùng khi động từ chính ở thì hiện tại, hiện tại hoàn thành 

hoặc tương lai; could và Would được dùng khi động từ chính ở thì quá khứ. 

 Ví dụ: 

I light/am lighting/have lit/will light the fire so that the house will be warm when 

they return. 

Tôi đốt/đang/đã/sẽ đốt lửa để ngôi nhà ấm lên khi họ trở về. 

 I have given/will give him a key so that he can get into the house whenever he 

likes. 

Tôi đã/sẽ đưa cho anh ta một chiếc chia khóa để anh ta vào nhà bất cứ lúc nào 

anh ta muốn. 

 I pinned the note to his pillow so that he would be sure to see it. 

Tôi đã ghim tờ bạc vào gối nằm của anh ấy để chắc chắn là anh ấy sẽ thấy nó. 

+ Nếu mệnh đề mục đích với can/could mà bỏ that đi thì ý nghĩa về mục đích sẽ 

biến mất. Câu nói "He took my shoes that I couldn't leave the house" thường có 

nghĩa là "Anh ta lấy cất đôi giày của tôi; do đó tôi không thể rời nhà."  
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b. Mệnh đề chỉ mục đích cũng có thể được tạo thành bởi so that + nguyên mẫu. 

Các cấu trúc này có trang trọng hơn cấu trúc ở phần a, không có sự khác nhau về 

nghĩa. 

Lưu ý: so that có thể được theo sau bởi will/can/may/shall hoặc dạng quá khứ của 

chúng. 

That đi một mình rất hiếm thấy ngoại trừ trong lời kịch hoặc văn viết hoặc trong 

thơ. 

May ở thì hiện tại được dùng nhiều hơn shall. Còn trong quá khứ, might hoặc 

should đều có thể được dùng. 

c. Mệnh đề mục đích phủ định được tạo thành bằng cách đặt trợ động từ vào thể 

phủ định. 

Ví dụ: 

He wrote his diary in code so that his wife wouldn't be able to read it. 

Anh ấy viết nhật kí bằng mật mã để cho vợ anh ấy không đọc được. 

He changed his name so that his new friends wouldn't/shouldn't know that he had 

once been accused of murder. 

Hắn đã đổi tên để bạn bè mới của hắn không biết rằng hắn đã từng bị kết tội giết 

người. 

+ Tuy nhiên mệnh đề mục đích phủ định thường có thể được thay bằng cấu trúc: 

to prevent + danh từ/động từ + danh động từ hoặc to avoid + danh động từ. 

 Ví dụ: 

He dyed his beard so that we shouldn't recognize him/to prevent us from 

recognizing him/to avoid being recognized. 

Anh ta đã nhuộm bộ râu quai nón để chúng ta không nhận ra anh ta/để ngăn chúng 

ta nhận ra anh ta/để tránh bị nhận dạng. 

 Lưu ý: Các cụm nguyên mẫu này được dùng nhiều hơn là mệnh đề mục đích phủ 

định. 
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112. A formal ----- -- will be held on Saturday evening to honor this year's winners 

of the Sarah Walters Achievement Award 

(A) completion (n) sự hoàn thành 

(B) reception : sự kết nạp 

(C) establishment (n) sự thành lập, thiết lập 

(D) Accomplishment (n) sự hoàn thành 

Completion (n) = when something that you are doing or making is finished  

= something that is successful, or that is achieved after a lot of work or effort: 

xuất bản  

Reception = party at which important people are welcomed  

Dịch : sự kết nạp chính thức sẽ được tổ chức vào tối thứ Bảy để vinh danh người 

chiến thắng năm nay của giải thưởng Thành tựu Sarah Walters 

113. The ----- -- booklet contains information regarding services that are available 

through Harpers Cleaning Service. 

(A) enclose 

(B) enclosed ( thường các động từ attach, accompany , hay enclosed , mà 

đứng trước danh từ mang nghĩa kèm theo, thì luôn dùng dạng Ved, vì những 

tài liệu đó, không thể nào đính kèm, mà phải là bị đính kèm ) 

(C) enclosure 

(D) enclosing 

Cần tính từ vì sau nó có danh từ, danh từ là chỉ vật nên ta dùng B 

Dịch : Cuốn sách kèm theo có chứa thông tin về các dịch vụ có sẵn thông qua 

Dịch vụ vệ sinh  Harper.  

114. Stock analysts ----- -- a fall in sales of vehicles next year due to rising gas 

prices. 

(A) inspect(v) điều tra 

(B) predict (v) dự đoán 

(C) earn (v) kiếm được, giành được 
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(D) hold  (v) giữ, tổ chức 

Dịch : Các nhà phân tích chứng khoán dự đoán giảm trong doanh số bán xe trong 

năm tới do giá xăng tăng 

115. Dr. Ortega regretfully informed the committee that he could not make it to 

the chairman's farewell party due to a scheduling -----  

(A) conflict 

(B) conflicts ( phía trước có mạo từ, nên không dùng số nhiều ) 

(C) conflicted (a) 

(D) conflicting(a) 

Vị trí cần 1 danh từ vì trước đó có tính từ “scheduling” 

Dịch : Tiến sĩ Ortega lấy làm tiếc phải thông báo với Ủy ban rằng ông không thể 

dự buổi tiệc chia tay của Chủ tịch do trùng lịch trình 

116. travelers getting on a connecting flight are ---- -- to have their passports out 

and ready for inspection. 

(A) registered (v) đắng kí 

(B) commended (v) khen ngợi 

(C) advised (v) khuyên 

(D) advanced (v) tiên tiến 

Dịch : Du khách nhận lên máy bay được khuyên/nên đưa ra có hộ chiếu  sẵn sàng 

để kiểm tra. 

117. Shane Trading Co. has hired a team of financial consultants to ensure that a 

fair ----- -- of funding takes place across all teams. 

(A) distribute (v) 

(B) distributed (a) 

(C) distribution (n) 

(D) distributional (a) 

Mạo từ  + “adj”  +  N  
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Dịch: Công ty Thương mại Shane đã thuê một đội ngũ các chuyên gia tư vấn tài 

chính để đảm bảo rằng phân phối hợp lý các nguồn tài trợ diễn ra trên tất cả các 

đội .118. According to weather reports, some flights may be delayed due to ----- 

-- storms and tornadoes in the area. 

(A) severe = very serious: nghiêm trọng/dữ dội 

(B) frequent (a) thường xuyên 

(C) dedicated (a) tận tâm 

(D) appropriate (a) thích hợp 

Dịch : Theo dự báo thời tiết, một số chuyến bay có thể bị trì hoãn do cơn bão và 

lốc xoáy nghiêm trong/dữ dội trong khu vực. 

Bổ sung :  

Continuous/ Consecutive 

- Continuous: not having any break or gaps in it; Consecutive: following one after 

another without interruption; successive. 

- Continuous = Suốt, không dứt; Consecutive = liên tiếp. 

- cả 2 đều có nghĩa diễn tả một điều gì đó liên tục không ngớt nhưng Continuous 

nghe có vẻ như nó bắt đầu ngay từ đầu và cứ tiếp diễn hòai, không ngớt còn 

Consecutive thì hết cái này rồi tới cái cùng lọai tiếp nối theo.  

119. Of the 100 potential candidates applying for the position, ----- -- had more 

relevant past work experience than Mr. Johnson. 

(A) few ( đại từ ) một vài, số ít  

(B) only : duy nhất 

(C) every (a) mọi 

(D) both : cả hai 

Apply for sth; nộp đơn, ứng cử cho,,, 

Dịch : Trong số 100 ứng cử viên tiềm năng ứng cử cho vị trí này, chi có một vài  

người là có kinh nghiệm làm việc hơn  ông Johnson 

Bổ sung :  
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1. A FEW & FEW: chỉ dùng cho những danh từ đếm được số nhiều 

- A few mang nghĩa khẳng định: có 1 vài, đủ để dùng 

E.g: I have a few friends in France (Tôi có 1 vài người bạn ở Pháp => thực sự có 

và mang nghĩa khẳng định) 

- Few (=not many) mang nghĩa phủ định: hầu như không có 

E.g: I have few friends in France (Tôi có rất ít bạn ở Pháp => gần như là không 

có) 

2. A LITTLE & LITTLE: chỉ dùng cho những danh từ không đếm được 

- A little mang nghĩa khẳng định: có 1 ít, đủ để dùng 

E.g: I have a little money, I wanna buy some books (Tôi có 1 ít tiền, tôi muốn 

mua 1 vài quyển sách=> khẳng định tôi có tiền, có 1 ít tiền) 

I can’t buy this electric bicycle. I have little money (Tôi không thể mua chiếc xe 

đạp điện này. Tôi không có đủ tiền => Có rất ít, không thể sánh với giá trị của 

chiếc xe được 

- Little  not much) mang nghĩa phủ định: hầu như không có 

*Note:  

- Nếu danh từ ở trên đã được nhắc đến thì ở dưới chỉ cần dùng (a) little, (a) few 

như đại từ là đủ 

E.g: Are you ready in money? Yes, a little 

(Bạn có sẫn tiền không? Vâng, tôi có 1 ít 

- Trong các bài tập Tiếng Anh, nếu gặp: 

+ only, quite thì chọn a few, a little 

• quite a few+ danh từ đếm được = quite a lot of +danh từ = quite a bit+ danh từ 

không đếm được: khá nhiều 

• only a few = only a little :có rất it (nhấn mạnh) 

E.g: There are only a few houses 

(Chỉ có vài ngôi nhà thôi) 

+ very, so, too thì chọn little, few 
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E.g: My boyfriend has very few friends 

(Bạn trai tôi có rất ít bạn) 

120. Airport security personnel handle ----- -- items with the highest care to 

ensure that nothing is damaged while shipping 

(A) deliberate (a) thận trọng 

(B) diligent (a) siêng năng 

(C) cautious ( + about/of s.thing/s.b : thận trọng về điều gì, với ai ) 

(D) fragile 

Fragile (adj) = easily damaged, broken or harmed: mong manh, dễ vỡ… 

Dịch : Nhân viên an ninh sân bay xử lý các mặt hàng dễ vỡ với sự chăm sóc cao 

nhất để đảm bảo rằng không có gì bị hư hỏng trong khi vận chuyển. 

