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LỜI MỞ ĐẦU
Quyển sách giải đề Toeic chi tiết phần 1 các bạn đang đọc được lấy tài liệu từ đề thi
Toeic ETS 1000.Trước khi xem phần giải đề thì bạn hãy down sách ở link bên dưới và in
ra làm trước như vậy bạn mới có thể thực sự hiểu bài.
https://drive.google.com/file/d/0ByrOdmWCChm_ZFBqSTdCMzRiWnc/view
Nếu trong quá trình học nếu có câu nào không hiểu hoặc cần hỏi kinh nghiệm luyện
thi Toeic thì bạn có thể tham gia group Đồng Hành Chinh Phục Toeic 990 trên
facebook.Mọi người trong group sẽ cố gắng giúp đỡ bạn hết sức có thể.
Link group: https://www.facebook.com/groups/toeictienchung
Nếu bạn mới bắt đầu học hoặc vẫn chưa tìm được lộ trình học phù hợp cho mình thì
mời bạn đọc "Lộ trình học toeic từ con số 0 đến 800+".
https://goo.gl/tf9lvP
Hệ thống mẹo trong bài thi TOEIC.
https://goo.gl/d9lK4p
https://goo.gl/OB3OG9
Link tổng hợp tất cả các sách ôn thi TOEIC cần thiết cho bạn.
https://goo.gl/RSL9Fd
Lời cuối cho mình xin được gửi lời cám ơn đến các đồng tác giả đã cùng thực hiện
cuốn sách này. Để có được cuốn sách giải đáp chi tiết như thế này là nhờ công của tất cả
các bạn. Hy vọng bạn đọc sẽ trân trọng quyển sách này.
“ Không quan trọng bạn học được bao nhiêu quyển sách mà quan trọng là bạn học được
bao nhiêu thứ trong một quyển”.
Nhóm tác giả:
Trần Tiến Chung: https://www.facebook.com/tien.chung.35
Đèo Quốc Đàm: https://www.facebook.com/dam.deoquoc?fref=ts
Nguyễn Duy Thành: https://www.facebook.com/duythanhtnbk?fref=ts
Lê Hồng Sơn: https://www.facebook.com/0973236641son?fref=ts
Nguyễn Nữ: https://www.facebook.com/carly.danial?fref=ts
Thủy Thu Phạm: https://www.facebook.com/thuthuy.pham.9279?fref=ts
Nguyễn Thảo: https://www.facebook.com/tieuboi.langthangky?fref=ts
Thái Mỹ Lộc: https://www.facebook.com/myloc.thai?fref=ts
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TEST 1: Tiến Chung
101.Passengers on the aircraft are asked to secure ------- belongings during takeoff
and landing.
(A) they - đại từ nhân xưng chủ ngữ
(B) their – tính từ sở hữu
(C) them - đại từ nhân xưng tân ngữ
(D) themselves - đại từ phản thân
Giải thích:
Phía sau chỗ trống là danh từ belongings (đồ đạc cá nhân) nên chỉ có thể chọn tính từ sở
hữu đứng trước nó.
Dịch:
Hành khách trên máy bay được yêu cầu tự bảo đảm đồ đạc của họ trong quá trình cất
cánh và hạ cánh.
102.East Abihay City is run ------------ a mayor and six-member council who are elected
for four years.
(A) of
(B) among
(C) by
(D) from
Giải thích:
- Các bạn để ý từ đứng ở sau động từ tobe thì không thể là động từ nguyên mẫu được mà
động run trong trường hợp này là hình thức quá khứ phân từ 2 run - ran – run.
=> Câu sử dụng thể bị động be + Vpp nên có thể chọn được dễ dàng giới từ by
- Ngoài ra câu cung sử dụng mệnh đề quan hệ who are elected for four years.
Dịch:
Thành phố East Abihay được điều hành bởi một thị trưởng và sáu thành viên hội đồng
những người được bầu chọn trong 4 năm.
103.Due to its need for ---------- repairs, the Paliot l2Z conveyor belt is scheduled to be
replaced by a more efficient model.
(A) frequent – tính từ hoặc động từ
(B) frequently – trạng từ
(C) frequency – danh từ
(D) frequents – động từ
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Giải thích:
Đây là dạng bài gặp rất nhiều trong bài thi Toeic chọn vị trí của từ loại danh từ,tính
từ,trạng từ,động từ….Nên phần này các bạn phải nắm thật chắc.
Phía sau chỗ trống là danh từ repairs nên chỉ có thể chọn tính từ đứng trước nó.
Dịch:
Do nhu cầu sửa chữa thường xuyên, băng tải Paliot l2Z dự kiến sẽ được thay thế bằng
một mẫu hiệu quả hơn.
104.On July 23, Mr. Saito will be named chairman of the board --------------- president of
Tairex Electronics.
(A) as well as
(B) more – thường dùng trong so sánh hơn more (...) than
(C) added (tính từ) – thêm vào
cereal with added vitamins
no added sugar
(D) such as – chẳng hạn như là
Children should avoid eating junk food such as burgers and chips.
Giải thích:
Dịch nghĩa của câu để chọn As well as = not only … but also.
Ngoài ra câu cũng sử dụng cấu trúc bị động với động từ name
name somebody/something (as) something: chọn ai/cái gì cho vị trí,chức vụ gì đó
The film was named best foreign film.
Quinn has been named as the new team manager.
Dịch:
Ngày 23 tháng 7, ông Saito sẽ được đặt bổ nhiểm làm chủ tịch hội đồng quản trị cũng
như làm giám đôc của công ty Tairex Electronics.
Kiến thức bổ sung:
Chú ý: Cách dùng As well as
- As well as có nghĩa tương đương với not only … but also.
She is intelligent as well as beautiful. (= She is not only beautiful, but also intelligent.)
Lưu ý rằng as well as đưa ra thông tin mà người đọc/người nghe đã biết, phần còn lại của
câu sẽ đưa ra thông tin mới
- Động từ sau as well as
Sau as well as, người ta thường dùng động từ dạng –ing
Eg: He hurts his arm, as well as breaking his leg. (không dùng: … as well as broke his
leg.)
Nếu có động từ trong mệnh đề chính ở dạng nguyên thể thì sau as well as ta có thể sử
dụng động từ nguyên thể bỏ to
Eg: I have to cook the food as as well as clean the floor
- Chủ ngữ
Có thể dùng as well as để nối hai chủ ngữ. Nếu chủ ngữ đầu là số ít thì động từ theo sau
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nó cũng chia tương ứng với chủ ngữ số ít đó.
Mary, as well as Ann, was delighted to hear the news.
Nhưng lưu ý rằng đây không phải là cấu trúc phổ biến. Thông thường người ta để as well
as sau mệnh đề chính. Và trong trường hợp chủ ngữ là đại từ thì as well as luôn đứng sau
mệnh đề chính.
Mary was delighted to hear the news as well as Ann.
She is rich as well as me. (không dùng: She, as well as I/me, is rich.)

105.Any problems with the new software system should be reported to the system
administrator -------------.
(A) prompt
(B) promptness
(C) prompts
(D) promptly
Giải thích:
Any problems : chủ ngữ
with the new software system : trạng ngữ
should be reported : vị ngữ
to the system administrator : trạng ngữ
Xét thấy câu đã đủ thành phần ngữ pháp nên ta chỉ có thể chọn trạng từ ở vị trí cuối câu
bổ nghĩa cho động từ chính report ( báo cáo ngay lập tức).
Ngoài ra câu sử dụng cấu trúc
report something to somebody – báo cáo vấn đề gì lên ai đó
All accidents must be reported to the safety officer.
Dịch:
Bất kỳ vấn đề với hệ thống phần mềm mới nên được báo cáo cho người quản trị hệ thống
ngay lập tức.
106.Employees currently working in Ridge Manufacturing's branch offices will move
into the new headquarters ---------- the building is finished.
(A) once (liên từ) – khi mà điều gì đó xảy ra
Once I get him a job, he'll be fine.
Once in bed, the children usually stay there.
(B) even (trạng từ) – ngay cả khi
Most companies have suffered a drop in their profits, even very large companies.
(C) besides (trạng từ,giới từ) – bên cạnh đó
The area has stunning scenery, beautiful beaches, and much more besides.
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People choose jobs for other reasons besides money.
(D) moreover (trạng từ) – ngoài ra,hơn nữa
The rent is reasonable and, moreover, the location is perfect.
The source of the information is irrelevant. Moreover, the information need not be
confidential.
Dịch:
Nhân viên hiện đang làm việc trong các văn phòng chi nhánh Ridge Manufacturing sẽ di
chuyển vào trong trụ sở mới khi mà tòa nhà xây dựng xong.
107.Because of a --------- increase in profits this quarter, Tyro Sportswear employees will
receive their first-ever year-end bonus.
(A) dramatically – trạng từ
(B) dramatize – động từ
(C) dramatic – tính từ
(D) drama – danh từ
Giải thích:
Tương tự câu 103 phía trước chỗ trống là mạo từ a => increase là danh từ => chọn tính
từ đứng trước danh từ.
Dịch:
Bởi vì một sự gia tăng đáng kể trong lợi nhuận quý này, nhân viên Tyro Sportswear sẽ
lần đầu tiên nhận được tiền thưởng cuối năm.
108.---------- about the actual cost of the project have delayed the plans for expanding the
arena.
(A) Additions (danh từ) – bổ sung
the addition of something
The addition of networking facilities will greatly enhance the system.
addition to
This excellent book will be a welcome addition to the library of any student
(B) Manners (danh từ) – phương pháp
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manner of (doing) something
It seemed rather an odd manner of deciding things.
He felt some guilt over the manner of her death.
(C) Materials (danh từ) – tài liệu,vật liệu
Videos often make good teaching material.
a supply of building materials
artists' materials
(D) Concerns (danh từ) – quan tâm,lo lắng
concern about/over/with
the rise of concern about the environment
the growing concern over inflation
concern with worsening law and order
Dịch:
Mối lo ngại về chi phí thực tế của dự án đã trì hoãn các kế hoạch mở rộng sân vận động.
109.You may return for full credit any merchandise with ------------ you are not satisfied.
(A) who
(B) what
(C) which
(D) whose
Giải thích:
Ta loại ngay được đáp án D đầu tiên vì nó là đại từ sở hữu nên cần danh từ theo sau.
Tiếp đến quan sát trước chỗ trống thấy giới từ “with” đánh lạc hướng khiến các bạn phân
vân giữa các đáp án A,B,C thì các bạn để ý sau chỗ trống là một mệnh đề.
with ở đây đi với tính từ satisfied
satisfied with : hài lòng về điều gì
I'm not satisfied with the way he cut my hair.
Đây là phân kiến thức về giới từ đứng đầu mệnh đề quan hệ, trước which hoặc whom.
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Chúng ta không thể đặt giới từ trước that hoặc who.
Một số ví dụ:


Was that the restaurant to which you normally go? (go to)



Electronics is a subject about which I know very little. (know about)



The Sales Manager is the person from whom I obtained the figures.
(obtain something from somebody/something)

=> Ta có thể chọn ngay đáp án C which thay thế cho merchandise.
Dịch:
Bạn có thể trả lại bất kỳ hàng hóa mà bạn không hài lòng.
110.Preparing a budget encourages an executive to --------- several options before
deciding on a course of action.
(A) think (động từ) – suy nghĩ
(B) reply (động từ) – trả lời,phản hồi
reply to
Has Ian replied to your letter yet?
reply that
Mills replied that he was staying at his parents' flat.
reply (to something) with something
The rebel troops replied to government threats with increased violence.
(C) inquire (động từ) – điều tra,dò hỏi thông tin
inquire about
I am writing to inquire about your advertisement in The Times.
inquire into something phrasal verb
The investigation will inquire into the company's financial dealings.
(D) examine (động từ) – kiểm tra,xem xét
examine how/whether/what etc
In the course, we will examine how and why Spain became a democracy in 1931.
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examine something for something
The police will have to examine the weapon for fingerprints.
Dịch:
Việc chuẩn bị ngân sách khuyến khích CEO xem xét một số lựa chọn trước
quyết định quá trình hành động.
111.Arcosa Design Ltd. offers digital and print design ------- that fit the individual client's
requirements.
(A) to service
(B) service
(C) serviced
(D) services
Giải thích:
Để ý trước chỗ trống có danh từ design là danh từ không đếm được và phía sau là mệnh
đề quan hệ.Nếu như that thay thế cho design thì động từ phải chia số ít là fits chứ ko phải
fit.
=> that sẽ thay thế cho danh từ số nhiều để động từ fit đúng ngữ pháp.
=> chọn đáp án D danh từ số nhiều
Dịch:
Arcosa Design Ltd cung cấp dịch vụ thiết kế kỹ thuật số và in phù hợp với yêu cầu của
các khách hàng.
112.Consumers are advised to use caution when applying this product ------ fabrics
that have been dyed by hand.
(A) at
(B) to
(C) out
(D) off
Giải thích:
Ta có cấu trúc sau:
apply something to something : sử dụng một cái gì đó như một phương pháp, ý tưởng
trong hoạt động hoặc quá trình
10
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New technology is being applied to almost every industrial process.
These ideas are often difficult to apply in practice.
Dịch:
Người tiêu dùng nên cẩn thận khi áp dụng các sản phẩm này cho các loại vải đã được
nhuộm bằng tay
113. Amonarth Premium paints are highly ------------ to most stains and can be cleaned
easily with soap and water.
(A) resistance – danh từ
(B) resisted – động từ
(C) resistant – tính từ
(D) resists – động từ
Giải thích:
Nhận thấy câu này ở dạng be + trạng từ + …….
=> chỗ trống có thể điền tính từ resistant hoặc động từ resisted để câu thành thể bị động.
Tuy nhiên nếu ta chọn resisted thì dịch thành:
Sơn cao cấp Amonarth bị chống lại vết bẩn tốt => không hợp lý.
Để ý sau chỗ trống ta có giới từ to nên chọn ta chọn đán án C là tính từ đi theo cấu trúc
resistant to : không bị ảnh hưởng bởi điều gì.
an infection that's resistant to antibiotics
Dịch:
Sơn cao cấp Amonarth có khả năng chống vết bẩn tốt và có thể làm sạch
dễ dàng với xà phòng và nước.
114. The company-sponsored five-kilometer run will be held on October 15, and all
employees ------------ to participate.
(A) to invite
(B) invite
(C) inviting
(D) are invited
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Giải thích:
Cần động từ chính chia theo chủ ngữ all employees
=>loại A và C ko làm động từ chính trong câu được
Tiếp tục dịch nghĩa: tất cả những nhân viên được mời tham dự
=> Chọn D thể bị động
invite somebody to do something : mời ai đó làm gì.
Anyone interested in contributing articles is invited to contact the editor.
Dịch:
Cuộc thi chạy 5 km sẽ được tổ chức vào ngày 15 tháng 10, và tất cả
nhân viên được mời tham dự.
115.In the decade ------- it was founded, Liu and Wang Corporation has become
a legend in creative advertising.
(A) since : kể từ khi
We've been waiting here since two o'clock.
I haven't played rugby since I left university.
(B) almost (trạng từ) : gần,hầu hết
Have you almost finished?
Supper's almost ready.
It was almost midnight.
(C) however (trạng từ,liên từ) : tuy nhiên
This is a cheap and simple process. However there are dangers.
an extremely unpleasant disease which is, however, easy to treat
(D) therefore (trạng từ) : do đó
Their car was bigger and therefore more comfortable.
Progress so far has been very good. We are, therefore, confident that the work will
be completed on time.
Dịch:
Trong thập kỷ kể từ khi nó được thành lập, Tổng công ty Liu và Wang đã trở thành
12
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một huyền thoại trong quảng cáo sáng tạo.

116.---------- demonstrating an impressive work ethic, Ms. Hyun often takes on extra
projects in addition to her regular workload
(A) Consistently : trạng từ
(B) Consistency : danh từ
(C) Consisted : động từ
(D) Consistent : tính từ
Giải thích:
Ở câu này ta thấy dạng --------- + Ving + cụm danh từ,mệnh đề.
=> đây là dạng giản lược chủ ngữ mệnh đề liên từ.
Câu gốc khi chưa giản lược chủ ngữ:
Because Ms. Hyun consistently demonstrates an impressive work ethic, Ms. Hyun often
takes on extra projects in addition to her regular workload.
=> Cần chọn trạng từ đáp án A để bổ nghĩa cho động từ demonstrating
Dịch:
Bởi vì cô Hyun luôn thể hiện một tinh thần làm việc ấn tượng,cô Hyun thường đảm
nhiệm các dự án bổ sung cộng với khối lượng công việc thường xuyên của mình.

117.Visitors should reserve opera tickets well in advance ----- they hope to see a
performance while in Westgard City.
(A) and ( liên từ ) : và
He's gone to get some fish and chips.
The film starred Jack Lemmon and Shirley Maclaine.
(B) or ( liên từ ) : hoặc
Shall we go out to the cinema or stay at home?
13
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You can have ham, cheese or tuna.
(C) if ( liên từ ) : nếu
We'll stay at home if it rains.
If you need money, I can lend you some.
(D) until ( giới từ,liên từ ) : cho tới khi
The ticket is valid until March.
He waited until she had finished speaking.
Dịch:
reserve : đặt vé,đặt chỗ
in advance : trước khi điều gì đó xảy ra
Du khách nên đặt vé opera trước nếu họ muốn nhìn thấy buổi biểu diễn trong khi ở
Westgard City.

118.No firm can ---------- to rely forever only on the strength of its name to sell products.
(A) require ( động từ ) : yêu cầu
Campbell's broken leg will probably require surgery.
What's required is a complete reorganization of the system.
(B) afford ( động từ ) : đủ khả năng
afford to do something
We can't afford to wait any longer or we'll miss the plane.
(C) suppose ( động từ ) : giả sử
I suppose (that)
I suppose it's too late to apply for that job now.
be supposed to do/be something
We're supposed to check out of the hotel by 11 o'clock
(D) depend ( động từ ) : tùy theo
depend on/upon somebody/something
The length of time spent exercising depends on the sport you are training for.
14
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Dịch:
Không có doanh nghiệp có thể đủ khả năng để mãi mãi chỉ dựa vào sức mạnh thương
hiệu để bán sản phẩm.

119. Library patrons who fail to return an item by the due date ------- a fee.
(A) charge
(B) will be charged
(C) have charged
(D) are charging
Giải thích:
Library patrons : chủ ngữ
who fail to retum an item by the due date : mệnh đề quan hệ
a fee : tân ngữ
Câu còn thiếu động từ chính đến đây ta để ý thấy 3 đáp án A,C,D động từ dạng chủ động
chỉ có đáp án B dạng bị động nên ta dịch nghĩa để chọn
Dịch:
Khách thư viện nào không trả lại sách trước ngày quy định sẽ bị tính thêm một khoản phí.
120. Staff members should work in pairs during the training workshop to help ---------master the procedure for handling customer service inquiries.
(A) one such
(B) each other : lẫn nhau
(C) yourself ( đại từ phản thân) : chính mình
Look at yourself in the mirror.
Come and warm yourselves by the fire.
(D) everything ( đại từ ) : mọi điều
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Everything was covered in a thick layer of dust.
I decided to tell her everything.
Dịch:
Nhân viên nên làm việc theo cặp trong hội thảo đào tạo để giúp đỡ lẫn nhau
nắm vững các thủ tục để xử lý các yêu cầu dịch vụ khách hàng.

121.Greenleaf Press will soon publish a --------------,pocket version of Manuel Santiago's
book An Insider's Guide to Travel in Argentina.
(A) gathered ( động từ ) : tập hợp
gather around/round
Gather round, everyone, so that you can see the screen.
During the air raids, we gathered the children around us and sang songs.
gather together
Could the bride's family all gather together for a photo?
(B) replaced ( động từ ) : thay thế
replace something with something
They replaced the permanent staff with part-timers.
(C) condensed ( động từ ) : tóm gọn,súc tích
condense something into something
This whole chapter could be condensed into a few paragraphs.
(D) acquainted ( động từ ) : báo cho ai đó thông tin
acquaint somebody with something - to give someone information about something:
You need to acquaint the police with the facts.
Dịch:
Greenleaf Press sẽ sớm xuất bản bản tóm tắt, phiên bản bỏ túi cuốn sách An Insider's
Guide to Travel in Argentina của Manuel Santiago.
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122.Because Legolos Company recognizes the importance of protecting
customer information, it has made data privacy a high -----------.
(A) conformity ( danh từ ) : phù hợp với quy định
conformity to
conformity to social expectation
(B) liability ( danh từ ) : trách nhiệm
liability for
Tenants have legal liability for any damage they cause.
liability to
your liability to capital gains tax
liability to do something
The court ruled there was no liability to pay any refund.
(C) priority ( danh từ ) : ưu tiên
The club's priority is to win the League.
(D) seniority ( danh từ ) : thâm niên
I had fifteen years seniority, and they couldn't fire me.
Dịch:
Bởi vì công ty Legolos nhận ra tầm quan trọng của việc bảo vệ thông tin
khách hàng,cong ty đã coi việc bảo mật dữ liệu là ưu tiên cao.
123. The sales invoice contains all the terms and
conditions --------- by the buyer and seller.
(A) agreeing upon
(B) agreement
(C) agree
(D) agreed to
Giải thích:
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The sales invoice : chủ ngữ
contain : động từ chính
all the terms and conditions : tân ngữ
--------- by the buyer and seller. : mệnh đề quan hệ
Động từ ở chỗ trống là dạng rút gọn bị động của mệnh đề quan hệ.
=> chọn đáp D.
Ngoài ra ta có cấu trúc sau:
agree to do something :đưa ra quyết định với ai đó sau khi đã thỏa thuận với họ
We agreed to meet again the following Monday.
all the terms and conditions which are agreed to by the buyer and seller.
Dịch:
Hóa đơn bán hàng có chứa tất cả các điều khoản và điều kiện được đồng ý bởi người mua
và người bán.
124. In her latest article in Earthbound Science Journal, ecologist Mei Ling offers a ---------- review of Paul Winthrop's research on drought resistance.
(A) critic ( danh từ )
(B) critical ( tính từ )
critical of
Many parents are strongly critical of the school.
He made some highly critical remarks.
(C) criticize ( động từ )
(D) critically ( trạng từ )
Giải thích:
a ----------- review => chỗ trống cần tính từ bổ nghĩa cho danh từ đằng sau
=> chọn B
Dịch:
Trong bài viết mới nhất trên Earthbound Science Journal, nhà sinh thái học Mei Ling
cung cấp đánh giá quan trọng của nghiên cứu Paul Winthrop về khả năng chịu hạn hán.
125. Under the direction of James Pak, the orchestra has become one of the most
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highly------- performing arts groups in the region.
(A) intended ( động từ ) : ý định,dự định
intend to do something
I intend to spend the night there.
intend somebody/something to do something
I didn't intend her to see the painting until it was finished.
(B) overcome ( động từ ) : vượt qua,chiến thắng
He struggled to overcome his shyness.
Her financial problems could no longer be overcome.
(C) regarded ( động từ ) : đánh giá,chú ý đến ai đó
regard somebody/something as something
Edith was widely regarded as (=considered by many people to be)eccentric.
His work is highly regarded (=regarded as very good) by art experts.
(D) impressed ( động từ ) : gây ấn tượng
impress somebody with/by something
We were very impressed by the standard of work.
One candidate in particular impressed us with her knowledge.
Dịch:
Dưới sự chỉ đạo của James Pak, dàn nhạc đã trở thành một trong những
nhóm nghệ thuật biểu diễn ấn tượng nhất trong khu vực.
126.Our email system is ---------- known as FastTrack, even though
its ofﬁcial name is Fast Mail Delivery and Tracking system.
(A) mutually ( trạng từ ) : Lẫn nhau, qua lại
mutual affection
tình yêu mến lẫn nhau
mutual wellwishers
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những người có thiện chí với nhau
(B) relatively ( trạng từ ) : tương đối
The system is relatively easy to use.
E-commerce is a relatively recent phenomenon.
(C) abruptly ( trạng từ ) : đột ngột
(D) commonly ( trạng từ ) : thông thường, bình thường
Sodium chloride is more commonly known as salt.
a commonly used industrial chemical
Dịch:
Hệ thống email của chúng tôi thường được gọi là FastTrack, mặc dù
của tên chính thức của nó là Fast Mail Delivery and Tracking system.
127.The strategic planning committee's recommendation was that more emphasis
should be put --------- research and development in the coming year.
(A) against ( giới từ ) : chống lại
Every council member voted against the proposal.
those who are campaigning against the new road
(B) during ( giới từ ) : trong khoảng thời gian
During the summer she worked as a lifeguard.
He slept calmly during the early part of the night.
Foxes remain hidden during the day.
(C) for ( giới từ )
(D) on ( giới từ )
Giải thích:
Để ý phía trước có động từ put nên đằng sau chỉ có giới từ on là đi cùng với nó.
Các bạn cùng xem một số nghĩa của put on
put on something
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1. to pretend to feel something I can't tell whether he's really upset or if he's just putting i
t on. He put on a good show of being angry,but he was really only joking.
2. to add or increase something I put on weight when I gave up smoking.
3. to make a piece of equipment work I put the heat on, but the car is still cold. Can you p
ut on that great CD you played yesterday?
4. to hold or produce an event The second graders want to put on a play.
Dịch:
Đề nghị của hội đồng kế hoạch chiến lược là những điểm quan trọng
nên được đưa vào nghiên cứu và phát triển trong những năm tới.