121. Once you land at the airport, please call your coordinator to ----- -- ground 

transpornation so that you can get to the hotel without delay. 

(A) arrange (v)  sắp xếp 

(B) communicate 

(C) arrive (v) đến 

(D) proceed 

Proceed  with sth: tiến hành = to continue as planned  

Nếu dùng  communicate thì phải có WITH sb 

Communicate with sb/sth: liên kết, giao tiếp.. 

Dịch : Một khi bạn hạ cánh tại sân bay, xin vui lòng gọi điều phối viên của bạn 

để sắp xếp việc đi lại để bạn có thể đến khách sạn mà không có sự chậm trễ 

122. After ----- -- reviewing blueprints for the new R & D laboratory, the 

construction consultant made a few adjustments in order to comply with 

government safety regulations. 

(A) greatly (adv) rất lắm 

(B) carefully (adv) cẩn thận 

(C) exactly (adv) chính xác 
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(D) extremely (adv) vô cùng 

Carefully (adv) = with great attention  

Vị trí cần 1 trạng từ tuy nhiên ta thấy B là hợp nghĩa nhất. 

Dịch: Sau khi cẩn thận xem xét các kế hoạch chi tiết cho các phòng thí nghiệm R 

& D mới, tư vấn xây dựng thực hiện một vài điều chỉnh để phù hợp với quy định 

an toàn của chính phủ 

123. The professors retained their conservative stance, arguing that until further 

studies have been completed, the existing data must be interpreted very ,,,,, 

(A) caution (n) 

(B) cautious (a) 

(C) cautiously (adv) 

(D) cautionary (a) cảnh báo 

Cần một trạng từ bổ nghĩa cho động từ “interpreted” 

Dịch : Các giáo sư vẫn giữ lập trường bảo thủ của họ,  mãi cho đến khi nghiên 

cứu sâu hơn được hoàn thành, thì các dữ liệu hiện có phải cần được giải thích thật 

thận trọng 

124. The interviewers were shocked by the candidate's obvious ----- -- technical 

experience, and wondered how he made it to the final round of interviews. 

(A) lack of : thiếu 

(B) least : ít nhất 

(C) hardly any : hầu như không 

(D) so few 

Lack of sth = when something is not available or when there is not enough of it  

Dịch: Những người phỏng vấn đã bị sốc bởi sự  thiếu kinh nghiệm kỹ thuật hiển 

nhiên của các ứng viên, và tự hỏi làm thế nào anh đã làm cho ứng viên vào vòng 

chung kết của cuộc phỏng vấn. 

Bổ sung : 

Cách dùng Hardly, Scarely và Barely. 
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Hardly chủ yếu được dùng với any, ever, at all hay động từ can. Scarcely có thể 

thay thế cho hardly nhưng scarcely chủ yếu được dùng với nghĩa “chắc không” 

Barely có nghĩa là “chỉ/vừa đủ”. 

- Hardly, scarcely và barely hầu như mang nghĩa phủ định. 

Hardly 

- Hardly chủ yếu được dùng với any, ever, at all hay động từ can: 

Ví dụ: 

He has hardly any money. 

Anh ta hầu như không có tiền  

I hardly ever go out. 

Tôi ít khi đi ra ngoài. 

Nhưng nó vẫn có thể dùng với các động từ khác. 

Ví dụ: 

I hardly know him. 

Tôi biết một ít về anh ấy. 

- Cần lưu ý để tránh nhầm lẫn giữa trạng từ hard và hardly 

Ví dụ: 

He looked hear at it. 

Anh ấy nhìn sát vào nó. 

He hardly looks at it. 

Anh ta hầu như không nhìn vào nó. 

Scarcely 

- Scarcely có nghĩa "hiếm khi/hầu như không" và có thể thay thế cho hardly theo 

cách dùng trên: scarcely any/scarcely ever… nhưng scarcely chủ yếu được dùng 

với nghĩa "chắc không" 

 Ví dụ: 

There were scarcely twenty people there. 

Chắc không tới 20 người ở đó. 
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Barely 

- Barely có nghĩa là "chỉ/vừa đủ". 

Ví dụ: 

There were barely twenty people there. 

Có vừa đủ 20 người ở đó. 

I can barely see it. 

Tôi vừa nhìn thấy nó. 

125. ----- -- the film Loving You received rave reviews from critics and viewers 

alike, MGM Studios has been in talks about producing a sequel to the movie. 

(A) Whenever : bất cứ lúc nào 

(B) Since : kể tư khi, vì 

(C) Before : trước khi 

(D) While : trong khi 

Dịch : Kể từ khi bộ phim Loving You đã nhận được đánh giá lời khen ngợi từ các 

nhà phê bình và khán giả, MGM Studios đã có trong các cuộc phỏng vấn về việc 

sản xuất phần tiếp theo của bộ phim. 

Bổ sung : 

1. Ago là trạng từ, có nghĩa là: cách đây, trước đây, về trước. Ago thường được 

dùng sau từ hay cụm từ mà nó bổ nghĩa. Khi ta nói về một sự kiện trong quá khứ, 

ta dùng thì quá khứ đơn (simple past) với ago. Ta không dùng ago với các thì 

hoàn thành (perfect tenses). 

His father died three years ago. 

(Cha anh ấy chết cách đây ba năm). 

It happened ten days ago. 

(Việc đó xảy ra cách đây 10 ngày). 

Ta không nói "His father has died three years ago" hay "It has happened ten days 

ago". 

Toe
ic 

Prac
tic

e C
lub



Lê Lâm Khang – Economy 4 – Test 9 

Quyển ebook này do tập thể Group “Toeic Practice Club” biên soạn nhằm giúp các bạn tự học có tài 

liệu ôn thi hiệu quả. Đừng mua bán quyển ebook này, như vậy sẽ làm mất đi giá trị mà các bạn nhiệt 

tình đã đóng góp.  

2. Sự khác biệt giữa ago và before: dùng ago khi ta nói về một thời điểm tính 

ngược từ thời điểm hiện tại, để nói thời gian bao lâu mà sự việc xảy ra trước thời 

diểm lúc nói (thì quá khứ đơn); còn before được dùng khi tính ngược từ một thời 

điểm trong quá khứ (thì quá khứ hoàn thành). Hãy so sánh: 

I met him in Los Angeles two years ago. 

(Tôi gặp anh ấy ở Los Angeles hai năm trước đây). 

When we got talking, I found put that I had worked with his brother five years 

before. 

(Khi chúng tôi trò chuyện, tôi mới phát hiện tôi từng làm việc chung với em trai 

anh ấy năm năm trước đây). 

Câu trên, chúng ta dùng động từ ở thì quá khứ đơn và không dùng cụm từ "two 

years before" mà là "two years ago". Còn câu dưới, ta dùng thì quá khứ hoàn 

thành và cụm từ "five years before" thay vì "five years ago". 

Ta cũng có thể dùng before một mình (không nằm trong một cụm từ chỉ thời gian) 

với nghĩa "trước đây, vào một thời gian nào dó trước thời điểm hiện tại" trong thì 

hiện tại hoàn thành và quá khứ hoàn thành. 

Have you ever flown a helicopter before ? 

(Trước đây anh ta đã từng lái trực thăng bao giờ chưa ?), 

That had happened long before. 

(Chuyện đó xảy ra trước đây lâu rồi). 

3. Since có nghĩa: từ khi, từ đó. Since thường dùng với thì hiện tại hoàn thành và 

quá khứ hoàn thành để chỉ một thời điểm nói rõ trong quá khứ đến một mốc thời 

gian sau đó trong quá khứ hay đến hiện tại (xem thêm mục since và for). 

He hasn't eaten since breakfast. 

(Anh ấy không ăn gì cả từ bữa sáng tới giờ). 

He was sorry when Helen came back home; They had been good friends since 

university days, 
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(Anh ấy buồn khi Helen trở về nước; Họ đã là những người bạn thân từ những 

ngày còn học đại học). 

126. Reholm Industries reported its quarterly performance yesterday, posting a 

huge jump in quarterly earnings although it did not quite ----- -- management's 

expectations. 

(A) meet 

(B) Supply ( + s.b with s.thing : cung cấp cho ai cái gì ) 

(C) seem ( seem to s.b ; seem to be s.thing ;  seem like s.thing : có vẻ như ) 

(D) surface (n) bề mặt 

Câu từ vựng ta dịch nghĩa chọn hợp lý 

Meet (v) = satisfy, or achieve: thỏa mãn, đáp ứng,… 

Trong TH câu này meet không còn là nghĩa “gặp, gặp nhau” nữa mà mang nghĩa 

khác nên cần để ý cẩn thận 

Dịch : Khu công nghiệp Reholm báo cáo hiệu suất quý ngày hôm qua, đạt được 

1 bước nhảy lớn trong thu nhập hàng quý mặc dù nó không hoàn toàn đáp ứng kỳ 

vọng của ban quản lý. 

127. Verizen’s new mobile phone has proven to be the most ----- -- model on the 

market due to its numerous useful application programs. 

(A) competitive 

(B) competitively 

(C) competition 

(D) competitor 

Cấu trúc : The most + adj +Noun 

Dịch : Điện thoại di động mới 127. Verizen đã được chứng minh là mô hình cạnh 

tranh nhất trên thị trường do nhiều chương trình ứng dụng hữu ích của nó. 

128. According to customer research conducted last month and ----- -- this month, 

more and more customers are making purchases online. 

(A) seldom : hiếm khi 
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(B) again 

(C) soon : sớm 

(D) yet : chưa 

And again: thêm lần nữa 

Dịch : Theo cuộc nghiên cứu khách hàng được thực hiện tháng trước và một lần 

nữa trong tháng này, ngày càng nhiều khách hàng đang mua trực tuyến 

129. Now that the final terms of the contract have been confirmed, Mr. Jackson -

---- -- the construction project before the end of this month. 

(A) will begin 

(B) beginning 

(C) could have begun 

(D) had been beginning 

Now that = because: (đều đi với clause): vì, bởi vì 

Có cụm before the end of this month ta chia ở Tương lai đơn bình thường, thêm 

nữa nghĩa của câu cũng cho thấy vế sau ở tương lai 

Dịch : Vì các điều khoản cuối cùng của hợp đồng đã được xác nhận, nên ông 

Jackson sẽ bắt đầu dự án xây dựng trước khi kết thúc tháng này. 

130. Over the past decade, Dunkin Cycles has built itself a ----- -- for delivering 

the highest customer satisfaction in the motorcycle industry. 

(A) transfer (n) sự di chuyển 

(B) reputation (n) danh tiếng 

(C) destination (n) sự đến, điểm đến 

(D) renewal (n) sự gia hạn 

Ta để ý BUILD (xây dựng) thì chỉ có thể là xây đựng danh tiếng, thấy build ta 

chọn ngay là reputation (danh tiếng) 

Dịch : Trong thập kỷ qua, Dunkin Cycles đã xây dựng dc danh tiếng riêng của 

mình để cung cấp sự hài lòng cho khách hàng cao nhất trong ngành công nghiệp 

xe gắn máy. 
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131. Loris Cleaning Services informed its customers that all forms of plastic 

materials ----- -- wax-coated plastic cases will be accepted for recycling. 

(A) despite  

(B) although 

(C) however 

(D) except ( vì phía trước có từ chỉ tổng thế là “all”, nên phía sau không cần 

giới từ “for” ) 

Với vị trí câu trên ta loại ngay A vì despite + N.P = in spite of + N.P: mặc dù 

However ta dùng khi chúng ở giữa 2 dấu phẩy, còn lại B và D ta dịch nghĩa cái 

nào hợp lý  hơn thì chọn 

Except (for) = aside from = apart from = with the exception of + N.P = besides = 

ngoại trừ 

Trong câu này ta chú ý có công thức inform sth sb: thông báo điều gì đến ai 

Dịch : Dịch vụ làm sạch Loris thông báo với khách hàng của mình rằng tất cả các 

loại vật liệu nhựa trừ sáp nhựa bọc sẽ được chấp nhận để tái chế. 

132. Chloe argued that it will be ----- -- for Kissa Finance to consider entering 

into the Asian market before other competitors do. 

(A) advantage 

(B) advantages 

(C) advantageous 

(D) advantaging 

Đối vs câu này vị trí cần 1 tính từ do sau “be” 

Advantageous (adj) = giving advantages or helping to make you more successful: 

thuận lợi, lợi thế.. 

Ngoài ra ta còn có các cụm hay gặp sau 

Take advantage of sth/sb: to use the good things in a situation: tận dụng, .. 

Dịch : Chloe cho rằng điều đó sẽ có lợi cho quỹ Tài chính Kissa khi xem xét tham 

gia vào thị trường châu Á trước các đối thủ cạnh tranh khác  
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133. Due to unforeseen -----  the Tahitian Dancing Troupe was forced to postpone 

its performance at the local community theater. 

(A) circumstances 

(B) classifications (n) sự phân loại 

(C) instances (n) ví dụ 

(D) qualifications (n) bằng cấp 

Unforeseen (adj) = not expected: không lường trước, không ngờ tới 

unforeseen circumstance ( cái này là cụm rùi): hoàn cảnh bất khả kháng 

Dịch : Do hoàn cảnh bất khả kháng, nên vũ Đoàn Tahitian đã buộc phải hoãn việc 

biểu diễn tại nhà hát cộng đồng địa phương 

134. Mr. Harris always dealt with his clients’ urgent requests swiftly and with 

great….. 

(A) professions 

(B) professionalize 

(C) professionally 

(D) professionalism. 

Vị trí cần 1 danh từ 

professional (adj): chuyên nghiệp 

professional (n): chuyên gia. 

healthcare professional: chuyên gia chăm sóc sức khỏe 

professionalism. (n) = the combination of all the qualities that are connected with 

trained and skilled people: tính chuyên nghiệp 

Mặc dù cả A và D đều là danh từ nhưng ta cần xét nghĩa hợp lý, vậy là chỉ có D 

hợp nghĩa 

Swiftly (adv): 1 cách nhanh chóng 

Dịch : Ông Harris luôn luôn xử lý các yêu cầu khẩn cấp khách hàng của mình 1 

cách nhanh chóng và với tính chuyên nghiệp tuyệt vời 
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135. New safety standards that were approved last month ----- -- that all workers 

only stay within the restricted construction areas when they are wearing 

protective eyewear. 

(A) investigate (v) điều tra 

(B) mandate (v) 

(C) organize (v) tổ chức, cấu tạo 

(D) assemble (v) thu thập, lắp ráp 

Mandate (v) = to order someone to do something: chỉ thị ai làm việc gì 

Dịch : Những tiêu chuẩn an toàn mới, mà được chấp thuận tháng trước bắt 

buộc/chỉ thị rằng tất cả các công nhân chỉ ở bên trong những khu giới hạn thi 

công lúc họ đang được trang bị mắt kính bảo vệ. 

136. As the entire HR team will be going to the conference in May, they asked 

that the company outing ----- -- until June. 

(A) postponed 

(B) to postpone 

(C) be postponed ( xem công thức bên dưới, do đã lược bỏ should, nên còn 

“be”) 

(D) postponing 

Cấu trúc:  

* S + recommend/ask + (that) + S + V1 (cho tất cả các ngôi) 

* Các từ thường hay xuất hiện: recommend, suggest, advise, urge, propose, ask, 

desire, demand, require, request, insist, order, command....+ (THAT) + S (+ 

should) + V1 

* Trong cấu trúc này "should" được rút gọn đi, công thức còn lại là: 

* S + <recommend> + (that) + S + V1 (cho tất cả các ngôi) 

* VÀ ĐÂY LÀ MỘT CẤU TRÚC CÓ HÌNH THỨC TƯƠNG TỰ. 

- It's + adj (+ that) + S + V1 <cho tất cả các ngôi> 

- Các tính từ hay gặp: imperative, important, essential, vital, necessary...  
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Dịch : Khi toàn bộ đội ngũ nhân sự dự định tham gia vào hội nghị trong tháng 

năm, họ yêu cầu rằng công ty tổ chức việc đi chơi nên được hoãn lại cho đến 

tháng Sáu. 

137. Busy Bee Inc. introduced new carrier bags with-------- concealed pockets 

that can store important documents. 

(A) quietly (adv) yên lặng  

(B) steadily (adv) ổn định 

(C) cleverly 

(D) directly (adv) trực tiếp 

Cleverly (adv) = in a clever or skilful way: 1 cách khéo léo 

Dịch: Busy Bee Inc giới thiệu loại túi đựng mới với khả năng che giấu 1 cách 

khéo léo có thể lưu trữ các tài liệu quan trọng 

138. Research Think Inc. specializes in gathering ----- -- data from various 

sources and analyzing it to forecast upcoming economic trends. 

(A) diligent 

(B) utmost 

(C) comprehensive 

(D) eventual 

Diligent (adj) = careful and using a lot of effort: cẩn trọng 

Ex: a diligent student  

Utmost  (adj) = used to emphasize how important or serious something is: tối đa  

Ex: a matter of the utmost importance  

Eventual (adj): cuối cùng rốt cuộc, = conditional 

Comprehensive (adj) = complete and including everything that is necessary: toàn 

diện,  

Specialize (v) = to spend most of your time studying one particular subject or 

doing one type of business: trải qua thời gian nghiên cứu 1 cái gì đó cụ thể, chuyên 

về cái gì đó.. 
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Dịch : Theo nghiên cứu Think Inc chuyên về thu thập dữ liệu toàn diện từ nhiều 

nguồn khác nhau và phân tích nó để dự báo xu hướng kinh tế sắp tới. 