128. Major industries in this district include food processing and aircraft ----------.
(A) manufacturer
(B) manufactures
(C) manufactured
(D) manufacture
Giải thích:
Ta thấy liên từ and => nghĩ ngay đến câu trúc song song
food processing ( danh từ ghép) = aircraft ---------=> chỗ trống cần danh từ phù hợp để tạo thành danh từ ghép.
Loại đán án A ( danh từ ) : người sản xuất,chế tạo vì không hợp nghĩa
Chọn D aircraft manufacture : chế tạo máy bay
Dịch:
Các ngành công nghiệp chủ yếu ở khu vực này bao gồm chế biến thực phẩm và chế tạo
máy bay.
129.Staff members --------- for promotion will
be notified by management within ten days.
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(A) ample ( tính từ ) : more than enough
ample time/evidence/opportunity
You'll have ample time for questions later.
There is ample evidence that climate patterns are changing.
ample room/space etc
She found ample room for her things in the wardrobe.
(B) eligible ( tính từ ) : đủ điều kiện,đủ tư cách
eligible for
Students on a part-time course are not eligible for a loan.
(C) superior ( tính từ ) :
better, more powerful, more effective etc than a similar person or thing, especially
one that you are competing against [≠ inferior]:
Fletcher's superior technique brought him victory.
superior to
Your computer is far superior to mine.
He loves making fun of women. It makes him feel superior.
(D) estimated : ước tính
Dịch:
Nhân viên đủ điều kiện thăng chức sẽ được thông báo từ quản lý trong thời gian mười
ngày.
130.Director Kawamura's --------- is that those with expertise
in the field should be responsible for the ﬁnal hiring decision.
(A) position ( danh từ ) : chức vụ
somebody's position as something
Bill took up his new position as Works Director in October.
position of
She has held the position of Chief Financial Officer since 1992.
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Bruce is thinking of applying for the position.
(B) function ( danh từ ) : chức năng,nhiệm vụ
perform/fulfil a function
In your new job you will perform a variety of functions.
The church fulfils a valuable social function.
(C) classification ( danh từ ) : phân loại
the classification of wines according to quality
There are five job classifications.
(D) location ( danh từ ) : địa điểm
His apartment is in a really good location.
its isolated geographical location
Dịch:
Vị trí của giám đốc Kawamura là những thứ mà những người có chuyên môn
trong lĩnh vực này phải có trách nhiệm đối với các quyết định tuyển dụng cuối cùng.

131.Evergo's latest hiking shoe, the Rugged Wear Trekker,
is -------- named for its durability and strength.
(A) suitably : trạng từ
(B) suitable : tính từ
(C) suitability : danh từ
(D) suitableness : danh từ
Giải thích:
Dạng bài be +…..+ Vpp ta chỉ có thể chọn trạng từ xen vào giữa bổ nghĩa cho động từ.
Dịch:
Giày đi bộ đường dài mới nhất của Evergo, Rugged Wear Trekker,được đặt tên phù hợp
với độ bền và sức mạnh của nó.
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132.Because she felt that the tourism video appeared to have been -------- made,
Ms Peppin recommended that it be ﬁlmed again.
(A) altogether ( trạng từ ) : hoàn toàn
an old custom that has vanished altogether
Congress could ban the procession altogether.
(B) soon ( trạng từ ) : sớm
It will be dark soon.
David arrived sooner than I expected.
(C) hastily ( trạng từ ) : vội vàng
a hastily arranged news conference
'Don't worry,' Jenny added hastily. 'I checked with Lizzie first.'
(D) repeatedly ( trạng từ ) : lập lại
Graham was repeatedly warned not to work so hard.
Dịch:
Bởi vì cô cảm thấy rằng video du lịch dường như đã được thực hiện vội vàng,
Ms Peppin khuyến cáo rằng nó được làm lại một lần nữa.

133. Linella Media Group has indicated that growth in its new media
revenues last year helped ------- a decrease in television advertising.
(A) offset ( động từ ) : đền bù
Cuts in prices for milk, butter, and cheese will be offset by direct payments to farmers.
(B) outplay ( động từ ) : Chơi giỏi hơn, chơi hay hơn
(C) input ( động từ ) : đầu vào
The information is input to our computer system.
(D) overact ( động từ ) : cường điệu
Dịch:
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Linella Media Group đã chỉ ra rằng sự tăng trưởng trong doanh thu phương tiện truyền
thông năm ngoái đã giúp bù đắp sự sụt giảm trong quảng cáo truyền hình.
Kiến thức bổ sung:
help (to) do something
She was coming to help clean the machines.

134. Since employees often have to meet with clients with no prior notice,
Park Interior Design enforces dress code -------- at all times.
(A) compliant : tính từ
(B) compliance : danh từ
(C) compliantly : trạng từ
(D) complies : động từ
Giải thích:
Cần danh từ để tạo thành cụm danh từ ghép có nghĩa.
Dịch:
Vì nhân viên thường xuyên phải gặp gỡ với khách hàng không có thông báo trước,
Park Interior Design thực hiện việc tuân thủ quy tắc ăn mặc mọi lúc.
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135.The Global Marketing Manager is required to travel
extensively and so must be ------- to unfamiliar situations.
(A) opposed ( tính từ ) : phản đối
be opposed to something : to disagree with something such as a plan or system
Most of us are opposed to the death penalty.
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(B) versatile ( tính từ ) : đa năng
The potato is an extremely versatile vegetable.
(C) relative ( tính từ ) : so sánh tương đối,mối quan hệ
The relative merits of both approaches have to be considered.
her opponent's relative lack of experience
(D) adaptable ( tính từ ) : thích nghi
adaptable to
The catfish is adaptable to a wide range of water conditions.
Dịch:
Các giám đốc tiếp thị toàn cầu được yêu cầu đi du lịch nhiều nơi
và do đó phải thích nghi với những tình huống bất ngờ.
136.The effective use of landscaping makes the difference between
having a real garden and --------------- a collection of plants.
(A) simple : tính từ
(B) simpler : so sánh hơn
(C) simplest : so sánh nhất
(D) simply : trạng từ
Giải thích:
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Câu đã đủ thành phần ngữ pháp nên ta chọn trạng từ để bổ nghĩa cho cụm danh từ “a
collection of plants”.

Dịch:
Việc sử dụng có hiệu quả cảnh quan tạo nên sự khác biệt giữa
có một khu vườn thật và chỉ đơn giản là một bộ sưu tập của các nhà máy.

137.The impressive ﬂoral display at the building entrance is ----------made up of blue ﬂowers, with a few red ones artfully placed throughout.
(A) enough ( trạng từ ) : đủ
enough for
Is the water warm enough for you?
enough to do something
Will Evans be fit enough to play?
(B) exclusively ( trạng từ ) : duy nhất
This offer is available exclusively to people who call now.
(C) primarily ( trạng từ ) : chủ yếu
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The advertisement is aimed primarily at children.
(D) everywhere ( trạng từ ) : khắp nơi
I've looked everywhere but I can't find the map.
He's travelled everywhere in Europe.
Dịch:
Sự trưng bày hoa ấn tượng ở lối vào tòa nhà là chủ yếu tạo thành bởi hoa màu xanh,cùng
với một vài bông màu đỏ được khéo léo sắp đặt.

138. The new restaurant on Park Avenue has ------------- much excitement
because of the international reputation of its executive chef
(A) marketed ( động từ ) : quảng cáo
If you could ever figure out how to market this you'd make a fortune.
market something for somebody
They plan to market the toy for children aged 2 to 6.
market something as something
Electric cars are being marketed as safe for the environment.
(B) equipped ( động từ ) : trang bị
equip somebody/something with something
They spent a lot of money equipping the school with new computers.
He equipped himself with a hammer and nails.
be equipped with something
The rooms are equipped with video cameras.
be equipped to do something
The emergency services are equipped to deal with disasters of this kind
(C) generated ( động từ ) : gây ra điều gì
a useful technique for generating new ideas
The program would generate a lot of new jobs.
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(D) received ( động từ ) : nhận
All the children will receive a small gift.
receive something from somebody
She received an honorary degree from Harvard.
Dịch:
Các nhà hàng mới trên đại lộ Park đã tạo ra nhiều hứng thú
vì danh tiếng quốc tế của bếp trưởng điều hành nó.
139. By the time Clear Blaze Technology's word processing program
goes on the market,software engineers ------------- its remaining flaws.
(A) will have corrected
(B) had been correcting
(C) are correcting
(D) will correct
Giải thích:
Sự hòa hợp thì giữa 2 vế trong câu có By the time
By the time + hiện tại đơn , vế sau dùng tương lai hoàn thành
By the time + quá khứ đơn , vế sau dùng qúa khứ hoàn thành .
ex: - By the time Clear Blaze Technology's word processing program goes on the market,
software engineers will have corrected its remaining flaws.
- By the time I arrived, they had already eaten dinner.
Dịch:
Trước lúc chương trình xử lý văn bản của Clear Blaze Technology tung ra
trên thị trường, kỹ sư phần mềm sẽ sửa chữa sai sót còn lại.
Kiến thức bổ sung:
Thì tương lai hoàn thành dùng để diễn tả một hành động sẽ xảy ra trước một hành động
khác trong tương lai. Nó cũng có thể diễn tả một hành động xảy ra trước một thời điểm
đã xác định trong tương lai.
140. The Produce Growers Association has distributed a pamphlet to area supermarkets
that lists fruits and vegetables with the highest --------of vitamins.
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(A) attractions : sự hấp dẫn
(B) concentrations : nồng độ,hàm lượng
(C) beneﬁciaries : người được hưởng lợi
(D) commands : mệnh lệnh
Dịch:
Hiệp hội người trồng Produce đã phân phối một cuốn sách nhỏ cho các siêu thị khu vực
nơi liệt kê các loại trái cây và rau quả có hàm lượng vitamin cao nhất.
Mr. Howard:
We have ------- your fax order for a case of hanging file folders.
141. (A) canceled : hủy bỏ
(B) purchased : mua
(C) received : nhận
(D) fulﬁlled : cung cấp
Dịch:
Chúng tôi đã nhận được đơn đặt hang gửi qua fax của bạn cho cái cặp treo tài liệu.
We have in stock the style of folders you requested, but you did not specify a color on the
order form. We currently carry the Pro Stock Hanging File Folder in black, navy blue,
light green, and orange.
If you could please get back to me with your -------- before the end of the day today, I
will make sure that your order is processed in time for delivery by the end of the week.
142. (A) prefer : động từ
(B) preferred : Ved
(C) preferential : tính từ
(D) preference : danh từ
Giải thích:
Trước chỗ trống là tính từ sở hữu nên chọn ngay danh từ đáp án D
Dịch:
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Nếu bạn có thể gửi lại đơn hàng cho tôi cùng với màu bạn thích trước khi kết thúc ngày
hôm nay, tôi sẽ đảm bảo rằng đơn đặt hàng của bạn được xử lý trong thời gian giao hàng
trước cuối tuần.

Please let me know if you are in need of any other ofﬁce products at this time. You may
respond to this e-mail or call me ---------- at 415-555-0166, ext. 42.
143. (A) directing : Ving
(B) directly : trạng từ
(C) direction : danh từ
(D) directed : Ved
Giải thích:
Câu đã đủ thành phần ngữ pháp chọn trạng từ để bổ nghĩa cho động từ call.
Dịch:
Xin vui lòng cho tôi biết nếu bạn có nhu cầu về bất kỳ sản phẩmvăn phòng khác vào thời
điểm này. Bạn có thể trả lời các e-mail này hoặc gọi cho tôi trực tiếp tại 415-555-0166,
số máy lẻ 42.

---------------------------------------------------------------------------------------------Dear Ms. Hsu
We are writing to inform you that your Brisbane Independent Daily Herald subscription
rate is about to change from $18.75 per month to $21.00 per month. We regret any
financial burden this may place on our subscribers, but ------- our rising operating costs,
we find the change unavoidable.
144. (A) as for ( để làm việc đó, để việc đó ) + noun, verb-ing...
(B) in that ( tại vì, bởi vì ) + mệnh đề
(C) due to ( bởi vì ) = because of.
Due to repairs, the garage will be closed next Saturday.
The flight has been delayed one hour, due to weather conditions.
(D) provided that ( chỉ cần,miễn là) + + mệnh đề
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I’ll go back to work tomorrowprovided/providing (that) I’m feeling better
(Chỉ cần tôi cảm thấy khỏe hơn thì tôi sẽ quay lại làm việc vào ngày mai)
Dịch:
Chúng tôi rất tiếc bất kỳ gánh nặng tài chính này cho các khách hàng của chúng tôi,
nhưng do chi phí hoạt động tăng cao của chúng tôi, chúng tôi gặp phải sự thay đổi không
thể tránh khỏi.
The ---------- will go into effect on 1 May.
145. (A) regulation : quy định
(B) increase : sự tăng
(C) agenda : danh sách những việc sẽ được thảo luận tại cuộc họp
(D) termination : sự chấm dứt
Dịch:
Sự tăng giá sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 5.
The Brisbane Independent Daily Herald greatly appreciates your loyalty, and we remain
committed to -------- timely and accurate news coverage to our readers.
146. (A) offered
(B) offering
(C) being offered
(D) have offered
Giải thích:
Các bạn ghi nhớ cấu trúc này committed to V-ing : cam kết,sẵn sang làm điều gì.
Dịch:
Brisbane Independent Daily Herald rất cảm kích sự trung thành của bạn, và chúng tôi vẫn
cam kết cung cấp tin tức kịp thời, chính xác cho độc giả của chúng tôi.
Bổ Sung:
Be accustomed to V-ing: quen với
Be dedicated / devoted to V-ing: tận tụy với
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Be opposed to V-ing: không đồng thuận với/ chống lại
Be get used to V-ing: quen với
Look forward to V-ing: trông chờ
Come close to V-ing: đạt được điều gì hoặc làm được việc gì
Contribute to V-ing: góp phần làm gì
Commited to V-ing : cam kết
Object to V-ing: không thích hoặc phản đối làm gì
Feel free to call us at 3403-0122 with any questions or concems.
Sincerely,
William Vane, Manager
Circulation Department
--------------------------------------------------------------------------------Dear Mr. Miller:
We would like to take this opportunity to thank you for choosing the Matsuyama
Elegance Hotel for your recent visit. It is our sincere hope that we ------ able to provide
you with an experience of the highest quality.
147. (A) were
(B) will be
(C) are
(D) are going to be
Giải thích:
Cần chọn động từ chi theo thì phù hợp.Xét thấy hành động đã xảy ra trong quá khứ recent
visit nên chọn ngay đáp án A.
Dịch:
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Chúng tôi muốn nhân cơ hội này để cảm ơn bạn đã lựa chọn các Matsuyama Elegance
Hotel cho chuyến thăm gần đây của bạn. Đó là niềm hy vọng chân thành rằng chúng tôi
đã có thể cung cấp cho bạn một trải nghiệm chất lượng cao nhất.
We invite you to participate in our guest survey about your recent overnight stay at the
Matsuyama Elegance Hotel. Your feedback is --------- important to us as it helps ensure
we are meeting our goals of exceptional hospitality and unequalled service.
148. (A) popularly : phổ biến
(B) narrowly : số lượng nhỏ,trong gang tấc
(C) extremely : vô cùng
(D) respectably : đáng kể về số lượng,khối lượng
Dịch:
Phản hồi của bạn là vô cùng quan trọng đối với chúng tôi vì nó giúp đảm bảo chúng tôi
được đáp ứng mục tiêu của chúng ta về lòng hiếu khách đặc biệt và dịch vụ tốt nhất.
To access the survey, please visit www.matsuyamaelegance.co.jp /survey and enter the
following password: CJA3N
We sincerely thank you for sharing your opinions as we continue to do our best to make
each visit ---------.
149. (A) enjoyable : tính từ
(B) enjoying : ving
(C) enjoy : động từ
(D) enjoys : động từ
Best regards.
Takeshi Hattori
Giải thích:
Các bạn ghi nhớ cấu trúc bên dưới:
Make + object (o) + adjective complement (ac)
Music makes [O]me [AC]happy.
 Cần đáp án là tính từ
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Dịch:
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn bạn đã chia sẻ ý kiến của bạn bởi vì chúng tôi tiếp tục
cố gắng hết sức của mình để làm cho mỗi chuyến thăm trở nên thú vị.
-------------------------------------------------------------------------------------Nahan-Messer Publishing announced today the launch of a division dedicated to science
ﬁction.The division, Lightspeed Press, will publish twenty original titles this year. It will
be led by Clara Bryce, longtime ﬁction --------- at Nahan-Messer.
150. (A) editing
(B) editor
(C) edits
(D) editorial
Giải thích:
Phía trước ta thấy tên người Clara Bryce nên ta cần danh từ chỉ nghề nghiệp của người
này => ﬁction editor : biên tập viên thể loại viễn tưởng
Dịch:
Nahan-Messer Publishing công bố ngày hôm nay sự ra mắt của một bộ phận dành riêng
cho khoa học viễn tưởng.Bộ phận này, Lightspeed Press, sẽ xuất bản 20 đầu sách ban đầu
trong năm nay. Nó sẽ được dẫn dắt bởi Clara Bryce, biên tập viên lâu năm thể loại viễn
tưởng tại Nahan-Messer.
The publisher's roster of science fiction authors has grown large enough in recent years to
merit its own division, according to Bryce. "Increasingly. readers are seeking a sense of
wonder,conveyed so well by science ﬁction," said Bryce. "Lightspeed was created to
address this ---------------.”
151. (A) question : câu hỏi
(B) award : phần thưởng
(C) invitation : lời mời
(D) demand : nhu cầu
Dịch:
Danh sách các nhà xuất bản của tác giả khoa học viễn tưởng đã phát triển đủ lớn trong
những năm gần đây để xứng đáng với bộ phận riêng của mình, theo Bryce. "Càng ngày.
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độc giả đang tìm kiếm một cảm giác kỳ diệu, truyền đạt rất tốt bởi khoa học viễn tưởng,"
Bryce nói. "Lightspeed đã được tạo ra để giải quyết nhu cầu này."
All of Nahan-Messer's established science fiction authors have been moved to the new
division.---------------, Lightspeed has acquired several ﬁrst-time novelists. Its first
release, A Giant of Industry by Lily Riddle, will be published on March 15.

152. (A) In addition : Ngoài ra,thêm vào đó
"In addition, smoking causes lung cancer." (= Besides)
(B) For example : ví dụ như
(C) On the contrary : trái lại,ngược lại
“We thought you didn't like opera.” – “On the contrary, I love it.” (Chúng tôi đã nghĩ
cậu không thích opera. – Ngược lại, tớ thích đấy chứ!).
(D) On the whole : nói chung, bao quát.
On the whole, I thought the film was pretty good. (Nhìn chung, tôi nghĩ rằng bộ phim khá
hay).

Dịch:
Tất cả các tác giả khoa học viễn tưởng lâu năm củaNahan-Messer đã được chuyển đến
các bộ phận mới. Ngoài ra, Lightspeed đã mua lại một số tiểu thuyết lần đầu. Phiên bản
đầu tiên của nó, A Giant of Industry của Lily Riddle, sẽ được công bố vào ngày 15 Tháng
Ba.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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TEST 2 : Đèo Quốc Đàm
101. Taiwan Kritwear Corporation’s board of directors ________ for two hour
yesterday to review the annual report.
A. met
B. meet
C. meets
D. meeting
Giải thích:
Khi đọc đến câu này, mắt chúng ta sẽ gặp trạng từ chỉ thời gian yesterday, đó là một
gợi ý then chốt giúp chúng ta chọn thì nào cho chính xác ---->Đáp án là A. met - như
vậy câu này phải chọn thì quá khứ. Thì quá khứ của động từ meet tức là câu B, còn
câu C là động từ được chia ở hiện tại đơn và dĩ nhiên là loại ngay câu D. meeting
hiện tại phân từ không phù hợp trong câu này.
DỊCH:Hội đồng quản trị Tổng công ty Đài Loan Kritwear đã gặp nhau trong hai giờ
ngày hôm qua để xem xét các báo cáo hàng năm.
102. Employees have the option of attending a training class __________
completing an outline tutorial.
A. except
B. but
C. or
D. so
Giải thích:
Làm sao chúng ta biết chọn từ nào? Vì chúng ta có cụm từ “have the option of “ (có
quyền chọn lựa hoặc không) và “option (of doing something)” mà chọn lựa thì phải
có hai hành động cho chúng ta chọn, đó là “attending a training class” ( tham gia
một khóa huấn luyện) hoặc “completing an outline tutorial” (hoàn tất một bài hướng
dẫn phác thảo) -->Đáp án là CCCC. or
A. except (ngoại trừ)
1. except (preposition) (also except for) used before you mention the only thing or
person about which a statement is not true. Sau except + noun (phrase)
synonym(đồng nghĩa) apart from
- We work every day except Sunday.
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2. except (conjunction) -->except (that)… used before you mention something that
makes a statement not completely true
-I didn't tell him anything except that I needed the money.
preposition

B. but (nhưng) chỉ sự đối lập hay tương phản. = however; despite this
- I'd asked everybody but only two people came. (Tôi đã yêu cầu tất cả mọi người
nhưng chỉ có hai người đến.)
C. or (hoặc) = used to introduce another possibility
- Is your sister older or younger than you?
- Are you coming or not?
- Is it a boy or a girl?
- It can be black, white or grey.
D. so (vì vậy) là giới từ chỉ nguyên nhân và kết quả = used to show the reason for
something
- It was still painful so I went to see a doctor. (Nó vẫn còn đau nên tôi đã đến gặp
bác sĩ)
DỊCH: Các nhân viên có thể chọn tham dự một lớp đào tạo hay hoàn tất một bài
hướng dẫn phác thảo.
103. Although the staff has grown, Mr. Lee continues to conduct all client meetings
________.
A.he
B. him
C. his
D. himself
Giải thích:
Đọc hết câu này, vị trí trống đứng ở cuối câu ---> Loại A. he (đại từ nhân xưng giữ
vai trò làm chủ từ) thì không thể đứng ở vị trí đó được. Kế đến loại tiếp B. him (đại
từ nhân xưng) giữ vai trò làm tân ngữ cho động từ. Ở đây chúng ta có động từ conduct
something (formal) = to organize and/or do a particular activity ----> nên loại B.
Loại tiếp C. his (tính từ sở hữu) sau nó phải có danh từ. Đáp án là DDDD. himself
(đại từ phản thân) = used to emphasize the male subject or object of a sentence. Đây
là lối nói nhấn mạnh cho chủ từ hay túc từ là giống đực.
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BỔ SUNG:
Đại từ phản thân (Reflexive pronouns). Nó xuất phát từ động từ reflex có nghĩa là
phản chiếu. Khi chúng ta nhìn vào gương hay nhìn xuống nước, ta sẽ thấy bóng của
mình phản chiếu lại. Loại đại từ này phản chiếu lại chính chủ từ của câu. Chúng ta
đã học các loại đại từ nhân xưng (đứng làm chủ từ và túc từ), đại từ sở hữu và tính
từ sở hữu, cách viết đại từ phản thân kết hợp các loại đó.
I - myself
You - yourself (số ít)
He - himself
She - herself
It - itself
We - ourselves (số nhiều)
You - yourselves (số nhiều)
They - themselves (số nhiều)
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.)
- 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:
40