139. The current online shopping mall is so disorganized that visitors can hardly 

find the products they want, ----- -- purchase 

them. 

(A) no less than: không ít hơn 

(B) let alone 

(C) more or less : trong một chừng mực nào đó 

(D) so much : quá nhiều 

much less=still less=let alone: huống gì, huống hồ, chứ đừng nói đến 

Dịch : Các trung tâm mua sắm trực tuyến hiện nay là rất lộn xộn đến nỗi mà khách 

khó có thể tìm thấy những sản phẩm mà họ muốn huống hồ chi mà mua chúng. 

140. Since Mr. Kim has a very tight schedule this morning, he will go to this 

morning’s conference ----- -- no other marketing manager is able to. 

(A) so as to 

(B) only if 

(C) rather than 

(D) in order that 

Ta thấy vế trc HTĐ, vế sau là TLĐ ta dùng ngay only if 

So as to + V bare: để mà .. 

In order that + clause: để mà 

Only if + clause: chỉ nếu 

Dịch : Vì ông Kim có một lịch trình rất chặt chẽ vào buổi sáng, nên ông sẽ đi đến 

hội nghị vào sáng nay chỉ nếu khi không có người quản lý tiếp thị khác thay thế 

ông được 

 

Toe
ic 

Prac
tic

e C
lub



Võ Ngọc Tú – Economy 4 – Test 9 – Part 6 

Quyển ebook này do tập thể Group “Toeic Practice Club” biên soạn nhằm giúp các bạn tự học có tài 

liệu ôn thi hiệu quả. Đừng mua bán quyển ebook này, như vậy sẽ làm mất đi giá trị mà các bạn nhiệt 

tình đã đóng góp.  

Questions 141-143 refer to the following letter.  

Fishnet Harbor Apartments Now Open 

Come and see our special offer! 

Fishnet Harbor Apartment Complex ----- -- the best scenic views in the city. Wake 

up 

141.  (A) have provided 

 (B) provides [ một sự thật, lúc nào cũng như vậy  hiện tại đơn] 

 (C) provided 

 (D) was providing 

Dịch: 

 Khu căn hộ Fishnet Harbor đã hoạt động 

 Hãy đến và tận hưởng những ưu đãi của chúng tôi. 

 Chuỗi căn hộ Fishnet Habor cung cấp những thắng cảnh bậc nhất thành 

phố. Hãy thức dậy mỗi ngày để cùng kinh ngạc với quang cảnh biển từ 

ban công phòng bạn và tận hưởng cuộc sống xa hoa trong chuỗi căn hộ 

mới này. 

every day to stunning views of the ocean from your private balcony and enjoy a 

luxurious lifestyle in this brand-new apartment complex. 

Two-bedroom units are still available, but you should hurry because spaces are 

filling up quickly. Sign a 6-month ----- -- by April 31 to receive a special 

discount on your monthly rent. The special rate is only available until the end of 

this week. 

142.  (A) lease (N) hợp đồng cho thuê 

 (B) subscription(N) tiền đặt trước 

 (C) license (N) giấy phép, môn bài 

 (D) budget (N) ngân sách 

Dịch: 

 Căn hộ với 2 giường lúc nào cũng sẵn có, nhưng bạn nên nhanh chóng 
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bởi vì phòng trống sẽ nhanh chóng kín chỗ. Hãy ký 1 hợp 

đồng cho thuê 6 tháng trước ngày 31 tháng 04 để nhận chiết khấu ưu đãi 

vào tiền thuê hàng tháng của bạn.Giá đặc biệt này chỉ áp dụng cho đến 

cuối tuần này. 

Call James Henry at 528-765-9996 to arrange a tour ----- all the apartments are 

taken! 

143.  (A) ahead [of something] (adv)   

 (B) prior[+to Vbare]  (adv) trước khi  

 (C) before [ S+ V+…./ V-ing] (adv) trước khi 

 (D) earlier    (adv) sớm hơn 

Dịch:  

 Hãy gọi cho James Henry số 528-765-9996 để sắp xếp 1 chuyến tham 

quan trước khi tất cả các căn hộ được đặt hết ! 

Questions 144-146 refer to the following letter 

Firewood Sushi Hires New Chef 

Firewood Sushi announced its decision to hire Jordan Yimachi, a renowned 

sushi chef and a former chef at the Walkerhill Hotel, as its new chef in charge of 

seafood. In his role at Firewood, Mr. Yimachi ----- -- the overall operations of 

the kitchen, as well as 

144.  (A) was overseeing  

  (B) will oversee [ sẽ giám sát sử dụng tương lai đơn thông báo 

trước nhiệm vụ mà ông Yimachi sẽ phải làm khi đảm nhận vị trí bếp 

trưởng] 

  (C) would have overseen 

  (D) oversaw  

take part in creating new and innovative fusion dishes. When he assumes his 

new position on May 1, Mr. Yimachi will lead Firewood’s entire seafood team, 

which includes two chefs and three assistant chefs. They will all report directly 
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to Mr. Yimachi. 

Dịch: FireWood Sushi tuyển dụng bếp trưởng mới 

FireWood Sushi đã thông báo quyết định tuyển dụng Jordan Yimachi, 

một đầu bếp sushi danh tiếng, bếp trưởng của khách sạn Walkerhill, với  

vai trò là 1 đầu bếp mới phụ trách đồ hải sản. Ở vị trí này, ông Yimachi sẽ  

giám sát tổng thể việc chuẩn bị của nhà bếp cũng như tham gia việc sáng tạo 

các món mới. Khi ông ấy đảm nhận vị trí này vào ngày 1 tháng 5, Yimachi sẽ 

dẫn dắt nhóm phụ trách các món hải sản của FireWood, bao gồm 2 đầu bếp 

và 3 trợ lý đầu bếp. Họ sẽ báo cáo trực tiếp cho ông Yimachi. 

  

“There was a lot of ----- -- for this position, so we were able to interview some 

very impressive candidates,” said Ari Goldman, owner of the restaurant. 

145.  (A) originality (N) căn nguyên, nguồn gốc 

 (B) talent (N) nhân tài 

 (C) interest (N) sự quan tâm 

 (D) knowledge (N) kiến thức 

Dịch: 

 “Có nhiều sự quan tâm cho vị trí này, vì vậy chúng tôi đã có thể phỏng 

vấn một vài ứng cử viên ấn tượng”, ông Ari Goldman- chủ nhà hàng nói. 

“However, we are convinced that Mr. Yimachi’s past experience at large hotels 

will be ----- -- as our restaurant seeks to become a top-notch 

146.  (A) receptive  (adj) dễ tiếp thu 

  (B) invaluable    (adj) vô giá 

  (C) negotiable  (adj) có thể thương lượng được  

  (D) unconditional (adj) không điều kiện 

restaurant in the city.” 

*** Top-notch restaurant: Nhà hàng đỉnh cao 

Dịch: 
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 “Tuy nhiên, chúng tôi bị thuyết rằng kinh nghiệm của 

ông Yimachi ở những khách sạn lớn sẽ là vô giá đối với nhà hàng chúng tôi để 

có thể trở thành 1 nhà hàng đỉnh cao trong thành phố này” 

How to Use a Digital Thermometer for Cooking 

When cooking food, it is always advised to use digital rather than glass 

thermometers. This is because the glass thermometer could break if exposed to 

extreme heat. 

 Digital ----- liquid-in-glass thermometers are safer and, therefore, can be used 

for both solid check the temperature. 

147.  (A) so 

   (B) with 

  (C) and  [ các thứ kể trên đều có cùng đặc tính] 

  (D) by 

Dịch: Làm sao để sử dụng nhiệt kế sử dụng số khi nấu ăn 

Khi nấu ăn, lời khuyên là nên sử dụng nhiệt kế có số hơn là sử dụng nhiệt 

kế bằng thuỷ tinh. Điều này được lý giải bởi vì nhiệt kế thuỷ tinh có thể 

vỡ nếu để gần nhiệt độ cao. Nhiệt kế sử dụng số và nhiệt kế có dung dịch 

trong ống thuỷ tinh thì an toàn hơn và, vì vậy, có thể được sử dụng cho cả 

việc kiểm tra nhiệt độ chất rắn. 

  

One piece of advice is that the stainless-steel measuring probe should always be 

completely ----- -- in the liquid, when measuring liquid foods. 

148.  (A) immerse (V) nhúng, ngâm 

  (B) immersed (p.p/ adj) bị nhúng [ sử dụng bị động] 

  (C) to immerse (to V) 

  (D) immersion ( N) sự nhúng chìm 

Dịch:  Một phần lời khuyên đó là cái que đo ko gỉ lúc nào cũng hoàn toàn 

được nhúng sâu trong dung dịch., khi đo thức ăn dạng lỏng. 
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With solid food it's even easier! Simply stick the thermometer 

into the item. Please keep in mind that the thermometer should always be 

properly ----- -- before and after being used. 

149.  (A) stored (P.P/adj) được tích trữ 

 (B) cleaned (P.P/adj) được làm sạch 

 (C) held (P.P)  được tổ chức, được giữ 

 (D) observed (P.P)   được quan sát, tuân theo 

Dịch:  

 Với thức ăn dạng rắn, nó thâm chí còn dễ hơn! Đơn giản là chọc thẳng 

nhiệt kế vào thức ăn. Hãy nhớ rằng nhiệt kế phải luôn luôn được làm sạch 

trước và sau khi sử dụng. 