Group: Đồng Hành Chinh Phục Toeic 990

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.)
Đây là một số thành ngữ dùng với reflexive pronouns:
- believe in yourself (dĩ nhiên tùy chủ từ, ở đây dùng yourself làm thí dụ tượng trưng
thôi.)
- blame yourself
- cut yourself
- enjoy yourself
- feel sorry for yourself
- help yourself (đây là câu mời ăn uống thân mật, có thể xem tương đương như câu
"ăn tự nhiên nhé”)
- hurt yourself
- give yourself something
- introduce yourself
- kill yourself
- pinch yourself
- be proud of yourself
- take care of yourself (tự chăm sóc mình, câu này có thể dịch là “bảo trọng nhé”)
- talk to yourself
- teach yourself
- tell yourself
- work for yourself
- wish yourself (luck)
DỊCH: Mặc dù các nhân viên đã phát triển, ông Lee tiếp tục tiến hành các cuộc họp
khách hàng một mình.
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104. Renowned violinist Aya Kodura maintained a rigorous practice schedule
_________ her national tour.
A. during
B. among
C. abroad
D. inside
Giải thích:
Khi đọc đến câu này, đến chổ trống chắc chắn các bạn phân vân không biết chọn từ
nào. Xem nào “.... her national tour” là cụm danh từ (noun phrase) Đáp án là
AAAA. during vì sau during + noun (phrase)
A. during (preposition)
1. all through a period of time
- during the 1990s
- There are extra flights to Colorado during the winter.
- Please remain seated during the performance.
2. at some point in a period of time
- He was taken to the hospital during the night.
- I only saw her once during my stay in Rome.
B. among (preposition)
1. surrounded by somebody/something; in the middle of somebody/something
- a house among the trees
- They strolled among the crowds.
- I found the letter amongst his papers.
- It's OK, you're among friends now.
2. being included or happening in groups of things or people
- A British woman was among the survivors.
- He was among the last to leave.
- This attitude is common among the under-25s.
- ‘What was wrong with the job?’ ‘Well, the pay wasn't good, among other things.’
- Discuss it among yourselves (= with each other) first.
3. used when you are dividing or choosing something, and three or more people or
things are involved
- They divided the money up among their three children.
C. abroad (preposition)
1. in or to a foreign country
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- to be/go/travel/live abroad
- She worked abroad for a year.
- imports of cheap food from abroad
- He was famous, both at home and abroad (= in his own country and in other
countries).
- For a holiday abroad you need a valid passport.
2. (formal) being talked about or felt by many people
- There was news abroad that a change was coming.
3. (old use) outside; outdoors
D. inside (preposition)
1. on or to the inner part of something/somebody; within something/somebody
- Go inside the house.
- Inside the box was a gold watch.
- For years we had little knowledge of what life was like inside China.
- You'll feel better with a good meal inside you.
- (figurative) Inside most of us is a small child screaming for attention.
opposite outside
2. in less than the amount of time mentioned
- The job is unlikely to be finished inside (of) a year
DỊCH: Nghệ sĩ violin nổi tiếng Aya Kodura duy trì một lịch trình tập luyện nghiêm
ngặt trong suốt tour lưu diễn vòng quanh quốc gia của mình.
105. Ms. Yasuda’s _________ in managing difficult projects has earned her respect
from colleagues and company officials.
A. succeed
B. success
C. succeeds
D. successful
Giải thích:
Ngay đầu câu chúng ta đã thấy sau Ms. Yasuda có ‘s là dấu hiệu của sở hữu cách,lưu
ý đừng nhầm với dạng rút gọn của động từ to be nha!!! như vậy sau ‘s chúng ta cần
một danh từ --Đáp án là BBBB. success
A. succeed (v) --> succeed in doing something
- He succeeded in getting a place at art school. (Anh ấy đã thành công trong việc
có được một chỗ ở trường nghệ thuật.)
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B. success (n) ---> success (in doing something)
-I didn't have much success in finding a job.
C. succeeds ---> là động từ được chia ở ngôi thứ ba số ít.
D. successful (adj)
1. successful (in something/in doing something)
- They were successful in winning the contract.(Họ đã thành công trong việc giành
được hợp đồng.)
2. successful (at something/at doing something)
- I wasn't very successful at keeping the news secret. (Tôi đã không thành công lắm
trong việc giữ bí mật thông tin.)
DỊCH: Thành công của bà Yasuda trong việc quản lý các dự án khó khăn đã giành
được sự tôn trọng từ các đồng nghiệp và các quan chức của công ty.
106. Warehouse employees must ____________ the safety guidelines as outlined in
the company manual.
A. take
B. follow
C. lead
D. carry
Giải thích: Câu này chọn đáp án dựa theo nghĩa để suy ra nha các bạn. Động từ nào
có thể đi với danh từ “guidelines”(lời hướng dẫn) ---> ta cóthe safety guidelines
(những hướng dẫn về an toàn)và động từ MUST --->Đáp án là BBBB. follow (tuân
thủ)
- guidelines (n) [plural]= a set of rules or instructions that are given by an official
organization telling you how to do something, especially something difficult (điều
quy định/ chỉ dẫn)
- The government has drawn up guidelines on the treatment of the mentally ill.
- manual (n) = a book that tells you how to do or operate something, especially one
that comes with a machine, etc. when you buy it (tập sách hướng dẫn)
- a computer/car/instruction manual
- Why don’t you read the manual?
DỊCH: Các nhân viên kho bãi phải tuân theo các hướng dẫn an toàn như được nêu
trong cuốn hướng dẫn của công ty.
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107. Director Jun Iwata auditioned twenty actors before making the ________
decision about whom to cast in the main role.
A. final
B. finals
C. finally
D. finalize
Giải thích: vị trí còn trống trước một danh từ(the ___decision) vậy nhất định nó phải
là một tính từ --->Đáp án là A. final và ghi nhớ thêm tính từ này rất thường hay đi
“decision”, ví dụ: The final decision is yours.(Quyết định cuối cùng tùy thuộc vào
bạn)
- aution (v) [transitive] audition somebody (for something) to watch, listen to and
judge somebody at an audition (thử vai)
- We auditioned over 200 children for the part.
- cast (v) [transitive] to choose actors to play the different parts in a film/movie, play,
etc.; to choose an actor to play a particular role (chọn vai)
* cast somebody (as somebody) He has cast her as an ambitious lawyer in his latest
movie.
B. finals (n) - final (n) =the last of a series of games or competitions in which the
winner is decided
-2014 World Cup Finals (Trận chung kết giải Bóng Đá Thế giới)
C. finally (adv) = after a long time, especially when there has been some difficulty
or delay
*(synonym) eventually
- I finally managed to get her attention. (Cuối cùng tôi đã được tìm được cách làm
cho cô ấy chú ý.)
D. finalize (v) --->finalize something = to complete the last part of a plan, trip,
project, etc.
- They met to finalize the terms of the treaty. (Họ đã gặp nhau để hoàn tất các điều
khoản của hiệp ước.)
DỊCH: Đạo diễn Jun Iwata đã thử vai hai mươi diễn viên trước khi đưa ra quyết định
cuối cùng về người nào để vào vai chính.
108. The elevators in the north wing will be closed ________ for maintenance next
week.
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A. formerly
B. annually
C. temporarily
D. cautiously
Giải thích: Căn cứ vào nghĩa của từng từ, loại dần --->Đáp án là CCCC.
A. formerly (adv) = in earlier times (trước đây)
synonym previously
- Namibia, formerly known as South West Africa
- I learnt that the house had formerly been an inn.
- John Marsh, formerly of London Road, Leicester, now living in France
B. annually (adv) = once a year (thườngniên/ hằng năm)
- The exhibition is held annually.
C. temporarily (adv) = in a way that lasts or is intended to last or be used only for a
short time; in a way that is not permanent (tạm thời)
- We regret this service is temporarily unavailable.
- The company announced that it would be temporarily closing the factory because
of the global downturn.
opposite permanently
D. cautiously (adv) (một cách cẩn thận)
1. carefully, especially in order to avoid danger, mistakes or risks
- She looked cautiously around and then walked away from the house.
- to move/proceed/tread cautiously
2. in a way that recognizes there are still problems to be dealt with
- I'm cautiously optimistic.
DỊCH: Các thang máy ở cánh phía bắc sẽ được tạm thời đóng cửa để bảo trì trong
tuần tới.
109. Zarina Bekler’s new autumn collection features skirts in a ______ variety of
colors and fabrics.
A. wide
B. width
C. widen
D. widely
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Giải thích: Chọn A vì chúng ta có cụm từ rất hay gặp trong các kỳ thi TOEIC hay
IELTS, đó là a wide variety of + noun (phrase)
Trong đó - variety (of something) = several different sorts of the same thing.
- There is a wide variety of patterns to choose from. (Có rất nhiều loại mẫu để lựa
chọn.)
B. width (n)= the measurement from one side of something to the other; how wide
something is (chiều rộng/ bề ngang)
- The terrace runs the full width of the house. (Sân thượng chạy hết toàn bộ chiều
rộng của ngôi nhà.)
C. widen (v)
1.[intransitive, transitive] to become wider; to make something wider
- Her eyes widened in surprise.
* widen into somethingHere the stream widens into a river.
* widen somethingThey may have to widen the road to cope with the increase in
traffic.
2. [intransitive, transitive] to become larger in degree or range; to make something
larger in degree or range
- the widening gap between rich and poor
* widen somethingWe plan to widen the scope of our existing activities by offering
more language courses.
- The legislation will be widened to include all firearms.
D. widely (adv) = by a lot of people; in or to many places (rộng rãi/ khắp nơi)
- The idea is now widely accepted. (Ý tưởng này được chấp nhận rộng rãi.)
- He has travelled widely in Asia. (Ông đã đi khắp nơi ở châu Á.)
DỊCH: Bộ sưu tập mùa thu mới của Zarina Bekler có những chiếc váy trong một loạt
các màu sắc và các loại vải khác nhau.
110. To maintain the laboratory’s high ___________, employees are required to
attend an annual training workshop.
A. account
B. committees
C. standards
D. themes
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Giải thích: Chính vì “To maintain...” bắt đầu câu (duy trì) nên túc từ của nó phải phù
hợp với ngữ cảnh, và ở đây chúng ta phải chọn đáp án là CCCC. standards (tiêu
chuẩn)
A. account (n) (tài khoản) = an arrangement that somebody has with a bank, etc. to
keep money there, take some out, etc.
- I don't have a bank account. (Tôi không có tài khoản ngân hàng)
B. committees (n) (ủy ban) ---> a committee = a group of people who are chosen,
usually by a larger group, to make decisions or to deal with a particular subject
- She's on the management committee. (Cô ấy nằm trong ban quản lý)
C. standards (n) (accountable/ uncountable) - (tiêu chuẩn)
*standard (of something) = a level of quality, especially one that people think is
acceptable
- We aim to maintain high standards of customer care. (Chúng tôi mong muốn duy
trì các tiêu chuẩn cao về chăm sóc khách hàng.)
D. themes (n) (chủ đề) = the subject or main idea in a talk, piece of writing or work
of art
- North American literature is the main theme of this year's festival. (Văn học Bắc
Mỹ là chủ đề chính của lễ hội năm nay.)
DỊCH: Để duy trì các tiêu chuẩn cao của phòng thí nghiệm, nhân viên được yêu cầu
tham dự một cuộc hội thảo tập huấn hàng năm.
111. The city council ________ approved the highway extension project pending the
results of an environmental review.
A. conditions
B. conditioned
C. conditional
D. conditionally
Giải thích: Ta thấy “The city council” là chủ từ, “approved” là động từ, và túc từ là
“the highway extension project” ---> dứt khoát chổ trống đó phải là trạng từ để bổ
nghĩa cho động từ. Đáp án là DDDD. conditionally
A. conditions (n) điều kiện (the state that something is in)
- The house is in a generally poor condition. (Ngôi nhà nói chung trong tình trạng
tồi tàn.)
48

Group: Đồng Hành Chinh Phục Toeic 990

B. conditioned (v)
* condition somebody/something to do something (huấn luyện/ tạo điều kiện)
- The rats had been conditioned to ring a bell when they wanted food. (Những con
chuột đã được huấn luyện để rung chuông khi chúng muốn ăn.)
C. conditional (adj)
* conditional (on/upon something)= depending on something
- Payment is conditional upon delivery of the goods (= if the goods are not delivered,
the money will not be paid) (Thanh toán là điều kiện cần khi giao hàng (= nếu hàng
hoá không được giao, số tiền này sẽ không được trả)
D. conditionally (adv) = in a way that depends on something
- The offer was made conditionally. (Đề nghị này được thực hiện có điều kiện.)
DỊCH: Hội đồng thành phố tạo điều kiện chấp thuận dự án mở rộng đường cao tốc
trong khi chờ kết quả của việc xem xét môi trường.
112. In June Mr.Sudamaji broke the record ________ the most sales generated in a
single month.
A. at
B. within
C. above
D. for
Giải thích:
Nghĩa thông thường của account (n) (= written account) là hồ sơ, giấy tờ ghi chép,
thì đi với giới từ OF ---->[countable] record (of something)= a written account of
something that is kept so that it can be looked at and used in the future. Ví dụ:
- You should keep a record of your expenses.
Nhưng khi nhìn đến cụm từ break the recordthì các bạn phài hiểu “ record” ở đây
là kỷ lục thể thao, chứ không phải là hồ sơ tài liệu gì nhé! (= the best result or the
highest or lowest level that has ever been reached, especially in sport)
BONUS: Chúng ta có cụm từ to break the record (= to achieve a better result than
there has ever been before). Ngoài ra chúng ta còn có cụm hold the record for sth
(giữ kỷ lục về cái gì) và set a new record (nêu kỷ lục mới)
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- She holds the world record for the 100 metres.
DỊCH: Trong tháng sáu ông Sudamaji phá vỡ kỷ lục cho hầu hết các doanh số bán
hàng được tạo ra trong một tháng.
113. For optional performance of your Rydor clothes dryer, clean the filter
_____________.
A. extremely
B. regularly
C. deeply
D. heavily
Giải thích: Đáp án là BBBB. regularly
- filter (n) = a device containing paper, sand, chemicals, etc. that a liquid or gas is
passed through in order to remove any materials that are not wanted (máy lọc)
- an air/oil filter
- a coffee/water filter
- filter paper for the coffee machine
- He smokes cigarettes without filters.
A. extremely (adv) cực kỳ(usually with adjectives and adverbs) = to a very high
degree
- extremely important/useful/complicated
- She found it extremely difficult to get a job.
- Their new CD is selling extremely well.
- I would be extremely grateful if you could have a word with her.
B. regularly (adv) thường xuyên
1. at regular intervals or times
- We meet regularly to discuss the progress of the project.
- The water in the fish tank should be changed regularly.
2. often
- I go there quite regularly.
3. in an even or balanced way
- The plants were spaced regularly, about 50 cm apart.
C. deeply (adv)sâu
1. very; very much
- She is deeply religious.
- They were deeply disturbed by the accident.
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- Opinion is deeply divided on this issue.
- deeply rooted customs/ideas
- deeply held beliefs/convictions/views (= that somebody feels very strongly)
2. used with some verbs to show that something is done in a very complete way
- to breathe/sigh/exhale deeply (= using all of the air in your lungs)
- sleep deeply (= in a way that makes it difficult for you to wake up)
- to think deeply (= about all the aspects of something)
3. to a depth that is quite a long way from the surface of something
- to drill deeply into the wood
D. heavily (adv) nặng nề
1. Đối to a great degree; in large amounts
- It was raining heavily.
- to drink/smoke heavily
- to be bleeding heavily
- to be heavily taxed
- heavily armed police (= carrying a lot of weapons)
- a heavily pregnant woman (= one whose baby is nearly ready to be born)
- They are both heavily involved in politics.
- He relies heavily on his parents.
- She has been heavily criticized in the press.
2. with a lot of force or effort
- She fell heavily to the ground.
3. heavily built (of a person) with a large, solid and strong body
4. slowly and loudly
- She was now breathing heavily.
- He was snoring heavily.
5. in a slow way that sounds as though you are worried or sad
- He sighed heavily.
6. in a way that makes you feel uncomfortable or anxious
- Silence hung heavily in the room.
- The burden of guilt weighed heavily on his mind.
heavily loaded/laden full of or loaded with heavy things
- a heavily loaded van
- The car was heavily laden on the way home.
DỊCH: Để đạt hiệu quả tùy chọn trong máy sấy quần áo Rydor của bạn, hãy làm sạch
các bộ lọc thường xuyên.
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114. Factory officials reported that with the installation of the new machinery, errors
during ________ have decreased by 15 percent.
A. assemble
B. assembly
C. assembles
D. assembled
Giải thích: Đáp án là BBBB vì sau during + noun (phrase).
A. assemble (v)
1. [intransitive, transitive] to come together as a group; to bring people or things
together as a group
- All the students were asked to assemble in the main hall.
- She then addressed the assembled company (= all the people there).
* assemble something to assemble evidence/data
- The manager has assembled a world-class team.
- He tried to assemble his thoughts.
2.[transitive] assemble something to fit together all the separate parts of something,
for example a piece of furniture
- The shelves are easy to assemble.
opposite disassemble
B. assembly (n) = [uncountable] the process of putting together the parts of
something such as a vehicle or piece of furniture
- Putting the bookcase together should be a simple assembly job.
- a car assembly plant
- the correct assembly of the parts
C. assembles là hiện tại phân từ, ngôi thứ 3 số ít của động từ assemble
D. assembled là quá khứ phân từ, của động từ assemble
DỊCH: Các quan chức nhà máy cho biết với việc lắp đặt các máy móc mới, lỗi trong
quá trình lắp ráp đã giảm 15 phần trăm.
115. The company cafeteria menu has been improved and ________ features a
greater selection of healthy soups and salads.
A. then
B. next
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C.once
D. now
Giải thích: Khi đọc đến sau liên từ “and” chúng ta thấy động từ“features” được chia
ở thì hiện tại, ngôi thứ 3 số ít nên trước nó phải là một trạng từ chỉ thời gian ở hiện
tại --->Đáp án là DDDD. now
A. then (adv) - used to refer to a particular time in the past or future
- Life was harder then because neither of us had a job.
- Things were very different back then.
- She grew up in Zimbabwe, or Rhodesia as it then was.
- I saw them at Christmas but haven't heard a thing since then.
B. next (adv)
* after something else; then; afterwards
- What happened next?
- Next, I heard the sound of voices.
*next best, biggest, most important, etc… (after/to somebody/something) following
in the order mentioned
- Jo was the next oldest after Martin.
- The next best thing to flying is gliding.
* used in questions to express surprise or confusion
- You're going bungee jumping? Whatever next?
C. once (adv)
* on one occasion only; one time
- I've only been there once.
- He cleans his car once a week.
- She only sees her parents once every six months.
- (informal) He only did it the once.
* at some time in the past
- I once met your mother.
- He once lived in Zambia.
- This book was famous once, but nobody reads it today.
* used in negative sentences and questions, and after if to mean ‘ever’ or ‘at all’
- He never once offered to help.
- If she once decides to do something, you won't change her mind.
D. now (adv)
* (at) the present time
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- Where are you living now?
- It's been two weeks now since she called.
- It's too late now.
- From now on I'll be more careful.
- He'll be home by now.
- I've lived at home up till now.
- That's all for now.
* at or from this moment, but not before
- Start writing now.
- I am now ready to answer your questions.
* (informal) used to show that you are annoyed about something
- Now they want to tax food!
- What do you want now?
- It's broken. Now I'll have to get a new one.
* used to get somebody’s attention before changing the subject or asking them to do
something
- Now, listen to what she's saying.
- Now, the next point is quite complex.
- Now come and sit down.
- Now let me think…
DỊCH: Thực đơn nhà ăn của công ty đã được cải thiện và nay có thêm một lựa chọn
lớn các món súp và salad có lợi cho sức khỏe.
116. The ensemble consists _________ four members who have been performing
together since last August.
A. with
B. in
C. of
D. about
Giải thích: Đáp án ở đây phải là CCCC. of vì consist + of
- ensemble (n)[countable + singular or plural verb] = a small group of musicians,
dancers or actors who perform together. (nhóm nghệ sĩ)
- a brass/wind/string, etc. ensemble
- The ensemble is/are based in Lyons.
* consist of somebody | consist of something = to be formed from the people or
things mentioned
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- The committee consists of ten members.
- Their diet consisted largely of vegetables.
- Their conversation consisted almost entirely of gossip.
- a gas station that basically consists of two gas pumps and a vending machine
* consist of doing something
- Most of the fieldwork consisted of making tape recordings.
DỊCH: Nhóm nghệ sĩ bao gồm bốn thành viên là những người đã biểu diễn cùng
nhau kể từ tháng Tám năm ngoái.
117. In order to be more _________ to its customers, The Jeness Department Store
has added a customer feedback section to its website.
A. response
B. responded
C. responsive
D. responder
Giải thích: Chúng ta thấy sau động từ to be có more --> Vậy nó không thể nào ở
dạng bị động được, mà phải là một tính từ. Hơn nữa tính từ đó phải đi được với giới
từ to --->Đáp án là CCCC
A. response (n)[countable, uncountable] a spoken or written answer
- She made no response.
* response to somebody/something In response to your enquiry…
- I received an encouraging response to my advertisement.
B. responded (v) - respond (v)[intransitive, transitive] (rather formal) to give a
spoken or written answer to somebody/something
synonym reply
- I asked him his name, but he didn't respond.
* respond (to somebody/something) (with something) She never responded to my
letter.
- More than fifty people responded to the advertisement.
+ speech ‘I'm not sure,’ she responded.
* respond that…When asked about the company's future, the director responded
that he remained optimistic.
C. responsive (adj)
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1. [not usually before noun] responsive (to somebody/something) reacting quickly
and in a positive way
- Firms have to be responsive to consumer demand.
- a flu virus that is not responsive to treatment
2. responsive (to somebody/something) reacting with interest or enthusiasm
synonym receptive
- The club is responsive to new ideas.
- a responsive and enthusiastic audience
D. responder (n)(người đáp ứng)
* first responder (n) = a person such as a member of the police or fire department in
a position to arrive first at an emergency, who has been trained to give basic medical
treatment.
- first responder training
- citizen/community first responders (= members of the public who have had special
training for emergencies)
DỊCH: Để đáp ứng tốt hơn các khách hàng của mình, cửa hàng bách hóa The Jeness
đã thêm vào phần thông tin phản hồi của khách hàng vào trang web của nó.
118. Avery Motors will not _______ on the design of its new line of automobiles
until the press release tomorrow.
A. advance
B. predict
C. comment
D. rely
Giải thích: Đáp án là CCCC. vì commet + on
- a press release (n)= an official statement made to journalists by a large organization,
a political party or a government department
- The company issued a press release to end speculation about its future.
A. advance (v)= move forward
* [intransitive] to move forward towards somebody/something, often in order to
attack or threaten them or it
- The troops were finally given the order to advance.
- They had advanced 20 miles by nightfall.
- the advancing Allied troops
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* advance on/towards somebody/somethingThe mob advanced on us, shouting
angrily.
- She closed the door firmly and advanced towards the desk.
B. predict (v) = to say that something will happen in the future
synonym forecast
* predict something a reliable method of predicting earthquakes
- Nobody could predict the outcome.
- The party is predicting a majority of 20 seats.
*predict what, whether, etc…It is impossible to predict what will happen.
* predict (that)…She predicted (that) the election result would be close.
- He predicted (that) it would be a smash hit.
* it is predicted that…It was predicted that inflation would continue to fall.
* somebody/something is predicted to do somethingThe trial is predicted to last for
months.
- This figure is predicted to rise to one billion by the year 2015.
C. comment (v)
* [intransitive, transitive] comment (on/upon something) to express an opinion about
something
- I don't feel I can comment on their decision.
- He refused to comment until after the trial.
- We were just commenting on how well you look.
* comment that… A spokesperson commented that levels of carbon dioxide were
very high.
+ speech‘Not his best performance,’ she commented to the woman sitting next to
her.
D. rely (v) - rely on somebody | rely on something | rely upon somebody | rely upon
something
1. to need or depend on somebody/something
- As babies, we rely entirely on others for food.
* rely on/upon somebody/something to do somethingThese days we rely heavily on
computers to organize our work.
* rely on/upon somebody/something doing somethingThe industry relies on the
price of raw materials remaining low.
2. to trust or have faith in somebody/something
- You should rely on your own judgement.
* rely on/upon somebody/something to do somethingYou can rely on me to keep
your secret.
- He can't be relied on to tell the truth.
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DỊCH: Công ty Avery Motors sẽ không bình luận gì về việc thiết kế các dòng xe ô
tô mới cho đến cuộc họp báo chí ngày mai.
119. ________ in the field of neurobiology consider Dr. Patterson’s study
inconclusive because of its limited sample size.
A. Much
B. Anything
C. That
D. Many
Giải thích: Trong câu này “________ in the field of neurobiology” là chủ ngữ, “
consider” là động từ số nhiều -->vậy thì chủ từ của nó cũng phải ở số nhiều --->Đáp
án là DDDD. Many. Vì Many + plural noun (danh từ số nhiều) - nhưng ở đây danh
từ people được hiểu ngầm. Khi “many” đứng một mình, nó trở thành một pronoun
nha.
- I have invited a lot of people but not many come.
- many (determiner/ pronoun) = used with plural nouns and verbs, especially in
negative sentences or in more formal English, to mean ‘a large number of’. Also
used in questions to ask about the size of a number, and with ‘as’, ‘so’ and ‘too’
- We don't have very many copies left.
- You can't have one each. We haven't got many.
- Many people feel that the law should be changed.
DỊCH: Nhiều người trong các lĩnh vực sinh học thần kinh xem xét nghiên cứu của
Tiến sĩ Patterson không thuyết phục vì kích thước mẫu hạn chế của nó.
120. Payne Carpet’s decorative rugs are made from a ________ of synthetic and
natural materials.
A. plan
B. team
C. blend
D. shade
Giải thích: Khi thấy hai cụm danh từ “synthetic and natural materials” (nguyên liệu
tự nhiên vả tổng hợp, và cụm ‘ a___of ____”, thì chúng ta liên tưởng sự pha trộn,
hay hổn hợp của... ---->Đáp án là CCCC. blend (n)
A. plan (n) = something that you intend to do or achieve (kế hoạch)
*plan (for something) Do you have any plans for the summer?
58

Group: Đồng Hành Chinh Phục Toeic 990

*plan (to do something) There are no plans to build new offices.
B. team (n) = a group of people who work together at a particular job
- the sales team
- a team leader/member
- A team of experts has/have been called in to investigate.
- We have a team of eight working on product development.
C. blend (n) = mixture of different types of the same thing (sự pha trộn/ hỗn hợp)
- a blend of tea
D. shade (n) = out of sun (bóng râm)
[uncountable] shade (of something) an area that is dark and cool under or behind
something, for example a tree or building, because the sun’s light does not get to it
- We sat down in the shade of the wall.
- The temperature can reach 40°C in the shade.
- The trees provide shade for the animals in the summer.
DỊCH: Thảm trang trí Payne Carpet được làm từ một hỗn hợp của các vật liệu tổng
hợp và tự nhiên.
121. In Ms. Park’s absence, all inquires ______ the Bevington project should be
directed to her assistant.
A. assuming
B. versus
C. rather
D. concerning
Gỉảỉ thích: Chúng ta thấy“all inquires ______ the Bevington project” là chủ ngữ,
“should be directed to” là động từ, và “her assistant” là túc từ
--->Vậy chổ trống đó cần một động từ cho chủ từ “all inquires”. Đáp án là DDDD.
concerning. Đây là dạng rút gọn mệnh đề quan hệ chủ động. (Đầy đủ là: all inquires
which concern the Bevington project - rút gọn lại là all inquiresconcerning the
Bevington project)
Tại sao không thể chọn các từ còn lại, chúng ta hãy nhìn nghĩa của từng từ sau đây:
A. assuming - assume (v) = to think or accept that something is true but without
having proof of it (giả thiết/ giả định)
* assume (that)…
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- It is reasonable to assume (that) the economy will continue to improve.
- Let us assume for a moment that the plan succeeds.
- She would, he assumed, be home at the usual time.
* it is assumed (that)…It is generally assumed that stress is caused by too much
work.
* assume somethingDon't always assume the worst (= that something bad has
happened).
- In this example we have assumed a unit price of $10.
* assume somebody/something to be/have somethingI had assumed him to be a
Belgian.
B. versus (preposition)
1.(sport or law) used to show that two teams or sides are against each other
- It is France versus Brazil in the final.
- in the case of the State versus Ford
2. used to compare two different ideas, choices, etc.
- It was the promise of better job opportunities versus the inconvenience of moving
away and leaving her friends.
C. rather (adv) = used to mean ‘fairly’ or ‘to some degree’, often when you are
expressing slight criticism, disappointment or surprise
- The instructions were rather complicated.
- She fell and hurt her leg rather badly.
- I didn't fail the exam; in fact I did rather well!
- It was a rather difficult question.
D. concerning - concern (v)
* concern somebody/something= to affect somebody/something; to involve
somebody/something
- Don't interfere in what doesn't concern you.
- The loss was a tragedy for all concerned (= all those affected by it).
- Where our children's education is concerned, no compromise is acceptable.
- The individuals concerned have some explaining to do.
* To whom it may concern… (= used for example, at the beginning of a public notice
or of a job reference about somebody’s character and ability)
DỊCH: Trong khi Ms Park vắng mặt, tất cả mọi thắc mắc liên quan đến dự án
Bevington nên được hướng dẫn đến trợ lý của bà ấy.
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122. A study found that government _______ on building permits in Clarkburg
hasled to better city planning.
A. regulations
B. perceptions
C. imitations
D. distributions
Giải thích: Câu này cũng dựa vào vốn từ vựng của các bạn nha. Đáp án là AAAA.
regulations. Nào cùng xem nghĩa của những từ còn lại.
A. regulations - regulation (n)(quy định)
[countable, usually plural] an official rule made by a government or some other
authority
- too many rules and regulations
- fire/safety/building, etc. regulations
- to comply with the regulations
- Under the new regulations spending on office equipment will be strictly controlled.
- the strict regulations governing the sale of weapons
B. perceptions - perception (n) (nhận thức)
[uncountable, countable] (formal) an idea, a belief or an image you have as a result
of how you see or understand something
- a campaign to change public perception of the police
* perception that…There is a general public perception that standards in schools
are falling.
C. imitations - imitation (n)(sự sao chép/ bắt chước)
[countable] a copy of something, especially something expensive
- a poor/cheap imitation of the real thing
- This latest production is a pale imitation of the original (= it is not nearly as good).
- imitation leather/pearls
D. distributions - distribution (n)
[uncountable, countable] the way that something is shared or exists over a particular
area or among a particular group of people
- the unfair distribution of wealth
- The map shows the distribution of this species across the world.
- They studied the geographical distribution of the disease.
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DỊCH:Một nghiên cứu cho thấy rằng các quy định của chính phủ về giấy phép xây
dựng ở Clarkburg đã dẫn đến việc quy hoạch thành phố tốt hơn.
123. Janning Footwear’s marketing campaign was ______ aimed at young adults in
an attempt to broaden its customer base.
A. specify
B. specific
C. specifically
D. specifies
Giải thích: Khi đọc hết câu này, chúng ta thấy câu đã đầy đủ các thành phần gồm
chủ từ (Janning Footwear’s marketing campaign), túc từ (young adults). Vậy chổ
trống đó sẽ là một trạng từ, bổ nghĩa cho động từ “aim” ---> Đáp án là CCCC.
specifically
A. specify (v) = to state something, especially by giving an exact measurement, time,
exact instructions, etc.
* specify somethingRemember to specify your size when ordering clothes.
Forms must be returned by the specified date.
* specify who, what, etc…The contract clearly specifies who can operate the
machinery.
* specify that…The regulations specify that calculators may not be used in the
examination.
B. specific (adj) = detailed and exact
synonym precise
- I gave you specific instructions.
- ‘I'd like your help tomorrow.’ ‘Can you be more specific (= tell me exactly what
you want)?’
1. [usually before noun] connected with one particular thing only
synonym particular
- children’s television programmes aimed at a specific age group
- The money was collected for a specific purpose.
- children with specific learning difficulties (= in one area only)
2. specific to something (formal) existing only in one place or limited to one thing
synonym peculiar
- a belief that is specific to this part of Africa
C. specifically (adv)
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1. in a detailed and exact way
- I specifically told you not to go near the water!
2. connected with or intended for one particular thing only
- liquid vitamins specifically designed for children
- a magazine aimed specifically at working women
3. used when you want to add more detailed and exact information
- The newspaper, or more specifically, the editor, was taken to court for publishing
the photographs.
D. specifies là dạng hiện tại phân từ, ngôi thứ ba số ít của động từ specify
DỊCH: Chiến dịch tiếp thị giày dép JANNING đã được đặc biệt nhắm vào người trẻ
tuổi trong một nỗ lực để mở rộng cơ sở khách hàng của nó.
124. _______ responding to the restaurant survey will receive a $10 gift certificate
to the Rangely Café.
A. Whoever
B. Whose
C. Someone
D. Everyone
Giải thích: Đáp án là DDDD. Everyone. Câu nàyviết lại đầy đủ như sau:
- Everyone who responds to the restaurant survey will receive a $10 gift certificate
to the Rangely Café. --> Rút gọn vế đầu của chủ từ ta còn: Everyone responding to
the restaurant survey will....
SO SÁNH:
- Everyone (all people) reponding to.....
- Whoever (any person who) responding to... ---> Không thể chọn A vì mệnh đề rút
gọn chỉ dứng sau danh từ, chứ không bao giờ đứng sao đại từ.
A. Whoever (pronoun)(Bất cứ ai)
1. the person or people who; any person who
- Whoever says that is a liar.
- Send it to whoever is in charge of sales.
2. used to say that it does not matter who, since the result will be the same
- Come out of there, whoever you are.
- I don't want to see them, whoever they are.
3. used in questions to mean ‘who’, expressing surprise
- Whoever heard of such a thing!
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B. Whose (determiner/ pronoun)
1. used in questions to ask who something belongs to
- Whose house is that?
- I wonder whose this is.
2. used to say which person or thing you mean
- He's a man whose opinion I respect.
- It's the house whose door is painted red.
3. used to give more information about a person or thing
- Isobel, whose brother he was, had heard the joke before.
C. Someone (pronoun) = a person who is not known or mentioned by name
- There's someone at the door.
- Someone's left their bag behind.
- It's time for someone new (= a new person) to take over.
- It couldn't have been me—it must have been someone else (= a different person).
D. Everone (pronoun) = every person; all people
- Everyone cheered and clapped.
- Everyone has a chance to win.
- Everyone brought their partner to the party.
- (formal) Everyone brought his or her partner to the party.
- The police questioned everyone in the room.
- The teacher commented on everyone's work.
- Everyone else was there.
DỊCH: Mọi người trả lời khảo sát của nhà hàng sẽ nhận được một phiếu quà tặng $
10 khi tới Rangely Café.
125. Maria Vega’s keynote address at next month’s entrepreneurs Symposium in
Singapore _______ by a short video.
A. was preceded
B. will be preceded
C. would precede
D. were to precede
Giải thích: Khi đọc đến câu này chúng thấy có trạng từ chỉ thời gian “next month”
thì trong đầu chúng ta lập tức nghĩ ngay đến will... và cụm giói từ (by a short video)
giúp ta xác định câu này phải chia ở thể bị động. Đáp án là BBBB. will be preceded”
Trong đó:
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* precede (v) precede (somebody/something) to happen before something or come
before something/somebody in order (diễn ra trước)
* address[countable] a formal speech that is made in front of an audience (bài diễn
văn/ bài phát biểu)
* keynote (n) = the central idea of a book, a speech, etc. (ý chính)
* symposium (on something) a meeting at which experts have discussions about a
particular subject; a small conference (hội nghị)
DỊCH: Bài phát biểu chính của Maria Vega tại các doanh nghiệp vào tháng tới của
Hội nghị chuyên đề tại Singapore sẽ được bắt đầu bằng một đoạn video ngắn.
126. Osaka Box Company specializes in __________ packaging for long distance
transport of perishable foods.
A. absolute
B. savory
C. protective
D. expired
Giải thích: Câu này một lần nữa chúng ta chọn dựa vào từ vựng nhé! Đáp án là
CCCC. protective
A. absolute (adj) = definite and without any doubt or confusion (tuyệt đối)
- There was no absolute proof.
- He taught us that the laws of physics were absolute.
B. savory (adj) (= savoury) having a taste that is salty not sweet (mặn)
C. protective (adj)(bảo vệ)
1. [only before noun] providing or intended to provide protection
- Workers should wear full protective clothing.
- a protective layer of varnish
- a protective barrier against the sun’s rays
2. having or showing a wish to protect somebody/something
* protective (towards somebody/something)She had been fiercely protective
towards him as a teenager.
* protective (of somebody/something)He was extremely protective of his role as
advisor.
D. expired (adj) = (of a document, an agreement, etc.) no longer valid because the
period of time for which it could be used has ended (hết hạn)
- an expired passport
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DỊCH: Công ty Osaka Box chuyên về bao bì bảo vệ cho vận chuyển đường dài của
các loại thực phẩm dễ hư hỏng.
127. Some researchers believe that multi-tasking _____ affects workers’
concentration and productivity.
A. adverse
B. adversity
C. adversities
D. adversely
Giải thích:
Đừng để ý đến mệnh đề đầu mà hãy tập trung từ ... “that multi-tasking _____ affects
workers’ concentration and productivity.” trong đó “ musti- tasking” là chủ từ,
“affects” là động từ còn “workers’ concentration and productivity” là túc từ ---> câu
này đã đầy đủ các thành phần cơ bản, vị trí chổ trống đó dứt khoát là trạng tử
để bổ nghĩa cho động từ affects.
A. adverse (adj) = negative and unpleasant; not likely to produce a good result(bất
lợi)
- Lack of money will have an adverse effect on our research programme. (Việc thiếu
tiền sẽ có ảnh hưởng xấu đến chương trình nghiên cứu của chúng tôi.)
B. adversity(n) = a difficult or unpleasant situation. (nghịch cảnh)
- He overcame many personal adversities. (Ông ấy đã vượt qua nhiều nghịch cảnh
cá nhân.)
C. adversities(n)là danh từ số nhiều của B
D. adversely (adv) = in a way that is negative and unpleasant and not likely to
produce a good result
- Her health was adversely affected by the climate. (Sức khỏe của bà bị ảnh hưởng
bất lợi bởi khí hậu.)
DỊCH: Một số nhà nghiên cứu tin rằng đa tác vụ ảnh hưởng xấu đến sự tập trung và
năng suất lao động.
128. ________ Malone Heating can provide same-day installation of heating units,
an extra fee will be charged.
A. Altogether
B. While
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C. Despite
D. Initially
Giải thích: Bởi vì đằng sau chổ trống đầu câu là cả một một mệnh đề, nên nó phải
phải là một liên từ để nối hai vế câu lại với nhau. Đáp án là BBBB. while (xem nghĩa
đầu tiên của từ này). Để hiểu rõ hơn vì sao không chọn A, các bạn đọc kỷ chú giải
bên dưới nhé!
A. Altogether (adv)
1. (used to emphasize something) completely; in every way
- The train went slower and slower until it stopped altogether.
- I don't altogether agree with you.
- I am not altogether happy (= I am very unhappy) about the decision.
- It was an altogether different situation.
- I’m not altogether convinced, I’m afraid.
2. used to give a total number or amount
- You owe me £68 altogether.
3. used to introduce a summary when you have mentioned a number of different
things
- The food was good and we loved the music. Altogether it was a great evening.
B. While (conjunction)
1. during the time that something is happening
synonym when
- We must have been burgled while we were asleep.
- Her parents died while she was still at school.
- While I was waiting at the bus stop, three buses went by in the opposite direction.
2. at the same time as something else is happening
- You can go swimming while I'm having lunch.
- shoes mended while you wait
3. used to contrast two things
- While Tom's very good at science, his brother is absolutely hopeless.
- Some people work better to music while others do not.
4.(used at the beginning of a sentence) although; despite the fact that…
- While I am willing to help, I do not have much time available.
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5. (Northern British English) until
- I waited while six o'clock.
C. Despite (preposition)
1. used to show that something happened or is true although something else might
have happened to prevent it
synonym in spite of
- Her voice was shaking despite all her efforts to control it.
- Despite applying for hundreds of jobs, he is still out of work.
- She was good at physics despite the fact that she found it boring.
2. despite yourself used to show that somebody did not intend to do the thing
mentioned
synonym in spite of
- He had to laugh despite himself.
D.Initially (adv) = at the beginning
- Initially, the system worked well.
- The death toll was initially reported at around 250, but was later revised to 300.
- My contract is initially for three years.
- The ban was initially opposed by the US.
DỊCH:Trong khi công ty thiết bị sưởi Malonecó thể cung cấp việc lắp đặt cùng một
ngày các thiết bị sưởi ấm, một khoản phí thêm sẽ được tính vào tiền công.
129. Funds raised by the local preservation society have helped ______ the historic
Jasenville train station.
A. restoring
B. to restore
C. restored
D. is restored
Giải thích:
Sau động từ “help” chúng ta có thể dùng bare verb (không to) hoặc full verb (có to)
đều đúng về mặt ngữ pháp, và trong bốn chọn lựa mà đề đưa ra, không có dạng bare
verb --->chọn BBBB. to restore là đúng rồi.
* restore something (to somebody)= to bring back a situation or feeling that existed
before.
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- The measures are intended to restore public confidence in the economy.(Các biện
pháp này được dùng để khôi phục niềm tin của công chúng về nền kinh tế.)
* restore somebody/something to something= to bring somebody/something back to
a former condition, place or position
- He is now fully restored to health. (Hiện nay anh đang hoàn toàn phục hồi sức
khỏe)
DỊCH: Nguồn vốn được huy động bởi Hiệp hội bảo tồn địa phương đã giúp khôi
phục lại nhà ga xe lửa Jasenville mang tính lịch sử.
130. The warranty on Lelen saucepans does not apply to damages that result from
________ use of cookware.
A. concise
B. equivalent
C. submissive
D. improper
Giải thích: Đáp án là DDDD nha
A. concise (adj)=giving only the information that is necessary and important, using
few words (ngắn gọn, xúc tích)
- a concise summary
- clear concise instructions
- She gave us clear and concise instructions. (Cô ấy đã cho chúng tôi những lời chỉ
dẫn ngắn gọn và rõ ràng)
B. equivalent (adj) = equal in value, amount, meaning, importance, etc.(tương
đương)
* equivalent (to something)
- Eight kilometres is roughly equivalent to five miles. (Tám cây số là tương đương
với năm dặm.)
C. submissive (adj) = too willing to accept somebody else’s authority and willing to
obey them without questioning anything they want you to do. (phục tùng, ngoan
ngoãn)
-He expected his daughters to be meek and submissive. (Ông mong mỏi các cô con
gái của mình hiền lành và ngoan ngoãn.)
D. improper (adj) =wrong; not correct (không đúng cách)
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- improper use of the drug (sử dụng thuốc không đúng cách)
DỊCH: Việc bảo hành trên các loại nồi Lelen không áp dụng cho những thiệt hại mà
kết quả từ việc sử dụng không đúng cách các dụng cụ nấu ăn.
131. Seating in the Bogor Stadium completely ______ the field so that all visitors
are afforded excellent views of events.
A. surround
B. surrounds
C. surrounded
D. surrounding
Giải thích:
Khi đọc lướt câu này, chúng ta đang tìm xem câu này thiếu thành phần gì. Từ ... so
that cho đến hết câu, là một mệnh đề hoành chỉnh. Quay lại vế đầu “ Seating
...Stadium” là cụm danh từ trong đó danh từ chính, làm chủ ngữ của vế đầu là
“seating”, “completely” là trạng từ, “the field” là danh từ, trước nó là tính từ được
không? Dĩ nhiên là không được rồi, vì nếu trước nó là tính từ thì sẽ không có mạo
từ THE---> Vậy chổ trống đó phải là (ngoại) động từ ( bắt buộc có túc từ theo sau).
Bây giờ tìm động từ. Loại D trước tiên vì nó là gerund (V-ing), kế đến xét đến thì
của câu. Không có bất kỳ trạng từ chỉ thời gain nào ở quá khứ ---> Loại C.
surrounded.Còn lại A và B . Nhìn lại chủ từ ở vế đầu. “seating” là danh từ số ít --->
Loại A, và đáp án là BBBB. surrounds
Dịch: Chỗ ngồi tại sân vận động Bogor bao quanh toàn bộ sân vận động để cho tất
cả du khách có được tầm nhìn tuyệt vời về các sự kiện.
132. Because of the large number of tourists in summer months, travelers should
plan _______ and make their reservations early.
A. accordingly
B. subsequently
C. conversely
D. assuredly
Giải thích: Đáp án là AAAA. Accordingly (adv) vì cả bốn chọn lựa đều là trạng từ
nên chúng ta chọn theo nghĩa của trạng từ đó.
A.accordingly (adv) = in a way that is appropriate to what has been done or said in
a particular situation
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-We have to discover his plans and act accordingly.(Chúng ta phải khám phá ra kế
hoạch của mình và hành động phù hợp.)
B. subsequently (adv) = afterwards; later; after something else has happened
-The original interview notes were subsequently lost. (Các ghi chú cuộc phỏng vấn
ban đầu sau đó đã bị mất.)
- Subsequently, new guidelines were issued to all employees.(Sau đó, hướng dẫn
mới được cấp cho tất cả nhân viên.)
- He subsequently became chairman of the party. (Ông ấy sau đó trở thành chủ tịch
của đảng.)
C. conversely (adv) =in a way that is the opposite or reverse of something
- You can add the fluid to the powder, or, conversely, the powder to the fluid. (Bạn
có thể thêm các chất lỏng vào bột, hoặc ngược lại, bột vào chất lỏng.)
D. assuredly (adv) = certainly; definitely
-Their attempts will most assuredly fail. (Những nỗ lực của họ chắc chắn nhất sẽ
không thành công)
DỊCH: Do số lượng lớn khách du lịch trong những tháng mùa hè, du khách nên có
kế hoạch phù hợp và bảo đặt phòng của họ sớm.
133. The Moorestown Redevelopment Agency is responsible for determining
whether various properties throughout the Township of Moorestown are _______
for redevelopment.
A. similar
B. suitable
C. consistent
D. accurate
Giải thích: Khi đọc đến khoảng trống, chúng ta thấy có giới từ FOR, vậy vấn đề ở
đâylà phải tìm xem tính từ nào có thể đi với FOR --->Đáp án là BBBB. suitable
A. similar (adj) = like somebody/something but not exactly the same
- We have very similar interests.
*similar (to somebody/something)My teaching style is similar to that of most other
teachers.(Phong cách giảng dạy của tôi cũng tương tự với phong cách của hầu hết
các giáo viên khác.)
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*similar (in something)The two houses are similar in size. (Hai ngôi nhà tương tự
về nhau về kích thước.)
- The brothers look very similar. (Anh em trông rất giống nhau.)
- All our patients have broadly similar problems. (Tất cả các bệnh nhân của chúng
tôi có chung những vấn đề tương tự.)
B. suitable (adj) = right or appropriate for a particular purpose or occasion
- a suitable candidate (một ứng cử viên thích hợp)
*suitable for something/somebodyThis programme is not suitable for children.
(Chương trình này không phù hợp cho trẻ em)
*suitable to do somethingI don't have anything suitable to wear for the party.
(Tôi không có bất cứ cái gì thích hợp để mặc cho buổi tiệc.)
C. consistent (adj) ---> consistent with something= in agreement with something;
not contradicting something
-The results are entirely consistent with our earlier research. (Kết quả là hoàn toàn
nhất quán với các nghiên cứu trước đây của chúng tôi.)
D. accurate (adj) = correct and true in every detail
-The police are trying to obtain a more accurate picture of crime levels.
(Cảnh sát đang cố gắng để có được bức tranh chính xác hơn về mức độ tội phạm.)
DỊCH: Cơ quan Tái phát triển Moorestown chịu trách nhiệm về việc xác định liệu
tính chất khác nhau trong tập đoàn Township of Moorestown có thích hợp cho việc
tái phát triển hay không.
134. When he served as President of Delvan Manufacturing, Pierre Dunn ________
several policies that transformed the company.
A. instituted
B. relieved
C. interviewed
D. fabricated
Giải thích: Câu này chúng ta phải dựa vào nghĩa từ thôi nha. Đáp án là AAAA.
instituted
A.instituted – institute institute something (formal)= to introduce a system, policy,
etc. or start a process
- to institute criminal proceedings against somebody(khởi kiện hình sự đối với ai
đó.)
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- The new management intends to institute a number of changes.(Ban quản lý mới
có ý định tạo ra một số thay đổi.)
B. relieved –relieve something= to remove or reduce an unpleasant feeling or pain to relieve the symptoms of a cold(để làm giảm các triệu chứng của cảm lạnh)
- to relieve anxiety/guilt/stress(để làm giảm lo âu / tội lỗi / căng thẳng)
- Being able to tell the truth at last seemed to relieve her.(Có thể nói sự thật cuối
cùng dường như cũng làm cho cô ấy cảm thấy nhẹ nhỏm)
C. interviewed - interviewto ask somebody questions about their life, opinions, etc.,
especially on the radio or television or for a newspaper or magazine
*interview somebody about somethingNext week, I will be interviewing Spielberg
about his latest movie. (Tuần tới, tôi sẽ phỏng vấn Spielberg về bộ phim mới nhất
của mình.)
*interview somebodyThe Prime Minister declined to be interviewed.(Thủ tướng
Chính phủ từ chối phỏng vấn)
- I heard him being interviewed on the news earlier.(Tôi nghe nói ông được phỏng
vấn về những tin tức trước đó.)
D. fabricated - fabricate something= to invent false information in order to trick
people synonym make up
- The evidence was totally fabricated.(Các bằng chứng là hoàn toàn bịa đặt)
- The prisoner claimed the police had fabricated his confession.(Người tù nhân
tuyên bố cảnh sát đã bịa đặt lời thú nhận của ông.)
DỊCH: Khi ông làm chủ tịch của Tập đoàn Sản xuất Delvan, Pierre Dunn thiết lập
nhiều chính sách để biến đổi công ty.
135. The Stellen Museum’s extensive _______ consist of a mix of ancient artifacts
and paintings from various cultures.
A. holds
B. holder
C. holding
D. holdings
Giải thích: Vị trí khoảng trống đó phải là một danh từ vì trước nó là tính từ extensive
(phong phú) và sau nó là động từ số nhiều thì hiện tại ---> Như vậy danh từ đó phài
là danh từ số nhiều. Đáp án là DDDD. holdings
A. holds - hold (n)
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with hand
1. [singular, uncountable] the action of holding somebody/something; the way you
are holding somebody/something
-->synonym grip
- His hold on her arm tightened.
- She tried to keep hold of the child's hand.
- Make sure you've got a steady hold on the camera.
in sport
2.[countable] a particular way of holding somebody, especially in a sport such as
wrestling or in a fight
- The wrestler put his opponent into a head hold.
- The exercise called for the recruits to get out of various holds.
power/control
3. [singular] hold (on/over somebody/something) influence, power or control over
somebody/something
- What she knew about his past gave her a hold over him.
- He struggled to get a hold of his anger. see also stranglehold
in climbing
4. [countable] a place where you can put your hands or feet when climbing
- She put her foot firmly in the hold and pulled herself up.
on ship/plane
5. [countable] the part of a ship or plane where the goods being carried are stored
(tầng hầm)
B. holder (n)
1. a person who has or owns the thing mentioned
- a licence holder
- a season ticket holder
- an account holder a job holder
- the current holder of the world record
- holders of high office
- the holder of a French passport
2. a thing that holds the object mentioned
- a pen holder
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C. holding (n) (số tài sản) là danh từ số ít - xem giải thích ở phần D
D. holdings - holding (n) = an amount of property that is owned by a person,
museum, library, etc. (số tài sản)
- one of the most important private holdings of Indian art(một trong những số tài
sản tư nhân quan trọng nhất của nghệ thuật Ấn Độ.)
- The holding has been housed in the museum since 2002. (Số tài sản đã được đặt
trong bảo tàng từ năm 2002.)
DỊCH: Số tài sản phong phú của Bảo tàng Stellen bao gồm một hỗn hợp các di vật
khảo cổ và các bức tranh từ các nền văn hóa khác nhau.
136. All the ingredients in these recipes are organic unless _______ specified.
A. otherwise
B. nothing
C. one
D. neither
Giải thích: Chúng ta đều biết sau unless chúng ta dùng mệnh đề, thế nhưngĐáp án
là AAAA. otherwise (cách dùng số 3 của từ này) . Câu này viết lại đầy đủ như sau:
All the ingredients in these recipes are organic unless they are otherwise
specified.Trong đó otherwise là trạng từ bổ nghĩa cho động từ specify. Vì trùng chủ
từ (“they are” ở đây chính là “all the ingredients”) nên đã được rút gọn cho câu văn
xúc tích, hàm ý nhiều hơn.
A. otherwise (adv)
1. used to state what the result would be if something did not happen or if the
situation were different
- My parents lent me the money. Otherwise, I couldn't have afforded the trip.
- Shut the window, otherwise it'll get too cold in here.
- We're committed to the project. We wouldn't be here otherwise.
2. apart from that
- There was some music playing upstairs. Otherwise the house was silent.
- He was slightly bruised but otherwise unhurt.
3. in a different way to the way mentioned; differently
- Bismarck, otherwise known as ‘the Iron Chancellor’
- It is not permitted to sell or otherwise distribute copies of past examination papers.
- You know what this is about. Why pretend otherwise (= that you do not)?
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- I wanted to see him but he was otherwise engaged (= doing something else).
B. nothing (pronoun)
1. not anything; no single thing
- There was nothing in her bag.
- There's nothing you can do to help.
- The doctor said there was nothing wrong with me.
- Nothing else matters to him apart from his job.
- It cost us nothing to go in. (British English)
- He's five foot nothing (= exactly five feet tall).
2. something that is not at all important or interesting
- ‘What's that in your pocket?’ ‘Oh, nothing.’
- We did nothing at the weekend.
C. one (pronoun) = used to avoid repeating a noun, when you are referring to
somebody/something that has already been mentioned, or that the person you are
speaking to knows about
- I'd like an ice cream. Are you having one, too?
- Our car's always breaking down. But we're getting a new one soon.
- She was wearing her new dress, the red one.
D. neither (adv)
1. used to show that a negative statement is also true of somebody/something else
- He didn't remember and neither did I.
- I hadn't been to New York before and neither had Jane.
- ‘I can't understand a word of it.’ ‘Neither can I.’
- (informal) ‘I don't know.’ ‘Me neither.’
2. neither… nor… used to show that a negative statement is true of two things
- I neither knew nor cared what had happened to him.
- Their house is neither big nor small.
- Neither the TV nor the DVD player actually work/works.
DỊCH: Tất cả các thành phần trong những công thức nấu ăn là hữu cơ, trừ khi có
quy định khác.
137. ________ the hypothesis, the results of the study showed that there was no
significant difference in total sleep time between the two groups.
A. Contrary to
B. Even though
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C. Except for
D. In place of
Giải thích: Trước tiên chúng ta loại B. Even though vì sau even though là mệnh đề.
Cả A, C và D đều + noun (phrase), và vì hai vế đối lập nhau về nghĩa nên cuối cùng
Chọn AAAA. Contrary to + noun phrase
A. Contrary (adj) - contrary to something= different from something; against
something
- Contrary to popular belief, many cats dislike milk.
- The government has decided that the publication of the report would be ‘contrary
to the public interest’.
- Contrary to expectations and the weather forecast, we had a fine day for the
experiment.
Mở rộng:
on the contrary - used to introduce a statement that says the opposite of the last one
- ‘It must have been terrible.’ ‘On the contrary, I enjoyed every minute.’
B. Even though = even if/though - despite the fact or belief that; no matter whether
- I'll get there, even if I have to walk.
- I like her, even though she can be annoying at times.
C. Except for (also except for) - used before you mention the only thing or person
about which a statement is not true
synonym apart from
- We work every day except Sunday.
- They all came except Matt.
- I had nothing on exceptfor my socks.
D. In place of - in place of somebody/something, in somebody’s/something’s place
= instead of somebody/something
- You can use milk in place of cream in this recipe.
- He was unable to come to the ceremony, but he sent his son to accept the award in
his place.
DỊCH: Trái với các giả thuyết, các kết quả của cuộc nghiên cứu cho thấy rằng không
có khác biệt đáng kể nào trong tổng thời gian ngủ giữa hai nhóm.
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138. Siesna Electronics products are evaluated for quality and _______ rigorous
technical specifications.
A. transmit
B. contact
C. meet
D. visit
Giải thích: Chọn CCCC. meet vì chúng ta có cụm từ “meet technical specifications”
(đáp ứng các yêu cầu kỷ thuật)
- evaluate (v) = to form an opinion of the amount, value or quality of something after
thinking about it carefully
synonym assess
* evaluate somethingOur research attempts to evaluate the effectiveness of the
different drugs.
*evaluate how, whether, etc…We need to evaluate how well the policy is working.
- rigorous(adj)
1. done carefully and with a lot of attention to detail
synonym thorough
- a rigorous analysis
- Few people have gone into the topic in such rigorous detail.
- The second team adopted a much more rigorous approach to the problem.
2. demanding that particular rules, processes, etc. are strictly followed
synonym strict
- The work failed to meet their rigorous standards.
- They may benefit from the rigorous application of competition policy.
A. transmit (v)
*[transitive, intransitive] transmit (something) (from…) (to…) to send an electronic
signal, radio or television broadcast, etc.
- signals transmitted from a satellite (Các tín hiệu được truyền đi từ vệ tinh)
- The ceremony was transmitted live by satellite to over fifty countries. (Buổi lễ được
truyền hình trực tiếp qua vệ tinh đến hơn năm mươi quốc gia.)
- a short-wave radio that can transmit as well as receive (một đài phát thanh sóng
ngắn có thể truyền tải cũng như nhận được tín hiệu)
*[transitive] (formal) to pass something from one person to another
synonym transfer
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*transmit somethingsexually transmitted diseases (Các chứng bệnh lây truyền qua
tình dục)
*transmit something to somebodyParents can unwittingly transmit their own fears
to their children.(Cha mẹ vô tình có thể truyền nỗi sợ hãi của chính họ cho con cái
của họ.)
*[transitive] transmit something (specialist) to allow heat, light, sound, etc. to pass
through (truyền dẫn)
synonym conduct
B. contact ---> contact somebody = to communicate with somebody, for example by
telephone or letter
- I've been trying to contact you all day. (Tôi đã cố gắng liên lạc với bạn cả ngày.)
- Witnesses to the accident are asked to contact the police. (Các nhân chứng trong
vụ tai nạn đang được yêu cầu liên hệ với cảnh sát.)
C. meet ---> meet something= to do or satisfy what is needed or what somebody
asks for
synonym fulfil
- How can we best meet the needs of all the different groups? ( Làm thế nào chúng
ta có thể đáp ứng tốt nhất nhu cầu của tất cả các nhóm khác nhau?)
- Until these conditions are met we cannot proceed with the sale. (Cho đến khi điều
kiện đề xuất được đáp ứng, chúng tôi không thể tiến hành với việc bán hàng.)
- I can't possibly meet that deadline. (Có lẽ tôi không thể đáp ứng thời hạn đó.)
D. visit ---> visit somebody/something = to go to see a person or a place for a period
of time
- She went to visit relatives in Wales.
- The Prime Minister is visiting Japan at the moment.
- You should visit your dentist at least twice a year.
DỊCH: Sản phẩm của công ty điện tử Siesna Electronics được đánh giá về chất lượng
và yêu cầu kỹ thuật khắt khe.
139. Mr. Jung _______ his position as Chief Executive of Cosmetic Gaming
Company had the merger with Starzan Enterprises succeeded.
A. is being relinquished
B. would have relinquished
C. has been relinquished
D. will be relinquished
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Giải thích: Đáp án là BBBB vì đây là dạng đảo ngữ của câu đều kiện loại 3. Viết lại
bình thường thì như thế này “Mr. Jung would have relinquished his position as Chief
Executive of Cosmetic Gaming Company if the merger with Starzan Enterprises had
succeeded.”
BỔ SUNG:
Để các bạn dễ hình dung, chúng ta có thể tóm tắt như sau:
Cấu trúc Đảo ngữ của câu điều kiện
Loại 1: Tình huống có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai.
If + S1 + V (hiện tại), S2 + will/may/might/should/can… + V (infinitive)
E.g: If you should meet her, please ask her to call me at once.
Dạng đảo ngữ
--->Should + S1 + (not)+ V (hiện tại), S2 + will/may/might/should/can… + V
(infinitive)
E.g: Should you meet her, please ask her to call me at once.
Loại 2: Tình huống giả định, không thể xảy ra ở hiện tại, không có thực ở hiện tại.
If + S1 + V (quá khứ), S2 + would/might/could… + V (infinitive)
E.g: If I were you, I would not do such a rude thing.
Dạng đảo ngữ
---->Were + S1 + (not) + O, S2 + would/might/could… + V (infinitive)
E.g: Were I you, I would not do such a rude thing.
Loại 3: Tình huống trái thực tế trong quá khứ.
If + S1 + had + past participle, S2 + would/might/could… + have + past participle
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E.g: If it hadn’t been for your help, I wouldn’t have succeeded.
Dạng đảo ngữ
--->Had + S1 + (not) + past participle, S2 + would/might/could… + have + past
participle
E.g: Had it not been for your help, I wouldn’t have succeeded.
DỊCH: Ông Jung có lẽ sẽ từ bỏ vị trí của mình như là Giám đốc điều hành của công
ty Gaming Cosmetic nếu việc sáp nhập với Tập đoàn Starzan thành công.
140. With the _______ of Internet-based recording software, the traditional music
industry faces a challenge.
A. culmination
B. proliferation
C. vantage
D. altitude
Giải thích: Đối với các câu loại này chỉ còn cách dựa vào vốn từ của các bạn thôi.
Trong bài này chúng ta cùng phân tích xem nên chọn đáp án nào nha.
A. culmination (n) = the highest or climactic point of something, especially as
attained after a long time.(cực điểm)
- The reforms marked the successful culmination of a long campaign. (Những cải
cách đánh dấu đỉnh cao thành công của một chiến dịch dài.)
* culminate (in/with something) (formal) = to end with a particular result, or at a
particular point.
- Months of hard work culminated in success. (Nhiều tháng làm việc chăm chỉ lên
đến cực điểm trong sự thành công.)
B. proliferation (n) = the sudden increase in the number or amount of something; a
large number of a particular thing (sự gia tăng/ sự tăng sinh)
- attempts to prevent cancer cell proliferation(Những nổ lực nhằm ngăn chặn các tế
bào ung thư sản sinh).
C. vantage (n) = a place or position affording a good view of something.(lợi thế)
* vantage point(noun) vị trí thuận lợi
- The cafe was a good vantage point for watching the world go by.( Quán cà phê là
một điểm thuận lợi rất tốt để ngắm nhìn thế giới đi qua.)
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D. altitude (n) = the height above sea level. (độ cao)
- We are flying at an altitude of 6000 metres. (Chúng ta đang bay ở độ cao 6000
mét)
DỊCH: Cùng với sự gia tăng của phần mềm ghi âm dựa trên Internet, ngành công
nghiệp âm nhạc truyền thống phải đối mặt với một thách thức.
PART 6
Dear Customer,
After more than 30 years on Spruce Street, Andrew’s Bookstore will be ______ in
late March.
141.
A. renovating
B. operating
C. relocating
D. constructing
Giải thích: Làm sao mình biết được đáp án là C vì trong Part 6 này điều mà bạn cần
là không những chỉ đọc câu có chổ trống thôi, mà để tìm được đáp án chính xác thì
bạn phải đọc cả câu trước nó và câu sau nó nữanhé. Ở đây sở dĩ mình biết là
relocating vì ở câu sau có (We have been very successful at our current location, but
as our regular ________ know, we are outgrowing our space. - Chúng tôi đã rất
thành công ở vị trí hiện tại của mình, nhưng theo như…..thường xuyên của chúng
tôi biết, chúng tôi sẽ phát triển nhanh chóng không gian của chúng tôi.) – Chính vì
câu này – vì phải mở rộng không gian kinh doanh nên phải relocating lại.
A. renovating (cải tạo) - renovate something= to repair and paint an old building, a
piece of furniture, etc. so that it is in good condition again
- They spent the summer renovating a farmhouse in Kent.(Họ đã dành cả mùa hè cải
tạo một trang trại ở Kent.)
B. operating (vận hành) - operate something= to use or control a machine or make it
work
- What skills are needed to operate this machinery? (Những kỹ năng cần thiết để vận
hành máy móc này?)
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C. relocating(di dời) – relocate something (especially of a company or workers) to
move or to move somebody/something toa new place to work or operate.
- The firm may be forced to relocate from New York to Stanford. (Công ty có thể
buộc phải di dời từ New York đến Stanford.)
D. constructing(xây dựng) - construct (usually in passive) = to build or make
something such as a road, building or machine
*construct somethingWhen was the bridge constructed? (Khi nào thì cây cầu được
xây dựng?)
*construct something from/out of/of somethingThey constructed a shelter out of
fallen branches.(Họ xây dựng một nơi trú ẩn ra khỏi cành rơi.)
DỊCH: Sau hơn 30 năm nằm trên con đường Spruce Street, nhà sách của Andrewsẽ
được chuyển sang địa điểm mới vào cuối tháng Ba.