For the measuring probe, it’s particularly important to boil it for one minute 

every once in a while to keep it sanitary. 

Dịch: 

 Đối với que đó, nó đặc biệt quan trọng với việc nấu sôi nó 1 phút 1 lần 

trong 1 lúc để giữ vệ sinh nó. 

Thank you for subscribing to become a member of the New York City Museum of 

Art. 

Please ----- -- enclosed your membership certificate and a complimentary note 

pad. 

  150.  (A) review (V) xem xét, phê bình  

 (B) find (V) tìm  

 (C) provide (V) cung cấp 

 (D) look (V) xem 

Dịch:  

Cám ơn đã đăng ký để trở thành thành viên của viện bảo tàng nghệ thuật thành 

phố New York. Hãy tìm kiếm giấy chứng nhận thành viên của bạn và tâp giấy 

khen tặng được đính kèm. 
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The certificate enables you to enter the museum for free for one 

whole year, including free admission to all special exhibits. ----- -- a member, 

you will also receive quarterly issues 

151.  (A) But 

  (B) Still 

  (C) For 

  (D) As  [ với vai trò/ vị trí] 

of the online museum newsletter, New York Art and the City. On top of that, 

you will also receive a 20 percent discount on any item purchased at the 

museum souvenir shop, as well as an invitation to exclusive museum events. 

*** On top of that: chưa kể 

Dịch: 

 Giấy chứng nhận cho phép bạn vào viện bảo tàng miễn phí trong một 

năm, bao gồm cả quyền ra vào cửa miễn phí cho tất cả buổi triển lãm đặc 

biệt. Là một thành viên, ngoài ra bạn còn được thông báo các chủ đề của 

quý thông qua thư tin tức trực tuyến của bảo tàng, Nghệ thuật New York 

và thành phố. Chưa kể, bạn còn được giảm giá 20% khi mua bất kỳ món 

đồ nào tại cửa hàng lưu niệm của viện bảo tàng, cũng như được mời tham 

dự các sự kiện triển lãm đặc biệt. 

Your certificate ----- -- for any inaccurate personal information. You may 

contact us at 

152.  (A) was checked 

  (B) will have checked 

  (C) should be checked [ như một thủ tục được yêu cầu thực hiện] 

  (D) has been checked 

526-8644 if you need to change or update any of your details. Thank you again 

for your patronage. We look forward to seeing you at the museum soon! 

Best regards, 
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*** patronage (N) sự bảo trợ, sự lui tới thường xuyên của khách hàng quen 

Dịch:  

 Giấy chứng nhận của bạn nên được kiểm tra lại để tránh trường hợp có 

bất kỳ thông tin cá nhân nào bị sai sót 

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi tại số 526-8644 nếu bạn cần thay đổi hoặc cập 

nhật bất kỳ thông tin chi tiết nào. Cám ơn một lần nữa vì sự  tham gia thường 

xuyên của bạn. Chúng tôi rất mong đợi được sớm gặp bạn tại bảo tàng. 
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101. You can find whatever office ----- -- you need in the storage area on 

the basement floor. 

(A) Supply ( do phía trước không có mạo từ, nên không chọn A ) 

(B) supplies 

(C) supplied 

(D) supplier (n) nhà cung cấp 

Cụm office supplies: cung cấp văn phòng phẩm 

Dịch: Bạn có thể tìm thấy bất cứ điều gì bạn cần từ nguồn cung cấp văn 

phòng phẩm này trong khu vực lưu trữ trên sàn tầng hầm. 

102. For your own -----  you are strongly advised to put on earplugs while 

inside this vehicle. 

(A) protection (n) sự bảo vệ 

(B) completion (n) sự hoàn thành 

(C) difficulty  ( + in s.thing: khó khăn về gì ) 

(D) quality (n) chất lượng 

Câu từ vựng nên xem nghĩa rùi chọn 

Dịch : Để bảo vệ cho chính bản thân của bạn, bạn nên đeo nút tai trong khi 

vào phía bên trong nơi làm việc này. 

103. Because most of his colleagues were away on a company picnic, Mr. 

Ho had to complete the client research report by ----- -- over the weekend. 

(A) he 

(B) his own ( phải là on his own = by himself = alone ) 

(C) himself 

(D) him 

Dịch : Bởi vì hầu hết các đồng nghiệp của ông đã đi  dã ngoại do công ty 

tổ chức, nên  ông Ho phải tự mình hoàn thành báo cáo nghiên cứu khách 

hàng  vào cuối tuần qua 
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104. For the successful completion of this project, active interaction with 

resources ----- -- inside and outside the firm will be needed. 

(A) both 

(B) either 

(C) nor 

(D) in case 

Both … and: cả cái này và cái kia 

 either ........or.... : hoặc cái này hoặc cái kia 

neither .....nor.... : không cái này cũng không cái kia 

In case + clause; trong trường hợp, .. 

Dịch : Đối với sự thành công của dự án này, sự tương tác tích cực với các 

nguồn lực cả trong và ngoài công ty sẽ là cần thiết.  

105. Nelson Data Research announced that it ----- -- 60 researchers to meet 

the new sales target. 

(A) recruit ( chủ ngữ là số ít, nên động từ phải số ít, mà A là số nhiều  

loại)  

(B) is recruiting 

(C) to recruit ( mệnh đề sau, chưa có động từ chính, nên không dùng mệnh 

để chỉ mục đích được ) 

(D) was recruited ( không dùng bị động, không hợp nghĩa ) 

Dịch : Nelson Nghiên cứu dữ liệu thông báo rằng họ đang tuyển dụng 60 

nhà nghiên cứu để đáp ứng các mục tiêu bán hàng mới. 

106. All computers produced by Cell Electronics have failed to meet the 

government’s minimum standards------energy efficiency. 

(A) as 

(B) at 

(C) to 

(D) for 
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Standard for sth; tiêu chuẩn cho cái gì 

Dịch : Tất  cả máy tính được sản xuất bởi tập đoàn CE đã thất bại trong 

việc đáp ứng tiêu chuẩn tối thiểu của chính phủ cho hiệu quả năng lượng. 

107. The bricks have to be ----- -- by Friday in order to finish the project 

on time. 

(A) order ( sau “be” chỉ có thể là adj/Ving/Ved ) 

(B) orders 

(C) ordered 

(D) ordering 

Câu này chia bị động bình thường chủ ngữ chỉ vật nên ta dùng C.  

Dịch : Những viên gạch phải được sắp xếp trước thứ sáu để hoàn thành dự 

án đúng thời hạn. 

108. For those of you who have ----- -- submitted the application form for 

the employee training session, please disregard the attached notice. 

(A) already (đã rồi ) 

(B) soon (sớm ) 

(C) then : sau đó 

(D) during : suốt 

Have/had/has + aldready + Vpp 

Disregard (v) = to ignore something = phớt lờ 

Dịch : Đối với những bạn người mà đã nộp đơn đăng ký cho buổi đào tạo 

nhân viên, xin vui lòng chú ý đính kèm thông tin 

109. Due to the restaurant's seating policy, diners waiting at Salsa’s 

Seafood Restaurant can only be seated ----- -- the entire party has arrived. 

(A) also : cũng 

(B) first : đầu tiên 

(C) just : chỉ 

(D) once 
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Cả A,B,C đều không phải là liên từ, nên không nối 2 câu được 

Once + clause: khi ..  

Do sự sắp xếp chỗ ngồi của nhà hàng, thực khách chờ đợi tại nhà hàng 

Seafood Salsa chỉ có thể được ngồi khi cả nhóm đã đến đầy đủ. 

110. All employees are required to take a safety training session ------- 

operating this equipment. 

(A) only : duy nhất 

(B) before  

(C) since : kể từ khi 

(D) because  + mệnh đề : vì  loại B 

Câu này dịch nghĩa ra ta thấy before là hợp lý 

Before + Ving 

Dịch : Tất cả nhân viên được yêu cầu để có một buổi tập huấn an toàn trước 

khi vận hành thiết bị này.  

111. Ms. Lanes, one of our company’s most skilled negotiators, was ----- -

- in closing the deal with Shane Entertainment Inc. 

(A) instrument 

(B) instrumental ( sau “be” nên chọn tính từ ) 

(C) instrumentation 

(D) instrumentally 

Instrumental (adj) = influence: có tầm ảnh hưởng 

Be instrumental in + Ving: có tầm ảnh hưởng trong việc j 

 

Bà Lanes, một trong những nhà đàm phán có chuyên môn cao nhất của 

công ty chúng tôi, có tầm ảnh hưởng rất lớn trong việc thỏa thuận với công 

ty giải trí Shane Entertainment Inc 

112. After ----- -- five long months of construction, the Oldtown train 

station will finally open to the public next week 
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(A) seldom : hiếm khi 

(B) again : lần nữa 

(C) almost 

(D) rarely : hiếm khi 

Almost (adv) = nearly: gần .. 

Dịch : Sau gần năm tháng dài xây dựng, nhà ga xe lửa Oldtown cuối cùng 

sẽ mở cửa cho công chúng vào tuần tới 

113. A newly renovated bridge will ----- -- the current bridge that connects 

Sanrio and Lorisville over the Madison River. 