We have been very successful at our current location, but as our regular ________
142.
A. residents
B. attendants
C. contributors
D. patrons
Giải thích: Ở đây như mình đã nói ở trên, chổ trống này chúng chỉ dựa vào nghĩa
của từ, vậy bạn nào càng luyện đề nhiều, học từ chăm chỉ thì tới câu này sẽ không
gặp khó khăn. Đáp án là DDDD. patrons (khách hàng thân thiết)
A.residents (n) - resident (n) = a person who lives in a particular place or who has
their home there (cư dân)
- There were confrontations between local residents and the police. (Có những cuộc
đối đầu giữa người dân địa phương và cảnh sát.)
B. attendants – attendant (n) = a person whose job is to serve or help people in a
public place. (tiếp viên)
- Pool attendants kept a constant watch on the swimmers. (Các tiếp viên hồ bơi duy
trì một sự theo dõi cố định trên số người bơi.)
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C. contributors- contritutor (n) (to something)= a person or thing that provides
money to help pay for something, or support something ( người quyên góp)
- Older people are important contributors to the economy. (Người lớn tuổi là những
người đóng góp quan trọng cho nền kinh tế.)
D. patrons - patron (n) = a customer, especially a regular one, of a store, restaurant,
or theater. (khách quen)
DỊCH: Chúng tôi đã rất thành công ở địa điểm hiện tại của mình, nhưng cũng nhưcác
khách quen thường xuyên của chúng tôi biết, chúng tôi đang phát triển nhanh chóng
không gian của chúng tôi.
know, we are outgrowing our space. The new site at 2145 Locust Avenue includes
shelf space and room for a sitting area and a café. We invite youto visit the shop
when it opens on its April 3, and we look forward to _______ to serve you.
143.
A. continuing
B. will continue
C. be continuing
D. continue
Giải thích: Khi chúng ta thấy cụm từ look forward to + V-ing nha các bạn --->Đáp
án là AAAA. continuing
GHI NHỚ:- look forward to doing something
- We're really looking forward to seeing you again.
DỊCH: Chúng tôi mời các bạn đến thăm cửa hàng khi nó khi trương vào ngày 3 tháng
tư, và chúng tôi mong muốn được tiếp tục phục vụ các bạn.
Sincerely,
Andrew Reynolds, Owner

From: RT Bank
To: Customer Mailing List
Subject: Reduce the clutter
Date: 18 June
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This is _______ that RT Bank now offers paperless statements. Receiving your
144.
A. remind
B. reminder
C. reminds
D. reminded
Giải thích: Đáp án là BBBB. offer
A. remind (v) - remind somebody (about/of something) to help somebody remember
something, especially something important that they must do
* remind somebodyI'm sorry, I've forgotten your name. Can you remind me?
- That (= what you have just said, done, etc.) remindsme, I must get some cash.
- ‘You need to finish that essay.’ ‘Don't remind me (= I don't want to think about it).’
- ‘Don't forget the camera.’ ‘Remind me about it nearer the time.’
* remind somebody to do somethingRemind me to phone Alan before I go out.
* remind somebody (that)… Passengers are reminded (that) no smoking is allowed
on this train.
* remind somebody what, how, etc…Can someone remind me what I should do
next?
B. reminder (n)
1. reminder (of somebody/something) reminder (that…) something that makes you
think about or remember somebody/something, that you have forgotten or would
like to forget
- The sheer size of the cathedral is a constant reminder of the power of religion.
- The incident served as a timely reminder of just how dangerous mountaineering
can be.
- The article concludes with a chilling reminder that the disease can strike anyone
at any time.
2. a letter or note informing somebody that they have not done something
- If an invoice is not paid within seven days, we automatically send out a reminder.
C. reminds đây là dạng hiện tại phân từ, chia ngôi thứ ba số ít của động từ “remind”.
D. remindedđây là dạng quá khứ phân từ của động từ “remind”.
DỊCH: Đây là lời nhắc nhở mà Ngân hàng RT hiện nay đề nghị các báo cáo không
cần giấy tờ.
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bank statement electronically is better for the environment and reduces the amount
of paper in circulation. It can _______ reduce the clutter in your home office and
make it easier to keep track of your records.
145.
A. instead
B. either
C. less
D. also
Giải thích: Ở vị trí còn trống đó, sau động từ khiếm khuyết “can” và động từ chính
“ reduce”--->như vậy thích hợp nhất là trạng từ mà thôi. Đáp án là DDDD. also
A. instead (adv) = in the place of somebody/something
- Lee was ill so I went instead.
- He didn't reply. Instead, he turned on his heel and left the room.
- She said nothing, preferring instead to save her comments till later.
B. either (determiner/ pronoun)
1. one or the other of two; it does not matter which
- You can park on either side of the street.
- You can keep one of the photos. Either of them—whichever you like.
- There are two types of qualification—either is acceptable.
2. each of two
- The offices on either side were empty.
- There's a door at either end of the corridor.
C. less (determiner/ pronoun) - used with uncountable nouns to mean ‘a smaller
amount of’
- less butter/time/importance
- He was advised to smoke fewer cigarettes and drink less beer.
- We have less to worry about now.
- It is less of a problem than I'd expected.
- We'll be there in less than no time (= very soon).
- The victory was nothing less than a miracle.
D. also (adverb) (not used with negative verbs) in addition; too
- She's fluent in French and German. She also speaks a little Italian.
- rubella, also known as German measles
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- I didn't like it that much. Also, it was much too expensive.
- Jake's father had also been a doctor (= both Jake and his father were doctors).
- She was not only intelligent but also very musical.
DỊCH: Nó cũng có thể làm giảm sự lộn xộn trong văn phòng của bạn và làm cho dễ
dàng hơn để theo dõi hồ sơ của bạn.
While most banks retain electronic statements for just eighteen months, RT Bank
provides online access to monthly statements for two years. To sign up for
this________, log in to your account on our website, www.rtbank.co.nz, and click
146.
A. agreement
B. service
C. payment
D. coverage
on the tab labeled “Paperless Statements”.
Giải thích:
A. agreement (n) = an arrangement, a promise or a contract made with somebody
-The agreement (= the document recording the agreement) was signed during a
meeting at the UN. (Các thỏa thuận (= các tài liệu ghi nhận thỏa thuận) đã được ký
kết trong một cuộc họp tại Liên Hợp Quốc.)
Ngoài ra:
*agreement with somebody
- They have a free trade agreement with Australia.
*agreement between A and B
-An agreement was finally reachedbetween management and employees.
*agreement to do something
- They had made a verbal agreementto sell.
- They had an agreement never to talk about work at home.
B. service (n) = a system that provides something that the public needs, organized
by the government or a private company
- The government aims to improve public services, especially education. (Chính phủ
chú trọng đến việc cải thiện các dịch vụ công cộng, đặc biệt là giáo dục.)
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C. payment (n) --->payment (for something) = a sum of money paid or expected to
be paid
-a cash payment(thanh toán tiền mặt)
- They are finding it difficult to meet the payments on their car.(Họ đang gặp khó
khăn để đáp ứng các khoản thanh toán trên chiếc xe của họ.)
- He agreed to make ten monthly payments of £50. (Ông ấy đồng ý thực hiện mười
lần thanh toán hàng tháng , mỗi lần £ 50 (bảng)).
D. coverage (n) = the reporting of news and sport in newspapers and on the radio
and television
- tonight’s live coverage of the hockey game (truyền hình trực tiếp tối nay về trận
khúc côn cầu)
- There was blanket coverage(= reports everywhere) of the royal divorce. (Có bài
tường thuật bao trùm (= báo cáo ở khắp mọi nơi) về việc ly hôn của hoàng gia.)
DỊCH: Để đăng ký dịch vụ này, hãy đăng nhập vào tài khoản của bạn trên trang web
của chúng tôi, www.rtbank.co.nz, và bấm vào thẻ có nhãn "Báo cáo không cần giấy
tờ".
A Spice Jewel in Town
If you have not _____ had the pleasure of dining at The Palace Garden Restaurant,
147.
A. enough
B. only
C. yet
D. always
Giải thích:Đáp án là CCCC. yet vì đây là thì present perfect (If you have not _____
had...), và động từ ở dạng phủ định.
DỊCH: Nếu bạn chưa có hân hạnh ăn uống tại The Palace Garden Restaurant, tôi rất
muốn giới thiệu nó cho bạn.
I would highly recommend it. This local establish presents its guests with an
especially relaxing dining experience. In the main door, diners _______ on large
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148.
A. to be seated
B. sat
C. are seating
D. sit
Giải thích:Đáp án là DDDD. sit ---> Thì hiện tại đơn được dùng để miêu tả tình
huống trong hiện tại. Nghĩa là khi thực khách bước vào nhà hàng này, họ sẽ luôn
thấy một khung cảnh như vậy.
DỊCH: Trong cửa chính, thực khách ngồi trên gối đệm lụa lớn trên sàn gỗ tếch sậm
màu.
silk cushions on a dark teak floor. The dining area is decorated with warm colors
and soft lighting, and the food is served on low tables. In this beautiful atmosphere,
the subtly spiced dishes by chef Pilar Macera almost seem to be a secondary
attraction.
Diner prices at the Palace Garden Restaurant are ______, and making reservations
149.
A. reasonable
B. dedicated
C. collective
D. valuable
Giải thích: Khi nhìn thấy danh từ “prices” thì trong đầu chúng ta sẽ lập tức nghĩ ngay
tới tính từ hay đi với danh từ này “ reasonable price” (giá cả phải chăng/ hợp lý) -->Đáp án là AAAA. reasonable
A. reasonable (adj) = (of prices) not too expensive (synonym) fair
- We sell good quality food at reasonable prices. (Chúng tôi bán các thực phẩm chất
lượng tốt với giá cả hợp lý.)
B. dedicated (adj) ---> dedicated to somethingShe is dedicated to her job.(Cô được
dành riêng cho công việc của mình.)
C. collective (adj) = done or shared by all members of a group of people; involving
a whole group or society
- collective leadership/decision-making/responsibility
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D. valuable (adj) = valuable (to somebody/something) very useful or important a
valuable experience
- The book provides valuable information on recent trends. (Cuốn sách cung cấp
thông tin giá trị về các xu hướng gần đây.)
DỊCH: Giá bữa tối tại The Palace Garden Restaurant là hợp lý, và việc đặt chỗ trước
cho bất kỳ kế hoạch ăn uống vào cuối tuần luôn được khuyến khích.
in advance for any weekend dining plans is recommended.

From: awatkins@toveyscoffeeshop.co.uk
To: rchandra@daypost.co.uk
Subject: Photographs
Date: 5July
Dear Mr. Chandra,
I’m responding to your request to put some of your photographs on display in our
coffe shop. Thank you for sending us the samples. Your work is clearly _____ ,
150.
A. innovated
B. innovator
C. innovative
D. innovatively
Giải thích: Khi nhìn thấy vế câu như thế này “Your work is clearly _____” thì trong
đầu chúng ta sẽ phân vân dùng bị động hay tính từ đây? Ở đây chúng ta ưu tiên cho
tính từ gốc, ngoài ra phía trước nó còn có trang từ “clearly” bổ nghĩa cho nó, nghĩa
là đáp án là CCCC. innovative. Sao không ta chọn A vậy? Vì nếu chọn A thì vế câu
đó phải viết lại như thế này mới đúng “Your work is innovated clearly” (nghĩa là Công việc của bạn được cải tiến rõ ràng) và như vậy nó không còn là câu hàm ý khen
ngợi nữa theo như văn phong của câu này.
A. innovated - innovate (v) = to introduce new things, ideas or ways of doing
something
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- We must constantly adapt and innovate to ensure success in a growing
market.(Chúng ta phải liên tục thích nghi và đổi mới để đảm bảo thành công trong
một thị trường đang phát triển.)
B. innovator (n) = a person or company that introduces new things, ideas or ways of
doing something
-He was one of the greatest innovators of 20th century music.(Ông là một trong
những nhà sáng tạo vĩ đại nhất của âm nhạc thế kỷ 20.)
C. innovative (adj) = introducing or using new ideas, ways of doing something, etc.
-There will be a prize for the most innovative design. (Sẽ có một giải thưởng dành
cho các thiết kế sáng tạo nhất.)
D. innovatively (adv) = một cách sáng tạo
DỊCH: Công việc của bạn là rõ ràng sáng tạo, và chúng tôi đặc biệt thích những bức
ảnh trong kinh doanhcủa bạn ở Cheltenham.
and we particularly like your photographs of business in Cheltenham.
At this time, we are _______ to exhibit any of your photographs in the shop. We
151.
A. inclined
B. eligible
C. unable
D. unqualified
Giải thích: Đáp án là CCCC. unable là theo tình huống của ngữ cảnh đưa ra. Thông
thường người ta khen trước rồi từ chối sau theo phép lịch sự.
A. inclined (adj) - inclined (to do something)= wanting to do something
- She was inclined to trust him.
- He writes only when he feels inclined to.
- There'll be time for a swim if you feel so inclined.
B. eligible (adj) - eligible (for something)
- Only those over 70 are eligible for the special payment. (Chỉ những người trên 70
là đủ điều kiện cho các thanh toán đặc biệt.)
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C. unable (adj) - unable to do something (rather formal) = not having the skill,
strength, time, knowledge, etc. to do something
- I tried to contact him but was unable to. (Tôi đã cố gắng liên hệ với anh ấy, nhưng
không thể được.)
- She was unable to hide her excitement. (Cô đã không thể che giấu sự phấn khích.)
- Let us know if you’re unable to come. (Cho chúng tôi biết nếu bạn không thể tới.)
D. unqualified (adj) - not having the right knowledge, experience or qualifications
to do something
- an unqualified instructor (một hướng dẫn viên không đủ tiêu chuẩn)
*unqualified to do something I feel unqualified to comment on the subject.
*unqualified for something He was totally unqualified for his job as a senior
manager.
DỊCH: Tại thời điểm này, chúng tôi không thể trưng bày bất kỳ các bức ảnh của bạn
trong cửa hàng được.
have other artwork on display until the end of August, and we _______ do not
152.
A. simply
B. solely
C. hardly
D. rarely
Giải thích: Đáp án là AAAA. simply- đơn giản bởi vì nó hợp vị trí ngữ pháp, và hợp
với ngữ nghĩa của câu nhất.
A. simply (adv) ---> used to emphasize a statement
synonym absolutely
- You simply must see the play. ( Bạn chỉ cần phải xem vở kịch.)
- The view is simply wonderful! (Quan cảnh chỉ đơn giản là tuyệt vời!)
- That is simply not true! (Điều đó chỉ đơn giản là không đúng sự thật!)
- I haven't seen her for simply ages. (Tôi chưa bao giờ nhìn thấy cô ấy đơn giản từ
nhiều năm nay)
B. solely (adv) = only; not involving somebody/something else
- She was motivated solely by self-interest. (Cô đã được thúc đẩy chỉ bởi lợi ích cá
nhân.)
- Selection is based solely on merit. (Lựa chọn được dựa trên thành tích.)
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C. hardly (adv) = almost no; almost not; almost none
- There's hardly any tea left. ( Gần như không còn tí trà nào sót lại.)
- Hardly anyone has bothered to reply. (Hầu như không ai thèm trả lời.)
- She hardly ever calls me (= almost never). (Cô ấy hầu như không bao giờ gọi tôi.)
- We hardly know each other. (Chúng tôi hầu như không biết nhau.)
D. rarely (adv) = not very often
- She is rarely seen in public nowadays. (Hiếm thấy cô ấy ở nơi công cộng ngày
nay.)
- We rarely agree on what to do.(Chúng tôi hiếm khi đồng ý về những gì để làm)
DỊCH: Chúng tôi có tác phẩm nghệ thuật khác được trưng bày cho đến cuối tháng
Tám, và chúng tôi chỉ đơn giản là không có không gian để trưng bày tác phẩm của
một nghệ sĩ bổ sung.
have the space to display an addition artist’s work. We strongly encourage you to
continue your work and hope you will submit it to us again in the future.
Sincerely,
Andrea Watkins
Tovey’s Coffeeshop
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TEST 3 : Dam Deo Quoc
101. The career-development seminar are open to both part-time _______ full-time
employees.
A. and
B. or
C. not
D. to
Giải thích: Đây là dạng cấu trúc song song, nếu có both thì phài có and, và trước sau
and phải cùng từ loại, nghĩa là trước là tính từ thì sau cũng tính từ, verb/verb,
noun/noun... ---> Đáp án là AAAA.
A. and (conjuction) = also; in addition to
- bread and butter
- a table, two chairs and a desk
- Sue and I left early.
- Do it slowly and carefully.
- Can he read and write?
- I cooked lunch. And I made a cake. (= you are emphasizing how much you have
done)
B. or (conjunction) = used to introduce another possibility
- Is your sister older or younger than you?
- Are you coming or not?
- Is it a boy or a girl?
- It can be black, white or grey.
C. not (adverb) - used to form the negative of the verbs be, do and have and modal
verbs like can or must and often reduced to n’t
- She did not/didn’t see him.
- It’s not/It isn’t raining.
- I can't see from here.
- He must not go.
- Don't you eat meat?
- It's cold, isn't it?
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D. to (preposition)
1. in the direction of something; towards something
- I walked to the office.
- It fell to the ground.
- It was on the way to the station.
- He's going to Paris.
- my first visit to Africa
- He pointed to something on the opposite bank.
- Her childhood was spent travelling from place to place.
2. to the something (of something) located in the direction mentioned from
something
- Place the cursor to the left of the first word.
- There are mountains to the north.
DỊCH: Hội thảo phát triển nghề nghiệp được mở cho cả nhân viên bán thời gian và
nhân viên toàn thời gian.
102. The airport shuttle _______ every hour from the hotel’s front entrance.
A. depart
B. was departed
C. are departing
D. departs
Giải thích: “The airport shuttle” là chủ từ của câu, kế đó chúng ta thấy có trạng từ
chỉ thời gian “every hour” chỉ hành động lập đi lập lại đều đặn mỗi tiếng đồng hồ
như vậy, nên nhất định chổ trống đó phải là động từ chia ở thì hiện tại, ngôi thứ ba
số ít ---> Đáp án là DDDD
- depart (v)
1. [intransitive, transitive] to leave a place, especially to start a trip
---> opposite arrive
* depart (for…) (from…)Flights for Rome depart from Terminal 3.
- She waited until the last of the guests had departed.
* depart something
(North American English) The train departed Amritsar at 6.15 p.m.
2. [intransitive, transitive] (North American English) to leave your job
- the departing president
* depart somethingHe departed his job December 16.
95

Group: Đồng Hành Chinh Phục Toeic 990

- shuttle (n) = a plane, bus or train that travels regularly between two places
- a shuttle service between London and Edinburgh
- I’m flying to Boston on the shuttle.
DỊCH: Xe đưa đón sân bay khởi hành mỗi giờ từ lối vào phía trước của khách sạn.
103. Please adjust the volume knob ______ so the sound is not to lound.
A. slight
B. slighter
C. slightly
D. to slight
Giải thích: “ Please adjust” - Câu mệnh lệnh bắt đầu câu, sau đó là túc từ “the volume
knob” ---> như vậy chổ trống đó phải là một trạng từ để bổ nghĩa cho động từ
“adjust” ---> Đáp án là CCCC
A. slight (adj.) (slighter, slightest)
1. very small in degree
- a slight increase/change/delay/difference
- I woke up with a slight headache.
- The damage was slight.
- She takes offence at the slightest thing (= is very easily offended).
- There was not the slightest hint of trouble.
- He is, without the slightest doubt, the greatest living novelist.
- He never had the slightest intention of agreeing to it.
- The picture was at a slight angle.
- A slight breeze was blowing.
2. small and thin in size
- a slight woman
- He was of slight build.
- She was smaller and slighter than I had imagined.
B. slighter (adj) đây là dạng so sánh hơn của tính từ slight nha.
C. slightly (adv) = a little
- a slightly different version
- We took a slightly more direct route.
- I knew her slightly.
- ‘Are you worried?’ ‘Only slightly.’
96