(A) change : thay đổi 

(B) replace 

(C) build : xây dựng 

(D) transform : biến đổi 

Dịch : Một cây cầu vừa được cải tạo sẽ thay thế các cây cầu hiện tại kết nối 

giữa Sanrio và Lorisville bắt qua sông Madison. 

 build (v) = to make something by putting bricks or other materials 

together: xây dựng 1 cái gì đó 

114. According to the corporate employee handbook, appropriate attire is 

required at all ----- -- when inside the office. 

(A) time 

(B) times 

(C) timing 

(D) timely 

At all times: mọi lúc (cái này là cụm) 

Dịch : Theo sổ tay nhân viên của 1 công ty, trang phục phù hợp là cần thiết 

mọi lúc khi ở trong văn phòng. 

115. Many recruiters will be attending this year's ----- -- job fair, which is 

being held at the Marshall Center. 
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(A) week (n) 

(B) weeks (n) 

(C) weekly  (adv) trạng từ 

(D) weeklong (a) : cần một tính từ bổ nghĩa cho cụm danh từ “job fair” 

Weeklong (adj): kéo dài 1 tuần 

Dịch : Nhiều nhà tuyển dụng sẽ tham gia hội chợ việc làm kéo dài một tuần 

của năm nay, được tổ chức tại Trung tâm Marshall 

116. Please carefully go over the Lanvin Inc employment contract and sign 

it ----- -- coming in to work next week. 

(A) over 

(B) except 

(C) before 

(D) through 

Except (for )  = aside from = apart from = besides = with the exception of 

+ N.P= ngoại trừ (không hợp nghĩa nên loại) 

Sau giới từ dùng Ving nên câu này cần dịch nghĩa chọn ra nghĩa phù hợp 

Go over: xem xét 

Dịch : Hãy xem xét cẩn thận trong hợp đồng lao động Lanvin Inc và ký tên 

trước khi vào làm việc trong tuần tới. 

117. Headers who contribute ----- -- to the Daily Voice opinion section will 

be listed as guest columnists. 

(A) regular 

(B) regulars 

(C) regularly 

(D) regularity 

Vị trí cần trạng từ bổ nghĩa cho động từ CONTRIBUTE  
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Dịch : Người viết tiêu đề người đóng góp thường xuyên vào mục góc nhìn 

tời báo Daily Voice sẽ được liệt kê danh sách với tư cách là như các nhà 

báo khách mời 

118. Cisco Systems has been ----- -- a contract by Rothem Industries for a 

project to improve productivity of their corporate electronic 

reimbursement. 

(A) awarded 

(B) approved 

(C) accepted 

(D) acknowledged 

Approve  (v) = to accept, allow or officially agree to something : chấp thuận 

Acknowledge (v) sth = to accept, admit or recognize something, or the truth 

or existence of something =chấp nhận, thừa nhận cái gì 

Award  + s.th: trao cái j đó 

Dịch : Cisco Systems đã được trao một hợp đồng bởi tập đoàn Rothem với 

một dự án nhằm nâng cao năng suất hoàn trả điện tử của doanh nghiệp. 

119. All potential candidates applying for this position must have at least 

six years of ----- -- experience in the automobile 

industry. 

(A) apply (v) 

(B) applies (v) 

(C) applicable (a) 

(D) applicability (n) 

Vị trí cần 1 adj bổ nghĩa cho danh từ experience 

Tất cả các ứng cử viên tiềm năng được điền vào vị trí này phải có ít nhất 

sáu năm kinh nghiệm trong ô tô ngành công nghiệp 

120. Please pull up to the front gate once you arrive, where our guest 

relations manager will ----- -- escort you to your room. 
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(A) glad 

(B) gladly 

(C) be glad 

(D) be gladdened 

Cần 1 adv bổ nghĩa cho động từ escort 

Escort sb to sw: đưa ai đến đâu 

Dịch : Hãy đợi trước cổng khi bạn đến, nơi mà nhân viên quan hệ công 

chúng của chúng tôi sẽ đưa cậu đến phòng của bạn 

121. To know more about our seasonal job ----- --, visit our corporate 

website now! 

(A) machines (n) thiết bị 

(B) signals (n) tín hiệu 

(C) statements  (n) bài báo cáo 

(D) opportunities (n) cơ hội 

Dịch : Để biết thêm về cơ hội việc làm có kinh nghiệm trong năm của 

chúng tôi, hãy truy cập trang web công ty của chúng tôi ngay bây giờ! 

122. All journalists have a responsibility to double-check any facts 

presented in their articles to the ----- -- extent possible 

(A) fuller 

(B) more fully 

(C) most fully 

(D) fullest 

Extent là danh từ nên vị trí cần 1 tính từ, ss nhất của tính từ là  

The + adj + EST + noun 

Dịch: Tất cả các nhà báo có trách nhiệm kiểm tra lại bất kỳ sự kiện nào 

được trình bày trong bài viết của họ đến mức tối đa nhất có thể 

123. Please keep in mind that all purchases must stay within the team 

budget -------ordering new equipment. 
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(A) of : của ( ghép vào, không hợp nghĩa ) 

(B) to ( sau “to” phải dùng V nguyên mẫu, mà sau đó lại là “ordering”loại 

(C) when 

(D) not ( nếu là D, khi câu trên là mệnh đề quan hệ rút gọn dạng chủ động, 

và mệnh đề sau đó, sẽ bổ nghĩa cho danh từ trước đó. Ta xét : 

team budget which not orders new equipment.--> sai  vì ngân sách đó 

không thể tự đặt mua được . 

Keep in mind : ghi nhớ 

Dịch: Hãy ghi nhớ rằng tất cả các việc mua bán phải để lại trong ngân sách 

của nhòm khi đặt hàng thiết bị mới. 

124. Thanks to the successful launch of its latest model, Alberto Camera’s 

year-end ----- -- is projected to be the highest it has been in ten years. 

(A) profit 

(B) profited 

(C) profitable 

(D) profitably 

year-end (a) cuối năm (n) cuối năm 

Vị trí cần danh từ ta chọn profit. 

Dịch : Nhờ sự thành công của mô hình mới nhất của mình, lợi nhuận  cuối 

năm của Alberto Camera được dự kiến là cao nhất trong mười năm qua. 

 

125. A new schedule has been proposed as an ------- to the existing one in 

order to meet the deadline. 

(A) alternative 

(B) altematives 

(C) alternatively 
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(D) altemativeness (n) danh từ không đếm được, nên không thể có mạo từ 

trước đó được, và lưu ý rằng , các danh từ có tiếp vị ngữ là –ness : đều là 

không đếm được. 

Vị trí cần 1 danh từ  

Chú ý từ alternative mặc dù có đuôi là IVE nhưng nó lại là danh từ. 

Dịch: Một lịch trình mới đã được đề xuất như là một thay thế có để  đáp 

ứng đúng thời hạn 

126. To return a product, customers must ----- -- mark the authorization 

code on the product return document before shipping it to the store. 

(A) clearing (a) 

(B) clears (v) 

(C) cleared (a) 

(D) clearly 

Adv đứng trước hoặc sau V bổ nghĩa cho V 

Dịch : Để trả lại một sản phẩm, khách hàng phải đánh dấu rõ ràng mã uỷ 

quyền trên sản phẩm trở lại trước khi vận chuyển nó đến cửa hàng. 

127. The newly appointed technical manager will be held responsible for -

------ the company's entire software program. 

(A) inspecting : kiểm tra, thanh tra 

(B) assisting: hỗ trợ 

(C) depending : phụ thuộc 

(D) enduring :chịu đựng 

Note: 

Be held responsible for + Ving: chịu trách nhiệm tổ chức 

Câu này dịch nghĩa ta thấy A là hợp lý 

Dịch : Người quản lý kỹ thuật mới được bổ nhiệm sẽ được chịu trách nhiệm 

tổ chức  kiểm tra toàn bộ chương trình phần mềm của công ty  
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128. Emily Watson will be------  proposals submitted by the finance team 

before approving the final budget. 

(A) adjoining : nối liền, nối tiếp 

(B) reviewing : xem xét 

(C) proving :  chứng tỏ 

(D) experiencing : trải qua 

Reviewing proposal (là cụm) = xem xét tình hình 

Dịch : Emily Watson sẽ xem xét đề xuất của nhóm nghiên cứu tài chính 

trước khi phê duyệt ngân sách cuối cùng 

129. In order to boost sales, T-store has now started to sell its books, posters 

and other ----- -- on its website. 

(A) merchandise 

(B) selection : sự lựa chọn 

(C) promoter : người tài trợ 

(D) extension : sự mở rộng 

Merchandise (n) = goods that are bought and sold: hàng hóa 

Dịch : Để thúc đẩy doanh số bán hàng, cửa hàng T bây giờ đã bắt đầu bán 

sách , áp phích và các hàng hóa khác của nó trên trang web của nó. 

130. Because the problem with the corporate electronic payroll system has 

not been fixed, access to the program will not be available until further----

--- 

(A) opinion : ý kiến 

(B) attention : sự chú ý 

(C) notice 

(D) status (n) tình trạng, uy tính 

Cụm until further notice: mãi cho đến khi có thông báo mới  

Cụm này thường hay ra thi TOEIC 
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Dịch : Bởi vì vấn đề với hệ thống bảng lương của công ty điện tử đã không 

được sữa,  nên truy cập vào các chương trình sẽ không có sẵn cho đến khi 

có thông báo thêm. 

131. Consultants from JNB argued that online ----- -- will be the most cost-

effective way for The Bath Shop to attract younger customers. 

(A) market (n) thị trường 

(B) marketed (a) 

(C) marketing 

(D) marketable (a) 

Cụm online marketing: tiếp thị trực tuyến 

Chuyên gia tư vấn từ JNB cho rằng tiếp thị trực tuyến sẽ là cách hiệu quả 

nhất  để cửa hàngTor The Bath  để thu hút khách hàng trẻ tuổi. 

132.------- her contract with Savv Entertainment is over, actress Nicole 

Milano is free to appear in any films she chooses. 

(A) Only if : chỉ khi 

(B) In case : phòng khi 

(C) According to : theo như  điều gì đó ( điều này phải là đúng ) 

(D) Now that 

Now that + clause = because + clause: bởi vì, vì 

Dịch : Vì  hợp đồng của cô với công ty giải trí Savv kết thúc, nên nữ diễn 

viên Nicole Milano dc tự do trong việc  xuất hiện ở bất kỳ bộ phim nào do 

cô ấy lựa chọn. 

133. All respondents who answered the corporate service survey rated the 

new cafeteria to be “good” or “very good” without any -----  

(A) exception (n) ngoại lệ 

(B) transgression (n) vị phạm 

(C) separation (n) sự tách chiết 

(D) medication (n) 
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Dịch : Tất cả những người trả lời cuộc khảo sát dịch vụ của công ty đều 

đánh giá quán cà phê mới là "tốt" hoặc "rất tốt" nếu k có bất kỳ ngoại lệ 

nào. 

Bổ sung : 

Phân biệt cách dùng medicine, remedy (for), cure (for) 

    This herbal mixture is a well-tried remedy or the common cold. 

Hỗn hợp thảo mộc này là một phương thuốc hiệu nghiệm để trị bệnh cảm 

lạnh. 

-      A century ago it seemed unlikely that we would find a cure for TB. 

Một thế kỷ trước đây dường như chúng ta chưa thể tìm ra biện pháp điều 

trị bệnh lao. 

(Không dùng *remedy*) 

-      Aspirin is probably the most useful medicine known to man. 

Aspirin có lẽ là loại thuốc hiệu nghiệm nhất mà con người đã từng biết tới. 

(remedy = một phương pháp điều trị bệnh đặc hiệu cho một loại bệnh nào 

đó, thường là theo phương pháp cổ truyền; cure = biện pháp điều trị tận 

gốc một bệnh; medicine = thuốc trị bệnh) 

134. ----- -- the deadline to be met, engineers will have to put in at least 

fifteen additional hours over the next week. 

(A) Because = vì 

(B) In order for = in order to = để  

(C) In terms of : xét về mặt, liên quan đến 

(D) Rather 

Dịch : Để kịp thời hạn , các kỹ sư sẽ phải thêm ít nhất mười lăm  giờ làm 

thêm trong tuần tới.  

Bổ sung :  

1. Quite:  
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+ Không bằng "Very" nhưng nhiều hơn hoặc lớn hơn "A litlle", thường 

dùng trong câu với nghĩa tích cực. 

E.g. I'm surprised you haven't heard of him. He's quite famous. (= Less 

than very famous but more than little famous). 

=> Tôi ngạc nhiên là bạn đã chưa nghe gì về anh ta. Anh ta khá nổi tiếng. 

+ Quite đứng trước "A/an" 

E.g. Quite a nice day. 

=> Một ngày khá đẹp. 

+ Quite còn có thể mang nghĩa "Hoàn toàn" khi đi với một số tính từ sau: 

Sure, certain, right, wrong, true, safe, unnecessary, extraordinary, different, 

impossible, amazing, amazed. 

E.g. Are you sure? Yes, quite sure. (Completely sure). 

=> Bạn có chắc không? Vâng, chắc chắn một trăm phần trăm. 

E.g. Everything you said was quite true. 

=> Mọi thứ bạn nói đều hoàn toàn đúng. 

2. Rather:  

+ Mang nghĩa tương tự như Quite nhưng chúng ta dùng Rather chủ yếu với 

những từ có nghĩa tiêu cực và những ý phủ định. 

E.g.1. It's rather cold, so you'd better stay at home now. 

=> Trời khá lạnh, vì vậy bạn nên ở nhà bây giờ thì hơn. 

E.g.2. She's quite intelligent but rather lazy. 

=> Cô ta khá thông minh nhưng khá lười. 

+ Khi dùng Rather với những từ có nghĩa tích cực(nice, interesting..), thì 

nó có nghĩa là "khác thường, bất thường". 

E.g. These oranges are rather nice. Where did you get them? 

=> Những quả cam này trông ngon quá. Bạn mua chúng ở đâu vậy? 

+ Rather có thể đứng trước hay sau "A/an":  

E.g. A rather interesting book / Rather an interesting book.  

Toe
ic 

Prac
tic

e C
lub



Lê Lâm Khang– Economy 4 – Test 10 

Quyển ebook này do tập thể Group “Toeic Practice Club” biên soạn nhằm giúp các bạn tự học 

có tài liệu ôn thi hiệu quả. Đừng mua bán quyển ebook này, như vậy sẽ làm mất đi giá trị mà 

các bạn nhiệt tình đã đóng góp.  

=> Một cuốn sách khá thú vị. 

135. The trainer presented many exciting and innovative marketing 

strategies for the new product, which lefl the management team feeling ---

--  

(A) intricate (a) phức tạp, khó hiểu 

(B) invigorated 

(C) unchanged (a) không thay đổi 

(D) uneventful (a) yên ổn 

Invigorate (v) = to make someone feel fresher, healthier and more 

energetic: tiếp thêm sinh lực 

Dịch : Người huấn luyện trình bày nhiều chiến lược tiếp thị thú vị và sáng 

tạo cho sản phẩm mới, điều này làm cho ban quản lý  cảm thấy  như được 

tiếp thêm  sinh lực 

136. Sheridan Fashions, now ----- -- throughout Japan, first began as a 

small tailor shop in Yukita twenty years ago. 

(A) operates 

(B) have been operating 

(C) could have operated 

(D) operating ( câu đã có động từ chính là began, nên những động từ 

khác chỉ ở dạng mệnh đề quan hệ rút họn là Ved hoặc Ving ) 

Dịch : Hãng thời trang Sheridan , hiện đang hoạt động trên khắp Nhật Bản, 

lần đầu tiên bắt đầu như một cửa hàng may nhỏ ở Yukita vào hai mươi năm 

trước. 

137. ------- snowfall will continue across the country this whole week, 

possibly leading to canceled flights and traffic jams. 

(A) Steep (a) dốc, quá mức 

(B) Deep (a) sâu 

(C) Loaded (a) gây go 
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(D) Heavy 

Cần 1 tính từ, heavy thường dùng trong thời tiết 

Dịch : Tuyết rơi dày trên khắp đất nước sẽ tiếp tục trong tuần này, có thể 

dẫn các chuyến bay bị hủy bỏ và ùn tắc giao thông 

138. ---- -- the additional costs of maintaining the GrandMix oven, 

Forrester’s was able to keep its expenditures lower than last year 

(A) Furthermore 

(B) While 

(C) Such  

(D) Despite  

While: trong khi đó  

Furthermore (adv) = in addition; more importantly: hơn nữa ( vị trí của nó 

là đứng ở giữa 2 dấu phẩy). 

Nên nhớ rằng, trong tiếng anh không có nguyên tắc dùng dấu phẩy, để liên 

kết 2 câu. Một là dùng liên từ, 2 là dùng mệnh đề quan hệ. 

Despite + N.P = in spite of + N.P: mặc dù 

Dịch : Mặc dù chi phí bổ sung để duy trì lò GrandMix, nhưng Forrester đã 

có thể giữ cho chi phí của nó thấp hơn so với năm vừa rùi  

139 To ----- -- the increasing number of tourists who visit the museum, the 

National Arts Museum has decided to build a bigger parking lot by next 

month 

(A) accommodate 

(B) encounter 

(C) justify 

(D) exchange 

Accommodate (v) = suit =  to give what is needed to someone: thích ứng, 

phù hợp  

Toe
ic 

Prac
tic

e C
lub



Lê Lâm Khang– Economy 4 – Test 10 

Quyển ebook này do tập thể Group “Toeic Practice Club” biên soạn nhằm giúp các bạn tự học 

có tài liệu ôn thi hiệu quả. Đừng mua bán quyển ebook này, như vậy sẽ làm mất đi giá trị mà 

các bạn nhiệt tình đã đóng góp.  

Để thích ứng với số lượng ngày càng tăng của khách du lịch tham quan bảo 

tàng, Bảo tàng Nghệ thuật Quốc gia đã quyết định xây dựng một bãi đậu 

xe lớn hơn rất nhiều vào tháng tới. 

140. Kenneth Johnson and Nelly Hung are both gifted singers, so this 

musical is bound to be a huge success ----- -- who gets the leading role. 

(A) even though +  mệnh đề : mặc dù 

(B) as same as 

(C) regardless of 

(D) far from + doing s.thing : chẳng những không làm điều gì. 