Group: Đồng Hành Chinh Phục Toeic 990

D. to slight (v) [usually passive] slight somebody to treat somebody rudely or
without respect
----> synonym insult
- She felt slighted because she hadn't been invited.
DỊCH: Hãy điều chỉnh núm âm lượng một chút để âm thanh không phải là quá lớn.
104. The main ______ of the new electronic notepad is internet use.
A. function
B. functions
C. functioned
D. functional
Giải thích: Chúng ta thấy sau “main” tính từ là một khoảng trống, và đằng sau là
giới từ “of” , kế đó đọc tiếp bạn thấy động từ là “is” ---> thì nhất định chổ trống đó
là một danh từ số ít ---> Đáp án là AAAA
A. function (n) [countable, uncountable] a special activity or purpose of a person or
thing
- to fulfil/perform a function
- bodily functions (= for example eating, sex, using the toilet)
- The function of the heart is to pump blood through the body.
- This design aims for harmony of form and function.
B. functions - là danh từ số nhiều nha.
C. functioned - function(v) [intransitive] (+ adv./prep.) (rather formal) to work in
the correct way
----> synonym operate
- Despite the power cuts, the hospital continued to function normally.
- We now have a functioning shower.
- Many children can't function effectively in large classes.
D. functional (adj.)
1. practical and useful; with little or no decoration
---> synonym utilitarian
- Bathrooms don't have to be purely functional.
- The office was large and functional rather than welcoming.
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2. having a special purpose; making it possible for somebody to do something or for
something to happen
- a functional disorder (= an illness caused when an organ of the body fails to
perform its function)
- a functional approach to language learning
- These units played a key functional role in the military operation.
3. (especially of a machine, an organization or a system) working; able to work
- The hospital will soon be fully functional.
DỊCH: Các chức năng chính của notepad điện tử mới là sử dụng internet.
105. Last year, Trigto Communications _______ seven successful new phone
models.
A. attended
B. introduced
C. acted
D. caused
Giải thích: Câu này chúng ta phải dựa vào nghĩa của từ thôi ---> Đáp án là BBBB
A. attended - attend (v) [intransitive, transitive] (rather formal) to be present at an
event(tham dự)
- We'd like as many people as possible to attend.
* attend somethingThe meeting was attended by 90% of shareholders.
- to attend a wedding/funeral
B. introduced - introduce (v) = to tell two or more people who have not met before
what each other’s names are; to tell somebody what your name is
* introduce somebody Can I introduce my wife?
* introduce A to B (as something) He introduced me to a Greek girl at the party.
- She was introduced to me as a well-known novelist.
* introduce A and B We've already been introduced.
* introduce yourself (to somebody) Can I introduce myself? I'm Helen Robins.
C. acted - act (v) = to do something for a particular purpose or in order to deal with
a situation.(hành động)
- It is vital that we act to stop the destruction of the rainforests.
- The girl's life was saved because the doctors acted so promptly.
- He claims he acted in self-defence.
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D. caused - cause (v) = to make something happen, especially something bad or
unpleasant.(gây ra)
* cause something Do they know what caused the fire?
- Are you causing trouble again?
- Doctors say her condition is causing some concern.
- deaths caused by dangerous driving
* cause something for somebody The bad weather is causing problems for many
farmers.
* cause somebody something The project is still causing him a lot of problems.
* cause something to do something The poor harvest caused prices to rise sharply.
DỊCH: Năm ngoái, công ty Truyền thông Trigtogiới thiệu bảy mẫu điện thoại mới
thành công.
106. Dr. Tang has been chosen to accept _____ award on behalf of the development
team.
A. our
B. ours
C. us
D. we
Giải thích: Trước danh từ “award” phải là một tính từ hay tính từ sở hữu ----> Đáp
án là AAAA
A. our (tính từ sở hữu) - (used before a noun) = belonging to us; connected with us
- our daughter/dog/house
- We showed them some of our photos.
- Our main export is rice.
- And now, over to our Rome correspondent…
B. ours (possessive pronoun - đại từ sở hữu) = the one or ones that belong to us
- Their house is very similar to ours, but ours is bigger.
- No, those are Ellie's kids. Ours are upstairs.
- He's a friend of ours.
C. us (object pronoun) - used when the speaker or writer and another or others are
the object of a verb or preposition, or after the verb be
- She gave us a picture as a wedding present.
- We'll take the dog with us.
- Hello, it's us back again.
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D. we (subject pronoun) = I and another person or other people; I and you
- We've moved to Atlanta.
- We'd (= the company would) like to offer you the job.
- Why don't we go and see it together?
DỊCH: Tiến sĩ Tang đã được chọn để nhận giải thưởng của chúng tôi thay mặt cho
nhóm phát triển.
107. Applications for the receptionist job have come in _______ over the past two
weeks.
A. openly
B. greatly
C. exactly
D. steadily
Giải thích: Đầu tiên các bạn để ý đến thìcủa câu này là present perfect (have + V3)
trong đó V3 là come in. Như vậy chổ trống thiếu trạng từ để bổ nghĩa cho động từ
come in ----> Đáp án là DDDD
- application for something/to do something an application for membership/a loan/a
licence
- come in = to arrive somewhere; to be received (đến / tiếp nhận)
- The train is coming in now.
- News is coming in of a serious plane crash in France.
- She has over a thousand pounds a month coming in from her investments.
A. openly (adv) = without hiding any feelings, opinions or information
- Can you talk openly about sex with your parents?
- The men in prison would never cry openly (= so that other people could see).
B. greatly (adv) (usually before a verb or participle) = very much
- People's reaction to the film has varied greatly.
- a greatly increased risk
- Your help would be greatly appreciated.
- The reports were greatly exaggerated.
C. exactly (adv) = used to emphasize that something is correct in every way or in
every detail
---> synonym precisely
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- I know exactly how she felt.
- Do exactly as I tell you.
- It happened almost exactly a year ago.
- It's exactly nine o'clock.
- You haven't changed at all—you still look exactly the same.
D. steadily (adv)
* gradually and in an even and regular way
- The company's exports have been increasing steadily.
- The situation got steadily worse.
* without any change or interruption
- He looked at her steadily.
- The rain fell steadily.
DỊCH: Các đơn xin việc cho vị trí tiếp tân đã được tiếp nhận một cách ổn định trong
suốt hai tuần qua.
108. Customers may return any items within 30 days if they are not _______ with
their purchase.
A. satisfactory
B. satisfaction
C. satisfied
D. satisfy
Giải thích: sau to be + tính từ ---> Đáp án là CCCC. Sao không chọn A, A cũng là
tính từ nhưng tính từ này không đi với with nha. Các bạn tham khảo thêm bên dưới
đây.
A. satisfactory (adj) = good enough for a particular purpose
---> synonym acceptable
- a satisfactory explanation/answer/solution/conclusion
- The work is satisfactory but not outstanding.
- The existing law is not entirely/wholly satisfactory.
- A bonus will be paid on satisfactory completion of the contract.
- Her condition after the operation was described as ‘satisfactory’.
B. satisfaction (n) [uncountable, countable] the good feeling that you have when you
have achieved something or when something that you wanted to happen does
happen; something that gives you this feeling (sự hài lòng)
- to gain/get/derive satisfaction from something
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- a look/smile of satisfaction
- She looked back on her career with great satisfaction.
- He had the satisfaction of seeing his book become a bestseller.
- She didn't want to give him the satisfaction of seeing her cry.
- The company is trying to improve customer satisfaction.
- He was enjoying all the satisfactions of being a parent.
C. satisfied (adj) pleased because you have achieved something or because
something that you wanted to happen has happened (hài lòng/ thỏa mãn)
- a satisfied smile
- a satisfied customer
* satisfied with somebody/something She's never satisfied with what she's got.
---> opposite dissatisfied
* satisfied (that…) satisfied (with something) believing or accepting that something
is true
---> synonym convinced
- I'm satisfied that they are telling the truth.
D. satisfy (v)
1. satisfy somebody (not used in the progressive tenses) to make somebody pleased
by doing or giving them what they want
- Nothing satisfies him—he's always complaining.
- The proposed plan will not satisfy everyone.
2. satisfy something to provide what is wanted, needed or asked for
- The food wasn't enough to satisfy his hunger.
- to satisfy somebody’s curiosity
- The education system must satisfy the needs of all children.
- We cannot satisfy demand for the product.
- She failed to satisfy all the requirements for entry to the college.
3.(not used in the progressive tenses) (formal) to make somebody certain something
is true or has been done
* satisfy somebody Her explanation did not satisfy the teacher.
* satisfy somebody of something People need to be satisfied of the need for a new
system.
* satisfy somebody/yourself (that)… Once I had satisfied myself (that) it was the
right decision, we went ahead.
DỊCH: Khách hàng có thể trả lại bất kỳ mặt hàng nào trong vòng 30 ngày nếu họ
không hài lòng với việc mua hàng của họ.
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109. The local center for Augen Care, Inc., coordinates distribution of its eyeglasses
to a ________ area of the Northwest.
A. broadly
B. broadness
C. broaden
D. broad
Giải thích: “area” là danh từ vậy trước nó phải là một tính từ ---> Đáp án là DDDD
A. broadly (adv) = generally, without considering details
- Broadly speaking, I agree with you.
- broadly similar/comparable/equivalent/consistent
B. broadness (n) [uncountable] = the quality of being broad
C. broaden (v)
1. [intransitive] = to become wider
- Her smile broadened.
2. [transitive, intransitive] broaden (something) = to affect or make something affect
more people or things
- a promise to broaden access to higher education
- The party needs to broaden its appeal to voters.
3. [transitive] = broaden something to increase your experience, knowledge, etc.
- Few would disagree that travel broadens the mind (= helps you to understand
other people's customs, etc.).
- Spending a year working in the city helped to broaden his horizons.
D. broad (adj) land/water = covering a wide area
- a broad expanse of water
- the broad plains of the American West
DỊCH: Trung tâm địa phương cho tập đoàn Augen Care, Inc., phối hợp phân phối
kính mắt của nó đến một khu vực rộng lớn của vùng Tây Bắc.
110. The full report on the company’s budget decisions will not be available until
the end of the week, but a _______ memo will be issued sometime today.
A. constant
B. momentary
C. brief
D. free
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Giải thích:
- sometime (adverb) (lúc nào đó)
(also some time) at a time that you do not know exactly or has not yet been decided
- I saw him sometime last summer.
- We must get together sometime.
A. constant (adj)
1. [usually before noun] happening all the time or repeatedly
- constant interruptions
- a constant stream of visitors all day
- Babies need constant attention.
- This entrance is in constant use.
2. that does not change
----> synonym fixed
- travelling at a constant speed of 50 m.p.h.
- Ross was his most constant and loyal friend.
B. momentary (adj) = lasting for a very short time
----> synonym brief
- a momentary lapse of concentration
- momentary confusion
C. brief (adj)
* lasting only a short time; short
- a brief visit/meeting/conversation
- a brief pause/silence
- Mozart's life was brief.
* using few words
- a brief description/summary/account
- Please be brief (= say what you want to say quickly).
D. free (adj)
* not under the control or in the power of somebody else; able to do what you want
- I have no ambitions other than to have a happy life and be free.
- Students have a free choice of courses in their final year.
- free to do somethingYou are free to come and go as you please.
- (informal)‘Can I use the phone?’ ‘Please, feel free (= of course you can use it).’
* not restricted or controlled by anyone else; able to do or say what you want
- A true democracy complete with free speech and a free press was called for.
- the country’s first free election
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- They gave me free access to all the files.
DỊCH: Báo cáo đầy đủ về các quyết định ngân sách của công ty sẽ không có sẵn cho
đến cuối tuần, nhưng một bản ghi nhớ tóm tắt sẽ được phát hành lúc nào đó ngày
hôm nay.
111. Once invoices arrive in the office, they should be processed _______ in order
to maintain accurate records.
A. prompt
B. promptly
C. promptness
D. more prompt
Giải thích: Câu này đã đầy đủ các thành phần của câu, chổ trống đó chỉ thiếu một
trạng từ bổ nghĩa cho động từ process ở đằng trước ---> Đáp án là BBBB
A. prompt (adj)
1. done without delay
synonym immediate
- Prompt action was required as the fire spread.
- Prompt payment of the invoice would be appreciated.
2. [not before noun] (of a person) acting without delay; arriving at the right time
synonym punctual
- Please be prompt when attending these meetings.
B. promptly (adv)
1. without delay
- She deals with all the correspondence promptly and efficiently.
2. exactly at the correct time or at the time mentioned
synonym punctually
- They arrived promptly at two o'clock.
3. (always used before the verb) immediately
- She read the letter and promptly burst into tears.
C. promptness (n)
1. the fact of taking action straight away
- He responded to our email questions with great promptness.
2. the quality or habit of arriving somewhere at the right time
synonym punctuality
- There was one rule her father insisted on: promptness.
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D. more prompt (dạng này không có nhe, nếu so sánh hơn của tính từ này sẽ là
prompter)
DỊCH: Sau khi các hóa đơn đếnvăn phòng, chúng phải được xử lý kịp thời để duy
trì hồ sơ chính xác.
112. The estimated production costs for the new Pro Tip markers will be $2.15 per
set, excluding the cost ____ the packaging.
A. as
B. at
C. by
D. of
Giải thích: Khi chúng ta thấy giữa hai danh từ có một khoảng trống, chúng ta dùng
of, ngoài ra chi phí của cái gì thì phải là the cost of.... ---> Đáp án là DDDD
A. as (preposition)
1. used to describe somebody/something appearing to be somebody/something else
- They were all dressed as clowns.
- The bomb was disguised as a package.
2. used to describe the fact that somebody/something has a particular job or function
- She works as a courier.
- Treat me as a friend.
- I respect him as a doctor.
- You can use that glass as a vase.
- The news came as a shock.
- She had been there often as a child (= when she was a child).
B. at (preposition)
1. used to say where something/somebody is or where something happens
- at the corner of the street
- We changed at Crewe.
- They arrived late at the airport.
- At the roundabout take the third exit.
- I'll be at home all morning.
- She's at Tom's (= at Tom's house).
- I met her at the hospital.
- How many people were there at the concert?
2. used to say where somebody works or studies
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- He's been at the bank longer than anyone else.
- She's at Yale (= Yale University).
3. used to say when something happens
- We left at 2 o'clock.
- at the end of the week
- We woke at dawn.
- I didn't know at the time of writing (= when I wrote).
- At night you can see the stars.
- (British English) What are you doing at the weekend?
C. by (preposition)
* near somebody/something; at the side of somebody/something; beside
somebody/something
- a house by the river
- The telephone is by the window.
- Come and sit by me.
* used, usually after a passive verb, to show who or what does, creates or causes
something
- He was knocked down by a bus.
- a play by Ibsen
- Who's that book by?
- I was frightened by the noise.
D. of (preposition)
* belonging to somebody; relating to somebody
- a friend of mine
- the love of a mother for her child
- the role of the teacher
- Can't you throw out that old bike of Tommy's?
- the paintings of Monet
* belonging to something; being part of something; relating to something
- the lid of the box
- the director of the company
- a member of the team
- the result of the debate
DỊCH: Các chi phí sản xuất ước tính cho các bút lông viết bảng trắng Pro mới sẽ là
$ 2,15 cho mỗi bộ, không bao gồm chi phí bao bì.
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113. Maintainingan emergency account will ensure that you have _____ to cash
when you need it.
A. contact
B. access
C. entry
D. respond
Giải thích: Khoảng trống đó cần một danh từ đi được với giới từ to ---> Đáp án là
CCCC vì chúng ta có có access + to something
A. contact (n) [uncountable] contact (with somebody) contact (between A and B)
the act of communicating with somebody, especially regularly
- I don't have much contactwith my uncle.
- There is little contactbetween the two organizations.
- Have you kept in contact with any of your friends from college (= do you still see
them or speak or write to them)?
- She's lost contact with (= no longer sees or writes to) her son.
- I finally made contact with (= succeeded in speaking to or meeting) her in Paris.
- The organization put me in contact with other people in a similar position (= gave
me their addresses or telephone numbers).
- two people avoiding eye contact (= avoiding looking directly at each other)
- Here's my contact number (= temporary telephone number) while I'm away.
- I'll give you my contact details (= telephone number, email address, etc.).
B. access (n)
1. a way of entering or reaching a place
- The police gained access through a broken window.
- There is easy access by road.
* access to something The only access to the farmhouse is across the fields.
- Disabled visitors are welcome; there is good wheelchair access to most facilities.
2. access (to something) = the opportunity or right to use something or to see
somebody/something
- Students must have access to good resources.
- You need a password to get access to the computer system.
- access to confidential information
- Journalists were denied access to the President.
- Many divorced fathers only have access to their children at weekends (= they are
allowed by law to see them only at weekends).
C. entry (n)
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1. [countable, uncountable] an act of going into or getting into a place
- She made her entry to the sound of thunderous applause.
- The children were surprised by the sudden entry of their teacher.
* entry (into something) How did the thieves gain entry into the building?
2 [uncountable] the right or opportunity to enter a place
- No Entry (= for example, on a sign)
* entry (to/into something) Entry to the museum is free.
- to be granted/refused entry into the country
D. respond (v)[intransitive, transitive] (rather formal) to give a spoken or written
answer to somebody/something
--->synonym reply
- I asked him his name, but he didn't respond.
* respond (to somebody/something) (with something) She never responded to my
letter.
- More than fifty people responded to the advertisement.
+ speech‘I'm not sure,’ she responded.
* respond that…When asked about the company's future, the director responded
that he remained optimistic.
DỊCH: Duy trì một tài khoản khẩn cấp sẽ đảm bảo cho bạn có quyền truy cập vào
tiền mặt khi bạn cần đến nó.
114. ______ her experience in sales, Ms Woo has a background in public relations.
A. Although
B. Besides
C. Whether
D. Until
Giải thích: Chúng ta chọn Đáp án là BBBB vì besides + noun phrase, ngoài ra còn
căn cứ theo nghĩa của nó.
A. Although (conjunction)
* used for introducing a statement that makes the main statement in a sentence seem
surprising
- synonym though
- Although the sun was shining, it wasn't very warm.
- Although small, the kitchen is well designed.
* used to mean ‘but’ or ‘however’
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- When you are commenting on a statement I felt he was wrong, although I didn't
say so at the time.
B. Besides (preposition) = in addition to somebody/something; apart from
somebody/something
- We have lots of things in common besides music.
- Besides working as a doctor, he also writes novels in his spare time.
- I've got no family besides my parents.
- I’ve got plenty of other things to do besides talking to you.
C. Whether (conjunction)
1. used to express a doubt or choice between two possibilities
- He seemed undecided whether to go or stay.
- It remains to be seen whether or not this idea can be put into practice.
- I asked him whether he had done it all himself or whether someone had helped
him.
- I'll see whether she's at home (= or not at home).
- It's doubtful whether there'll be any seats left.
2. used to show that something is true in either of two cases
- You are entitled to a free gift whether you accept our offer of insurance or not. I'm going whether you like it or not.
- Whether or not we're successful, we can be sure that we did our best.
D. Until (conjunction/ preposition) = up to the point in time or the event mentioned
- Let's wait until the rain stops.
- Until she spoke I hadn't realized she wasn't English.
- You're not going out until you've finished this.
- Until now I have always lived alone.
- They moved here in 2009. Until then they'd always been in the London area. - - He
continued working up until his death.
- The street is full of traffic from morning till night.
- You can stay on the bus until London (= until you reach London).
DỊCH: Bên cạnh kinh nghiệm của mình về doanh số bán hàng, bà Woo có một nền
tảng trong quan hệ công chúng.
115. Visitors to the Sydney Orgo Lab facilities must _____ by an employee at all
times.
A. be accompanied
B. accompany
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C. to accompany
D. accompanying
Giải thích: Khi thấy must + động từ nguyên mẫu (bare verb) và có by.... thì chúng ta
nghĩ ngay đến câu bị động (Be + V3) ----> Đáp án là AAAA
* facilities (n) = facilities [plural] buildings, services, equipment, etc. that are
provided for a particular purpose
- sports/leisure facilities
- conference facilities
- shopping/banking/cooking facilities
- The hotel has special facilities for welcoming disabled people.
- All rooms have private facilities (= a private bathroom).
* at all times = always
- Our representatives are ready to help you at all times.
* accompany (v) - accompany somebody (formal) = to travel or go somewhere with
somebody
- His wife accompanied him on the trip.
- I must ask you to accompany me to the police station.
- Warships will accompany the convoy.
- The groups are always accompanied by an experienced mountain guide.
DỊCH: Du khách đến viếng thăm các cơ sở Orgo Lab ở Sydney phải luôn luôn có
một nhân viên đi kèm.
116. At Energy Coalition, Inc., our primary goal is to make solar energy more ____
to all consumers.
A. influenced
B. repeated
C. affordable
D. average
Giải thích: Cần một tính từ ở chổ trống, vì make + sth/ sb + adjective ---> Như vậy
chúng ta loại A& B ---> Đáp án là CCCC
A. influenced - influence (v)
1. to have an effect on the way that somebody behaves or thinks, especially by giving
them an example to follow
* influence somebody/something His writings have influenced the lives of millions.
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- to be strongly influenced by something
- Don't let me influence you either way.
- The government refuses to be influenced by public opinion.
- Research shows that most young smokers are influenced by their friends.
- I don’t want to influence you. It must be your own decision.
* influence how, whether, etc… The wording of questions can influence how people
answer.
* influence somebody to do something She was influenced to take up voluntary
work by her teacher.
2. influence something influence how, where, etc… to have an effect on a particular
situation and the way that it develops
- A number of social factors influence life expectancy.
- The local climate is influenced by the Gulf Stream.
B. repeated - repeat (v) [transitive] = to say or write something again or more than
once
* repeat something = to repeat a question
- I'm sorry—could you repeat that?
- She kept repeating his name softly over and over again.
- The opposition has been repeating their calls for the president's resignation.
- Are you prepared to repeat these allegations in court?
* repeat yourself Do say if I'm repeating myself (= if I have already said this).
* repeat that… He's fond of repeating that the company's success is all down to him.
C. affordable (adj) = cheap enough that people can afford to buy it or pay it
- affordable prices/housing
D. average (adj)
1. [only before noun] calculated by adding several amounts together, finding a total,
and dividing the total by the number of amounts
- an average rate/cost/price
- Average earnings are around £20 000 per annum.
at an average speed of 100 miles per hour
2. typical or normal
- 40 hours is a fairly average working week for most people.
- children of above/below average intelligence
- £20 for dinner is about average.
3. ordinary; not special
- I was just an average sort of student.
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DỊCH: Tại Công ty Năng lượng Coalition, Inc., mục tiêu chính của chúng tôi là làm
cho giá cả năng lượng mặt trời phải chăng hơn cho tất cả người tiêu dùng.
117. The Reyes Regional Theater will raise ticket prices this year ______ the
expense of a new sound and lighting system.
A. out of
B. when
C. because
D. due to
Giải thích: Khi đọc đến cụm từ danh từ “.... the expense of a new sound and lighting
system.” thì trước nó chỉ còn A & D vì B& C + a clause (mệnh đề). Vì đây là mệnh
đề chỉ nguyên nhân và kết quả ---> Đáp án là DDDD
A. out (of) (adverb/ preposition)
* out of something used to show that somebody/something does not have any of
something
- We're out of milk.
- He's been out of work for six months.
- You're out of luck—she left ten minutes ago.
* out of something used to show that somebody/something is not or no longer in a
particular state or condition
- Try and stay out of trouble.
- I watched the car until it was out of sight.
B. when (adv)
1. (used in questions) at what time; on what occasion
- When did you last see him?
- When can I see you?
- When (= in what circumstances) would such a solution be possible?
2. used after an expression of time to mean ‘at which’ or ‘on which’
- Sunday is the only day when I can relax.
- There are times when I wonder why I do this job.
3. at which time; on which occasion
- The last time I went to Scotland was in May, when the weather was beautiful.
C. because (conjunction) = for the reason that
- I did it because he told me to.
- Just because I don't complain, peoplethink I'm satisfied.
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D. due (to) (adj.) [not before noun] due to something/somebody caused by
somebody/something; because of somebody/something
- The team's success was largely due to her efforts.
- Most of the problems were due to human error.
- The project had to be abandoned due to a lack of government funding.
- Due to staff shortages, we are unable to offer a full buffet service on this train.
DỊCH: Nhà hát Regional Reyes sẽ tăng giá vé trong năm nay do các chi phí của một
hệ thống âm thanh và ánh sáng mới.
118. After _______ your business’s operating needs, GTU Operations will be able
to help you choose the tools and processes that can enhance your results.
A. analyzing
B. expecting
C. depending
D. visiting
Giải thích: Dựa theo nghĩa của từ ---> Đáp án là AAAA
A. analyzing - analyze (v) = to examine the nature or structure of something,
especially by separating it into its parts, in order to understand or explain it
analyze something
- The job involves gathering and analyzing data.
- He tried to analyze his feelings.
- The first step is to define and analyze the problem.
* analyze what, how, etc… We need to analyze what went wrong.
B. expecting - expect (v) [transitive] to think or believe that something will happen
or that somebody will do something
* expect something We are expecting a rise in food prices this month.
* expect something from somebody/something Don't expect sympathy from me!
* expect something of somebody/something That's not the sort of behaviour I expect
of you!
* expect to do something You can't expect to learn a foreign language in a few
months.
- I looked back, half expecting to see someone following me.
* expect somebody/something to do something House prices are expected to rise
sharply.
- I didn’t expect him to become a successful writer.
- Do you really expect me to believe you?
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* expect (that)… Many people were expecting (that) the peace talks would break
down.
* it is expected that… It is expected that the report will suggest some major reforms.
C. depending - depend (v)
1. depend on somebody | depend on something | depend upon somebody | depend
upon something = to rely on somebody/something and be able to trust them
- He was the sort of person you could depend on.
* depend on/upon somebody/something to do something He knew he could depend
upon her to deal with the situation.
2. to be sure or expect that something will happen
---> synonym count on somebody/something
- Depend upon it (= you can be sure) we won't give up.
* depend on/upon somebody/something doing something Can we depend on you
coming in on Sunday?
- (formal) You can depend on his coming in on Sunday.
* depend on/upon somebody/something to do something
- (ironic) You can depend on her to be (= she always is) late.
D. visiting - visit (v)
1. [transitive] visit somebody/something to go to see a person or a place for a period
of time
- She went to visit relatives in Wales.
- The Prime Minister is visiting Japan at the moment.
- You should visit your dentist at least twice a year.
- This is an area rarely visited by Europeans.
2. [transitive] visit something (computing) to go to a website on the Internet
- For more information, visit our website.
DỊCH: Sau khi phân tích nhu cầu hoạt động kinh doanh của bạn, hoạt động GTU sẽ
có thể giúp bạn lựa chọn các công cụ và quy trình mà có thể nâng cao kết quả của
bạn.
119. Denton’s city planning committee will ______ place recycling receptacles at
the entrance of Fairview Park.
A. strategy
B. strategically
C. strategic
D. strategize
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Giải thích: Giữa will _____ place (động từ) nhất định sẽ là trạng từ để bổ nghĩa cho
“place” ----> Đáp án là BBBB
A. strategy (n)
1. [countable] a plan that is intended to achieve a particular purpose
- the government’s economic strategy
* strategy for doing something to develop a strategy for dealing with unemployment
* strategy to do something It's all part of an overall strategy to gain promotion.
2. [uncountable] the process of planning something or putting a plan into operation
in a skilful way
- marketing strategy
3. [uncountable, countable] the skill of planning the movements of armies in a battle
or war; an example of doing this
- military strategy
- defence strategies
B. strategically (adv)
1. in a way that is meant to achieve a particular purpose or to gain an advantage
a strategically placed microphone
- to think strategically
2. in a way that is connected with getting an advantage in a war or other military
situation
- a strategically important target
C. strategic (adj)
1. done as part of a plan that is meant to achieve a particular purpose or to gain an
advantage
- strategic planning
- a strategic decision to sell off part of the business
- Cameras were set up at strategic points (= in places where they would be most
effective) along the route.
2. connected with getting an advantage in a war or other military situation
- Malta was of vital strategic importance during the war.
- a strategic alliance
- the strategic bombing of communication centres
3. (of weapons, especially nuclear weapons) intended to be fired at an enemy’s
country rather than used in a battle
- strategic missiles
D. strategize (v) = devise a strategy or strategies.
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- Pollan sometimes engages a bit too freely in metaphorical talk about plants
planning and strategizing and ‘wanting’ their genes spread.
DỊCH: Ủy ban kế hoạch thành phố Denton sẽ có chiến lược đặt thùng rác tái chế ở
lối vào của Công viên Fairview.
120. Masami Airlines will soon offer ______ services from Nagoya to twelve
additional cities throughout Asia and Europe.
A. accumulated
B. reinforced
C. translated
D. expanded
Giải thích: Câu này chúng ta chỉ cần dựa vào nghĩa của từ thôi ---> Đáp án là DDDD
A. accumulated - accumulate (v)
1. [transitive] accumulate something to gradually get more and more of something
over a period of time
---> synonym amass
- I seem to have accumulated a lot of books.
- By investing wisely she accumulated a fortune.
- We have accumulated a great amount of evidence.
2. [intransitive] to gradually increase in number or quantity over a period of time
---> synonym build up
- Debts began to accumulate.
- Dust and dirt soon accumulate if a house is not cleaned regularly.
B. reinforced - reinforce (v)
1. reinforce something to make a feeling, an idea, etc. stronger
- The experience reinforced my sense of loss.
- Such jokes tend to reinforce racial stereotypes.
- The climate of political confusion has only reinforced the country's economic
decline.
- Success in the talks will reinforce his reputation as an international statesman.
2. reinforce something to make a structure or material stronger, especially by adding
another material to it
- All buildings are now reinforced to withstand earthquakes.
- reinforced steel
3. reinforce something to send more people or equipment in order to make an army,
etc. stronger
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- The UN has undertaken to reinforce its military presence along the borders.