Be about to + V = be going to + V = intend + to V = dự định làm cái j đó 

regardless of + N.P: dẫu cho  

Kenneth Johnson và Nelly Hưng là cả hai ca sĩ tài năng, vì vậy lần tổ chức 

âm nhạc này là  một thành công lớn, bất kể ai được giữ vai trò chủ đạo. 
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Attention all employees! A limited number of free tickets to watch an NBA league 

game will be handed out to Active Uniforms employees. As you may know, 

Numero Uno Athletics, the company that sponsors the NBA, is one of our most 

important -----  

141.  (A) patterns  (N) mẫu, hoa văn 

 (B) performances (N) sự biểu diễn/ thực hiện 

 (C) clients  (N) khách hàng  (người sử dụng dịch vụ, sản 

phẩm của công ty) 

  (D) guests  (N) khách ( viếng thăm) 

Dịch:  Các nhân viên hãy chú ý! 

 Một số lượng có hạn vé miễn phí để xem một chương trình trò chơi liên 

minh NBA sẽ được phát miễn phí cho các nhân viên của Active Uniforms. Như 

các bạn biết, Numero Uno Athletics, công ty bảo trợ cho NBA là một trong những 

khách hàng quan trọng nhất của chúng ta 

We recently pulled through a rushed order of uniforms for them upon their urgent 

request. 

In order to show their appreciation for our service, they have generously offered to 

provide us with thirty sets of tickets to an NBA league game this Sunday at 1:00 

P.M. These tickets ----- -- on a first-come, first-served basis to our employees. 

142.  (A) distribute 

 (B) are distributing 

 (C) will be distributed [ sử dụng thì tương lai, bị động  sẽ được cấp 

phát] 

 (D) have been distributed to 

***  Pull through ( Ph.v) hoàn thành, qua khỏi, thoát khỏi 

 Rushed order ( N)    đơn hàng gấp, đột ngột 
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Dịch: 

Chúng ta vừa hoàn thành một đơn hàng đồng phục gấp gáp theo yêu cầu 

khẩn cấp của họ. 

Để bày tỏ sự cảm kích đối với dịch vụ của chúng ta, họ đã hào phóng cung 

cấp 30 bộ vé tới chương trình liên minh NBA Chủ Nhật này lúc 1h00 

chiều. Những chiếc vé này sẽ được phân phát cho các nhân viên trên cơ sở 

ai đến trước có trước.  

----- -- you would like more information, please contact Asha Gupta in human 

resources. 

143.  (A) Whether 

 (B) Although 

 (C) Unless 

 (D) If 

Because there are only a limited number of tickets, only one pair of tickets is 

allowed per person. We expect the tickets to run out fast so hurry! 

Dịch: 

Nếu bạn muốn biết thêm thông tin, hãy liên hệ với Asha Gupta ở phòng 

nhân sự. 

Bởi vì số lượng vé có hạn, một người chỉ được một vé. Chúng tôi mong vé 

sẽ hết 1 cách nhanh chóng vì vậy hãy nhanh chân lên. 

 

Economist(@theeconomist, @facebook) - Economist.com is the premier online 

source for the analysis of world business and current affairs. For the last 30 years, 

Economist.com ----- -- authoritative insight and opinion on international news, 

world politics, business, 

144.  (A) has been provided 
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 (B) had provided 

 (C) will provide 

 (D) has been providing [ đã đang và sẽ tiếp tục cung cấp] 

finance, science and technology, as well as overviews of cultural trends and regular 

industry, business and country special reports. 

Dịch: 

 Economist(@theeconomist, @facebook) - Economist.com là nguồn trực 

tuyến hàng đầu cho các phân tích về tình hình tài chính hiện tại và thương 

mại thế giới. Tong 30 năm qua, Economist.com  đã cung cấp những nhận 

thức và ý kiến xác thực về tin tức quốc tế, chính trị thế giới, thương mại, tài 

chính, khoa học và công nghệ, cũng như tổng quan về xu hướng văn hoá và 

tình hình phát triển công nghiệp, những bản báo cáo đặc biệt về thương mại 

và quốc gia. 

  

With its reputation for the analysis of world business and current affairs, The 

Economist is ----- -- reading for business leaders as well as future market leaders. 

145.  (A) requirements  (N) những yêu cầu 

 (B) required  (P.P) được mong muốn, được yêu cầu 

 (C) require  (V) yêu cầu 

 (D) requirement  (N) sự yêu cầu 

Economist.com is part of The Economist Group(www.economistgroup. com) and 

is responsible for content of The Economist on the Internet.  

Dịch: 

  Với danh tiếng trong việc phân tích về tình hình tài chính hiện tại và 

thương mại thế giới, Economist được mong muốn nghiên cứu về những lãnh 

đạo thương mại cũng như lãnh đạo thị trường tương lai. 
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Economist.com là 1 phần của tập đoàn Economist (www.economistgroup. 

com) và chịu trách nhiệm cho nội dụng của Economist trên Internet. 

A one-year subscription comes with online access to world stock market reports 

updated daily at www.wbm.com. To obtain three free trial -----  call 800-523-5622. 

146.  (A) tickets (N) vé 

 (B) rights (N) quyền 

 (C) issues (N) số báo 

 (D) entries (N) sự truy cập, lối vào 

Dịch: 

 Đặt cọc trong một năm để truy cập tin tức trực tuyến tới các báo cáo thị 

trường cổ phiếu thế giới được cập nhật hàng ngày ở trang  www.wbm.com. 

Để có 3 số báo miễn phí hãy gọi 800-523-5622. 

Dear Mr. Harrison, 

Thank you for providing me a chance to volunteer as a docent at Paris Studio. I 

really enjoyed my experience at the studio. In fact, my only complaint would be 

that the time I spent here was not longer! Needless to say, I ----- -- greatly from the 

last four weeks 

147.  (A) benefit 

(B) have benefitted [ lợi ích, kinh nghiệm người nói nhận được vẫn kéo 

dài cho đến sau này  sử dụng hiện tại hoàn thành] 

 (C) was benefitted 

 (D) would benefit 

Dịch: 

 Gửi ông Harrison, 

Cám ơn đã cho chúng tôi cơ hội để thực tập làm giảng viên tại Paris Studio. 

Tôi  thực sự đã rất thích trải nghiệm này. Thực tế, lời đáng trách duy nhất 
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của tôi là thời gian tôi bỏ ra không được nhiều. Thật thừa khi nói rằng, tôi có 

rất nhiều lợi ích từ bốn tuần qua làm việc tại xưởng của cô Ellenor. 

working in Ms. Ellenor’s studio. ----- -- Ms. Ellenor has more than 20 years’ 

experience 

148.  (A) Given that  : Bởi vì, do 

 (B) As long as   : miễn là 

 (C) Even though : Mặc dù 

 (D) Furthermore : Hơn thế, ngoài ra 

Dịch:  

Vì Cô Ellenor có hơn 20 năm kinh nghiệm làm việc như một hoạ sĩ chuyên nghiệp, 

nên tôi đã học được nhiều điều khi hỗ trợ cho cô ấy 

working as a professional painter, I have learned a great deal while assisting her. lt 

has been a true honor for ----- -- to have been selected to work and participate in 

the Florida 

149.  (A) you 

 (B) her 

 (C) me 

 (D) him 

Arts Youth Volunteer Program. 

Dịch:    

Đó là niềm vinh dự thực sự cho tôi khi được chọn để làm việc và tham gia 

vào chương trình tình nguyện trẻ vì nghệ thuật của Florida. 

I am pleased to congratulate you on joining the Health Nutrition Research Faculty. 

As you are probably aware, our group has recently expanded its activities ----- -- 

Asia to truly 

150.  (A) beside (adv) bên cạnh 
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 (B) among (adv) ở giữa 

 (C) except (adv) không kể 

 (D) beyond (adv) vượt sang 

Dịch: 

Tôi rất vui được chúc mừng bạn đã tham gia vào khoa nghiên cứu sức khoẻ 

dinh dưỡng. Như bạn có thể nhận thấy, tổ chức của chúng tôi vừa mở rộng hoạt 

động vượt sang toàn Châu Á để thực sự trở thành một tổ chức đa quốc gia. 

become a multinational organization. As the faculty director, I would like to 

strongly encourage you to attend our  upcoming conference being held at the Best 

Suites Hotel in San Francisco, California in November. This conference ------- 

participants to take part 

151 .  (A) allowed 

 (B) will allow 

 (C) to allow 

 (D) would have allowed 

Dịch: 

 Là trường khoa, tôi muốn mạnh dạn khuyến khích bạn tham dự vào cuộc  

hội thảo sắp tới được tổ chức ở khách sạn Best Suite tại San Fransisco, 

California trong tháng 11. Hội thảo này cho phép người tham dự tham gia 

vào nhiều cuộc thảo luận thú vị và hào hứng cùng với những người cùng 

nghiên cứu. 

in many interesting and stimulating discussions with their research peers. I hope 

that this opportunity ----- -- to be helpful for your professional interests. Hope to 

see you at the conference! 

152.  (A) proves (V) chứng tỏ là 

 (B) helps (V) giúp 
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 (C) turns (V) quay về 

 (D) cannot (m.V) không thể 

Dịch: 

Tôi mong rằng cơ hội này chứng tỏ sẽ có ích cho sự quan tâm về nghề  

nghiệp của bạn. Mong sẽ gặp bạn ở cuộc hội thảo ! 
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