C. translated - translate (v) [transitive, intransitive] to express the meaning of speech
or writing in a different language
* translate something (from something) (into something) He translated the letter
into English.
- Her books have been translated into 24 languages.
- Can you help me translate this legal jargon into plain English?
* translate something (as something)‘Suisse’ had been wrongly translated as
‘Sweden’.
* translate (from something) (into something) I don't speak Greek so Dina offered
to translate for me.
- My work involves translating from German.
D. expanded - expand (v) [intransitive, transitive] to become greater in size, number
or importance; to make something greater in size, number or importance
- Metals expand when they are heated.
- Student numbers are expanding rapidly.
- A child's vocabulary expands through reading.
- The waist expands to fit all sizes.
* expand something
- In breathing the chest muscles expand the rib cage and allow air to be sucked into
the lungs.
- The new system expanded the role of family doctors.
- There are no plans to expand the local airport.
--> opposite contract
DỊCH: Hãng hàng không Masami sẽ sớm cung cấp các dịch vụ mở rộng từ Nagoya
đến mười hai thành phố khác trên khắp châu Á và châu Âu.
121. After placing an order, please print the order ______ as arecord of your
purchase.
A. confirm
B. corfirming
C. comfirmation
D. confirmed
Giải thích: Đáp án là CCCC vì chúng ta có cụm danh từ order confirmation (xác
nhận đơn đặt hàng) đây là cụm từ cố định
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A. confirm (v)
1. to state or show that something is definitely true or correct, especially by providing
evidence
* confirm something Rumours of job losses were later confirmed
- His guilty expression confirmed my suspicions.
- Please write to confirm your reservation (= say that it is definite).
* confirm (that)… Has everyone confirmed (that) they’re coming?
* confirm what/when, etc… Can you confirm what happened?
* it is confirmed that… It has been confirmed that the meeting will take place next
week.
2. confirm something confirm somebody (in something) = to make somebody feel
or believe something even more strongly
- The walk in the mountains confirmed his fear of heights.
3. to make a position, an agreement, etc. more definite or official; to establish
somebody/something firmly
* confirm something After a six-month probationary period, her position was
confirmed.
* confirm somebody as something He was confirmed as captain for the rest of the
season.
* confirm somebody in something I'm very happy to confirm you in your post.
4. [usually passive] confirm somebody = to make somebody a full member of the
Christian Church
- She was baptized when she was a month old and confirmed when she was thirteen.
B. corfirming - dạng hiện tại phân từ của động từ confirm
C. comfirmation (n)
* a statement, letter, etc. that shows that something is true, correct or definite
I'm still waiting for confirmation of the test results.
* a ceremony at which a person becomes a full member of the Christian Church
- a confirmation service
* a Jewish ceremony similar to a bar mitzvah or bat mitzvah but usually for young
people over the age of 16
D. confirmed (adj)
* having a particular habit or way of life and not likely to change
- a confirmed bachelor (= a man who is not likely to get married, often used in
newspapers to refer to a homosexual man)
- This chocolate dessert is the ultimate dish for confirmed chocaholics.
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DỊCH: Sau khi đặt hàng, vui lòng in xác nhận đơn đặt hàng, như là hồ sơ mua hàng
của bạn.
122. ______ the last decade, Louellen Hospital has been recognized for exemplary
patient care and progressive technology.
A. Throughout
B. Along
C. Towards
D. Beside
Giải thích: Khi thấy cụm từ “______ the last decade” chỉ thời gian, thì nhất định
giới từ phù hợp nhất là “throughout” ----> Đáp án là AAAA
A. Throughout (preposition)
1. in or into every part of something
- They export their products to markets throughout the world.
- The house was painted white throughout.
2. during the whole period of time of something
- The museum is open daily throughout the year.
- The ceremony lasted two hours and we had to stand throughout.
B. Along (preposition)
1. from one end to or towards the other end of something
- They walked slowly along the road.
- I looked along the shelves for the book I needed.
2. in a line that follows the side of something long
- Houses had been built along both sides of the river.
3. at a particular point on or beside something long
- You'll find his office just along the corridor.
C. Towards (preposition)
1.in the direction of somebody/something
- They were heading towards the German border.
- She had her back towards me.
2. getting closer to achieving something
- This is a first step towards political union.
3. close or closer to a point in time
- towards the end of April
4. in relation to somebody/something
- He was warm and tender towards her.
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- our attitude towards death
5. with the aim of obtaining something, or helping somebody to obtain something
- The money will go towards a new school building (= will help pay for it).
D. Beside (preposition)
1. next to or at the side of somebody/something
- He sat beside her all night.
- a mill beside a stream
2. compared with somebody/something
- My painting looks childish beside yours.
DỊCH: Trong suốt thập niên vừa qua, Bệnh viện Louellen đã được công nhận cho
việc chăm sóc bệnh nhân gương mẫu và công nghệ tiên tiến.
123. Event coordinators should include receipts for _______ above 25 dollars in
their reports.
A. itself
B. anything
C. another
D. whatever
Giải thích: Đáp án là BBBB. anything (nghĩa thứ 2). Sao lại B? Đầu tiên chúng ta
thấy receipts (số nhiều) hóa đơn cho nhiều thứ --> Loại A và C (số ít). Kế tiếp loại
D vì whatever thường là túc từ cho động từ (nghĩa thứ 1) - ví dụ: Don’t do whatever
he wants you to do.
A. itself (reflexive pronoun) (đại từ phản thân)
1. (the reflexive form of it) used when the animal or thing that does an action is also
affected by it
- The cat was washing itself.
- Does the computer turn itself off?
- The company has got itself into difficulties.
- There's no need for the team to feel proud of itself.
2. used to emphasize an animal, a thing, etc.
- The village itself is pretty, but the surrounding countryside is rather dull.
B. anything (pronoun)
1. used instead of something in negative sentences and in questions; after if/whether;
and after verbs such as prevent, ban, avoid, etc.
- Would you like anything else?
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- There's never anything worth watching on TV.
- If you remember anything at all, please let us know.
- We hope to prevent anything unpleasant from happening.
2. any thing at all, when it does not matter which
- I'm so hungry, I'll eat anything.
3. any thing of importance
- Is there anything (= any truth) in these rumours?
C. another (determiner/ pronoun)
1. one more; an extra thing or person
- Would you like another drink?
- ‘Finished?’ ‘No, I've got another three questions to do.’
- We've still got another (= a further) forty miles to go.
- ‘It's a bill.’ ‘Oh no, not another!’
- I got another of those calls yesterday.
* Another can be followed by a singular noun, by of and a plural noun, or by a
number and a plural noun.
2. different; a different person or thing
- Let's do it another time.
- We need another computer (= a new one).
- We can try that—but whether it'll work is another matter.
- The room's too small. Let's see if they've got another one.
- I don't like this room. I'm going to ask for another.
3. a person or thing of a very similar type
- She's going to be another Madonna (= as famous as her).
- There'll never be another like him.
D. whatever (determiner/ pronoun)
1. any or every; anything or everything
- Take whatever action is needed.
- Do whatever you like.
2. used when you are saying that it does not matter what somebody does or what
happens, because the result will be the same
- Whatever decision he made I would support it.
- You have our support, whatever you decide.
3. (especially British English) used in questions to express surprise or confusion
- Whatever do you mean?
- Chocolate-flavoured carrots!Whatever next?
4. (informal, ironic) used as a reply to tell somebody that you do not care what
happens or that you are not interested in what they are talking about
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- ‘You should try a herbal remedy.’ ‘Yeah, whatever.’
5. (informal) used to say that you do not mind what you do, have, etc. and that
anything is acceptable
- ‘What would you like to do today?’ ‘Whatever.’
DỊCH: Các điều phối viên tổ chức sự kiện nên bao gồm hóa đơn cho bất cứ thứ gì
trên 25 đô la trong các báo cáo của họ.
124. The energy commission has suggested that constructing roofs in a lighter, more
reflective color will ________ reduce the amount of heat in urban areas.
A. significantly
B. extremely
C. utterly
D. countlessly
Giải thích: Câu này đã đầy đủ các thành phần chính của câu, chổ trống đó cần một
trạng từ để bổ nghĩa cho động từ “reduce”---> Đáp án là AAAA dựa theo nghĩa của
các từ đã cho.
A. significantly (adv) (một cách đáng kể)
1. in a way that is large or important enough to have an effect on something or to be
noticed
- The two sets of figures are not significantly different.
- Profits have increased significantly over the past few years.
- Food prices are significantly lower in the US.
- Your decision will significantly affect your future.
2. in a way that has a particular meaning
- Significantly, he did not deny that there might be an election.
3. in a way that has a special or secret meaning
- She paused significantly before she answered.
B. extremely (adv) (usually with adjectives and adverbs) to a very high degree (cực
kỳ)
- extremely important/useful/complicated
- She found it extremely difficult to get a job.
- Their new CD is selling extremely well.
- I would be extremely grateful if you could have a word with her.
- The risks involved are extremely high.
- Mark knew he had behaved extremely badly.
- This issue is extremely complicated.
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C. utterly (adv) (used for emphasis) completely (hoàn toàn)
- We're so utterly different from each other.
- She utterly failed to convince them.
D. countlessly (adv) <--- countless (adj) = very many; too many to be counted or
mentioned
- I've warned her countless times.
- The new treatment could save Emma's life and the lives of countless others.
DỊCH: Ủy ban năng lượng đã đề nghị xây dựng mái nhà với một màu sắcphản chiếu
nhiều hơn, nhẹ hơn sẽ làm giảm đáng kể lượng nhiệt ở các khu đô thị.
125. Employees are reminded to print only _______ is needed so as to avoid wasting
paper.
A. which
B. there
C. as much as
D. as though
Giải thích: Cần một trạng từ ở chổ trống để bổ nghĩa cho động từ print ---> Đáp án
là CCCC
A. which (pronoun/ determiner)
1. used in questions to ask somebody to be exact about one or more people or things
from a limited number
- Which is better exercise—swimming or tennis?
- Which of the applicants has got the job?
- Which of the patients have recovered?
- Which way is the wind blowing?
2. used to be exact about the thing or things that you mean
- Houses which overlook the lake cost more.
- It was a crisis for which she was totally unprepared.
3. used to give more information about something
- His best movie, which won several awards, was about the life of Gandhi.
- Your claim ought to succeed, in which case the damages will be substantial.
B. there (adverb)
1. there is, are, was, were, etc. used to show that something exists or happens
- There's a restaurant around the corner.
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- There are two people waiting outside.
- Has there been an accident?
- I don't want there to be any misunderstanding.
- There seemed to be no doubt about it.
- There comes a point where you give up.
- There remains the problem of finance.
- Suddenly there was a loud bang.
- (informal) There's only four days left.
- (literary) There once was a poor farmer who had four sons.
2. in, at or to that place or position
- We went on to Paris and stayed there eleven days.
- I hope we get there in time.
- It's there, right in front of you!
- There it is—just behind the chair.
- ‘Have you seen my pen?’ ‘Yes, it's over there.’
- There are a lot of people back there (= behind) waiting to get in.
- I'm not going in there—it's freezing!
- We're almost there (= we have almost arrived).
- Can I get there and back in a day?
- I left in 2008 and I haven't been back there since.
- Hello, is Bob there please? (= used when calling somebody on the phone)
C. as much as - dạng so sánh bằng của trạng từ much
* much (adverb) - (more, most) to a great degree
- Thank you very much for the flowers.
- I would very much like to see you again.
- He isn't in the office much (= often).
- You worry too much.
- My new job is much the same as the old one.
- Much to her surprise he came back the next day.
- She's much better today.
- The other one was much too expensive.
- Nikolai's English was much the worst.
- We are very much aware of the lack of food supplies.
- I'm not much good at tennis.
- He was much loved by all who knew him.
- an appeal to raise much-needed cash
* as much (idiom) = the same
- Please help me get this job—you know I would do as much for you.
- ‘Roger stole the money.’ ‘I thought as much.’
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D. as though = as if/as though = in a way that suggests something
- He behaved as if nothing had happened.
- It sounds as though you had a good time.
- It's my birthday. As if you didn't know!
- ‘Don't say anything.’ ‘As if I would!’ (= surely you do not expect me to)
DỊCH: Các nhân viên được nhắc nhở để chỉ in nhiều như là cần thiết để tránh lãng
phí giấy.
126. In this current role in new product development for Selzem Ltd., Mr. Kumar
aims for ________ in new sports equipment.
A. innovation
B. implication
C. consideration
D. intention
Giải thích: Đáp án là AAAA theo nghĩa của từ nha.
A. innovation (n) (sự đổi mới/ sáng tạo)
1.[uncountable] innovation (in something) the introduction of new things, ideas or
ways of doing something
- an age of technological innovation
- The company is very interested in product design and innovation.
2. [countable] innovation (in something) a new idea, way of doing something, etc.
that has been introduced or discovered
- recent innovations in steel-making technology
B. implication (n) (hàm ý/ ngụ ý)
1.[countable, usually plural] implication (of something) (for something) a possible
effect or result of an action or a decision
- They failed to consider the wider implications of their actions.
- The development of the site will have implications for the surrounding countryside.
2. [countable, uncountable] something that is suggested or indirectly stated (=
something that is implied)
- The implication in his article is that being a housewife is greatly inferior to every
other occupation.
- He criticized the Director and, by implication, the whole of the organization.
3.[uncountable] implication (of somebody) (in something) the fact of being
involved, or of involving somebody, in something, especially a crime (liên quan đến)
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---> synonym involvement
- He resigned after his implication in a sex scandal.
C. consideration (n) (xem xét/ cân nhắc)
1. [uncountable, countable] (formal) the act of thinking carefully about something
- Careful consideration should be given to issues of health and safety.
- The proposals are currently under consideration (= being discussed).
- After a few moments' consideration, he began to speak.
- a consideration of the legal issues involved
2. [countable] something that must be thought about when you are planning or
deciding something
- economic/commercial/environmental/practical considerations
- Time is another important consideration.
3. [uncountable] consideration (for somebody/something) the quality of being
sensitive towards others and thinking about their wishes and feelings
- They showed no consideration whatsoever for my feelings.
- Journalists stayed away from the funeral out of consideration for the bereaved
family.
- Their kindness and consideration will not be forgotten.
D. intention (n) = what you intend or plan to do; your aim (dự tính/ ý định)
* intention (of doing something) I have no intention of going to the wedding.
- He left England with the intention of travelling in Africa.
- I have every intention of paying her back what I owe her.
* intention (to do something) He has announced his intention to retire.
* intention (that…) It was not my intention that she should suffer.
- The original intention was to devote three months to the project.
- She's full of good intentions but they rarely work out.
- I did it with the best (of) intentions (= meaning to help), but I only succeeded in
annoying them.
DỊCH: Với vai trò hiện nay trong việc phát triển sản phẩm mới cho Selzem Ltd., ông
Kumar nhắm đến mục đích trong việc cải tiến trang thiết bị thể thao mới.
127. Harrier Construction employs a group of constructors whose _______
knowledge and experience translate into quality workmanship.
A. collect
B. collectively
C. collective
D. collection
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Giải thích: Say whose + danh từ, nhưng trước danh từ lại có một khoảng trống, vậy
khoảng trống đó nhất định phải là tính từ để bổ nghĩa cho nó ---> Đáp án là CCCC
A. collect (v)
1. [transitive] to bring things together from different people or places
---> synonym gather
* collect something to collect data/evidence/information
- We're collecting signatures for a petition.
* collect something from somebody/something Samples were collected from over
200 patients.
2. [transitive] collect something to buy or find things of a particular type and keep
them as a hobby
- to collect stamps/postcards, etc.
B. collectively (adv)
* in a way that is done or shared by all members of a group of people; in a way that
involves a whole group or society
- the collectively agreed rate
- We have had a successful year, both collectively and individually.
* in a way that refers to all members of a group
- rain, snow and hail, collectively known as ‘precipitation’
C. collective (adj)
1. done or shared by all members of a group of people; involving a whole group or
society
- collective leadership/decision-making/responsibility
- collective memory (= things that a group of people or a community know or
remember, that are often passed from parents to children)
2. used to refer to all members of a group
- The collective name for mast, boom and sails on a boat is the ‘rig’.
D. collection (n)
1. [countable] a group of objects, often of the same sort, that have been collected
- a stamp/coin, etc. collection
- The painting comes from his private collection.
2. [countable] a group of objects or people
- There was a collection of books and shoes on the floor.
- There is always a strange collection of runners in the London Marathon.
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3. [countable, uncountable] an act of taking something away from a place; an act of
bringing things together into one place
- refuse/garbage collection
- The last collection from this postbox is at 5.15.
- Your suit will be ready for collection on Tuesday.
- The first stage in research is data collection.
DỊCH: Harrier Công ty xây dựng Harriersử dụng một nhóm các người thợ xây dựng
mà kiến thức chung và kinh nghiệm chuyển thành tay nghề chất lượng.
128. Perhaps Ms. Hemandez would not ______ with such criticism if she had made
her plans for the company clearer to its stockholders.
A. having confronted
B. have been confronted
C. have confronted
D. had been confronted
Giải thích: Đáp án là BBBB vì đây là câu điều kiện loại 3. Chắc chắn ở đây có bạn
sẽ thắc mắc vì sao không chọn C (dạng chủ động) vì không ai tự nhiên phải đối mặt
với sự chỉ trích. Cái gì cũng có nguyên nhân của nó. Chính vì cô ấy thực hiện các kế
hoạch cho công ty không rõ ràng nên mới phải đối mặt với sự chỉ trích. (Ms.
Hemandez hadn’t made her plans for the company clearer to its stockholders, so
she was confronted with such criticism.)
* BỔ SUNG:
Câu điều kiện loại III là câu điều kiện không có thực trong quá khứ.
Ta sử dụng câu điều kiện loại III để diễn tả một điều không thể xảy ra trong quá khứ,
chỉ mang tính ước muốn trong quá khứ, một giả thiết trái ngược với thực trạng ở quá
khứ.
Mẫu câu điều kiện loại III :
If + S + had + V (P.P- phân từ hai), S + would + have + V (P.P- Phân từ hai)
Trong câu điều kiện loại III, động từ của mệnh đề if chia ở quá khứ phân từ, còn
động từ của mệnh đề chính chia ở điều kiện hoàn thành (perfect conditional).
Ví dụ:
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If I hadn’t been absent yesterday, I would have met him. (Nếu hôm qua tôi không
vắng mặt thì tôi đã gặp mặt anh ta rồi.)
DỊCH: Có lẽ bà Hemandez sẽ không phải đối mặt với những lời chỉ trích như thế
nếu bà ấy thực hiện kế hoạch của mình cho công ty rõ ràng hơn đối với các cổ đông
của mình.
129. The Wellborn Science Museum’s new astronomy theater has a seating
_________ of 250.
A. aptitude
B. capacity
C. demonstration
D. compliance
Giải thích: Chúng ta có cụm danh từ hay đi với nhau: seating capacity (sức chứa) --> Đáp án là BBBB
A. aptitude (n) = natural ability or skill at doing something (năng lực)
----> synonym talent
an aptitude test(= one designed to show whether somebody has the natural ability
for a particular job or course of education)
* aptitude for somethingShe showed a natural aptitude for the work.
* aptitude for doing somethingHis aptitude for dealing with children got him the job.
B. capacity (n) = [uncountable, countable, usually singular] the number of things or
people that a container or space can hold
- The theatre has a seating capacity of 2 000.
- a fuel tank with a capacity of 50 litres
- The hall was filled tocapacity (= was completely full).
- They played to a capacity crowd (= one that filled all the space or seats).
- a hard disk storage capacity of 500 gigabytes
C. demonstration (n)
1. (informal demo especially in British English) [countable] demonstration (against
somebody/something) a public meeting or march at which people show that they are
protesting against or supporting somebody/something
- to take part in/go on a demonstration
- to hold/stage a demonstration
- mass demonstrations in support of the exiled leader
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- anti-government demonstrations
- a peaceful/violent demonstration
2. (informal demo) [countable, uncountable] an act of showing or explaining how
something works or is done
- We were given a brief demonstration of the computer's functions.
- a practical demonstration
- a demonstration model (= a model used to show how something works)
- We provide demonstration of videoconferencing over the Internet.
D. compliance (n)
* [uncountable] compliance (with something) the practice of obeying rules or
requests made by people in authority
- procedures that must be followed to ensure full compliance with the law
- Safety measures were carried out in compliance with paragraph 6 of the building
regulations.
---> opposite non-compliance
DỊCH: Nhà hát thiên văn học mới của Viện bảo tàng Khoa học Wellborn có sức
chứa 250 người.
130. Among the sales managers, ______ has the highest sales record by the end of
this year will receive the distinguished R.F. Fowler Award.
A. whose
B. someone
C. whoever
D. nobody
Giải thích: Sau cụm từ “Among the sales managers”, _____ has the .... sẽ khiến
chúng ta nghĩ ngay đến một relative pronoun (đại từ liên hệ) bổ nghĩa cho danh từ
đứng trước ---> Đáp án là CCCC. whoever (bất cứ ai)
- distinguished (adj)
* very successful and admired by other people
- a distinguished career in medicine
* having an appearance that makes somebody look important or that makes people
admire or respect them
- I think grey hair makes you look very distinguished.
A. whose (determiner/ pronoun)
1. used in questions to ask who something belongs to
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- Whose house is that?
- I wonder whose this is.
2. used to say which person or thing you mean
- He's a man whose opinion I respect.
- It's the house whose door is painted red.
3. used to give more information about a person or thing
- Isobel, whose brother he was, had heard the joke before.
B. someone (pronoun) = a person who is not known or mentioned by name
- There's someone at the door.
- Someone's left their bag behind.
- It's time for someone new (= a new person) to take over.
- It couldn't have been me—it must have been someone else (= a different person).
- Should we call a doctor or someone?
C. whoever (pronoun)
1. the person or people who; any person who
- Whoever says that is a liar.
- Send it to whoever is in charge of sales.
2. used to say that it does not matter who, since the result will be the same
Come out of there, whoever you are.
I don't want to see them, whoever they are.
3. used in questions to mean ‘who’, expressing surprise
- Whoever heard of such a thing!
D. nobody (pronoun) = no one
- Nobody knew what to say.
* Nobody is more common than no one in spoken English.
DỊCH: Trong số các giám đốc kinh doanh, bất cứ ai có doanh số kỷ lục cao nhất vào
cuối năm nay sẽ nhận được RF Giải thưởng RF Fowler đặc biệt.
131. For clients seeking environmentally conscious commercial and residential
construction, Green Spaces Ltd. provides an affordable ________.
A. alternated
B. alternating
C. alternatively
D. alternative
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Giải thích: Sau tính từ (affordable) + danh từ ----> Đáp án là DDDD nhé!
A. alternated - alternate (v)
1. [transitive] to make things or people follow one after the other in a repeated pattern
* alternate A and B Alternate cubes of meat and slices of red pepper.
* alternate A with B Alternate cubes of meat with slices of red pepper.
- Her music alternates moments of sudden quiet with moments of dramatic intensity.
2. [intransitive] (of things or people) to follow one after the other in a repeated
pattern
- alternating dark and pale stripes
* alternate with something Dark stripes alternate with pale ones.
3. [intransitive] alternate between A and B to keep changing from one thing to
another and back again
- Her mood alternated between happiness and despair.
- They believed that the earth’s climate alternated between periods of extreme cold
and warm.
B. alternating - là dạng hiện tại phân từ của dộng từ alternate
C. alternatively (adv) - used to introduce a suggestion that is a second choice or
possibility
- The agency will make travel arrangements for you. Alternatively, you can organize
your own transport.
D. alternative (n) = a thing that you can choose to do or have out of two or more
possibilities
- We can agree to their terms or else pull out of the deal completely: those are the
two alternatives.
- We had no alternative but to fire Gibson.
- There is a vegetarian alternative on the menu every day.
DỊCH: Đối với khách hàng tìm kiếm việc xây dựng thương mại và dân cư có ý thức
với môi trường, thì Công ty TNHH Không gian Xanh sẽ cung cấp một thay thế hợp
lý.
132. _______ this quarter’s sales are as high as projected, Hoshiro Designs,Inc.,
anticipates emerging as the leading graphic design companmhy in Japan.
A. In case of
B. After all
C. Provided that
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D. Subsequent to
Giải thích:
A. In case of (idiom) - in case of something (often on official notices) if something
happens
- In case of fire, ring the alarm bell.
B. After all (idiom)
* despite what has been said or expected
- So you made it after all!
* used when you are explaining something, or giving a reason
- He should have paid. He suggested it, after all.
C. Provide (conjuction) - provided (that)… used to say what must happen or be done
to make it possible for something else to happen
--->synonym if
- We'll buy everything you produce, provided of course the price is right.
- Provided that you have the money in your account, you can withdraw up to £100
a day.
D. Subsequent to (preposition) = after; following
- There have been further developments subsequent to our meeting.
DỊCH: Với điều kiện là doanh số bán hàng quý này được tăng cao như dự kiến, Công
ty thiết kế Hoshiro, Inc., dự đoán nổi lên như là công ty thiết kế đồ họa hàng đầu tại
Nhật Bản.
133. Despite ______ declines in revenue over the past six months, the Mori& McGee
firm intends to hire three new patent laywers next year.
A. will experience
B. having experienced
C. has expperienced
D. have been experiencing
Giải thích: Ở vế đầu khi thấy cụm từ “over the past six months” chúng ta nghĩ ngay
đến thì Present perfect (Have + V3). Ngoài ra sau Despite/ In spite of + V-ing --->
Đáp án là BBBB
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DỊCH: Mặc dù vừa trải qua sự sụt giảmvề doanh thu trong sáu tháng qua, công ty
Mori & McGee dự định sẽ thuê ba luật sư có bằng cấp mới trong năm tới.
134. We have abandoned plans to install a revolving security door because our
engineers determined that it is _______ flawed.
A. temporarily
B. casually
C. fundamentally
D. rapidly
Giải thích:
A. temporarily (adv) = in a way that lasts or is intended to last or be used only for a
short time; in a way that is not permanent
- We regret this service is temporarily unavailable.
- The company announced that it would be temporarily closing the factory because
of the global downturn.
B. casually (adv)
1. in a way that shows you are calm and relaxed
- They chatted casually on the phone.
2. without much care or thought; without paying attention to detail
- Many people casually dismiss these claims.
- She glanced casually out of the window.
3. showing that you do not want people to know that something is important to you
-‘What did he say about me?’ she asked as casually as she could.
4. if somebody is dressed casually, they are not dressed formally
- dressed casually in jeans and T-shirt
5. not permanently; not regularly
- I casually dated a few people during that time but had no serious relationship.
- (British English) casually employed workers
C. fundamentally (adv)
1. in every way that is important; completely
- The two approaches are fundamentally different.
- By the 1960s the situation had changed fundamentally.
- They remained fundamentally opposed to the plan.
2. used when you are introducing a topic and stating something important about it
---> synonym basically
- Fundamentally, there are two different approaches to the problem.
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3. used when you are saying what is the most important thing about
somebody/something
---> synonym basically
- She is fundamentally a nice person, but she finds it difficult to communicate.
D. rapidly (adv) = very quickly; at a great rate
- a rapidly growing economy
- Crime figures are rising rapidly.
DỊCH: Chúng tôi đã từ bỏ kế hoạch lắp đặt một cánh cửa an ninh quay vòng vì các
kỹ sư của chúng tôi đã xác định rằng về mặt cơ bản nó là hoàn thiện.
135. One responsibility of the staff assistant is tosort incoming mail, ______ it so
that only pertinent information is sent to the director.
A. filtering
B. constructing
C. parting
D. dissolving
Giải thích: Đáp án lá AAAA. Chọn theo nghĩa của từ , ngoài ra đây là dạng rút gọn
mệnh đề quan hệ chủ động.
A. filtering - filter (v) (chọn lọc/ sàng lọc)
1. [transitive] filter something to pass liquid, light, etc. through a special device,
especially to remove something that is not wanted
- All drinking water must be filtered.
- Use a sun block that filters UVA effectively.
- (figurative) My secretary is very good at filtering my calls (= making sure that
calls that I do not want do not get through).
2. [transitive] filter something to use a special program to check the content of emails
or websites before they are sent to your computer
3.[intransitive] + adv./prep. (of people) to move slowly in a particular direction
- The doors opened and people started filtering through.
4.[intransitive] + adv./prep. (of information, news, etc.) to slowly become known
- More details about the crash are filtering through.
5. [intransitive] + adv./prep. (of light or sound) to come into a place slowly or in
small amounts
- Sunlight filtered in through the curtains.
6. [intransitive] (British English) (of traffic at traffic lights) to turn left at traffic
lights while other vehicles wanting to go straight ahead or turn right must wait
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B. constructing - construct (v) (xây dựng)
1.[often passive] to build or make something such as a road, building or machine
* construct somethingWhen was the bridge constructed?
* construct something from/out of/of somethingThey constructed a shelter out of
fallen branches.
2. construct something to form something by putting different things together
---> synonym put together
- You must learn how to construct a logical argument.
- to construct a theory
- a well-constructed novel
3. construct something (geometry) to draw a line or shape according to the rules of
mathematics
- to construct a triangle
C. parting - part (v) (chia ly/ từ bỏ)
1. [intransitive] (formal) if a person parts from another person, or two people part,
they leave each other
- We parted at the airport.
- I hate to part on such bad terms.
* part from somebody He has recently parted from his wife (= they have started to
live apart).
2. [transitive, often passive]
* part somebody (from somebody) (formal) to prevent somebody from being with
somebody else
- I hate being parted from the children.
- The puppies were parted from their mother at birth.
3. [intransitive, transitive] if two things or parts of things part or you part them, they
move away from each other
- The crowd parted in front of them.
- The elevator doors parted and out stepped the President.
* part something Her lips were slightly parted.
- She parted the curtains a little and looked out.
D. dissolving - dissolve (v) (giải thể/ hòa tan)
1. [intransitive] dissolve (in something) (of a solid) to mix with a liquid and become
part of it
- Salt dissolves in water.
- Heat gently until the sugar dissolves.
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2. [transitive] dissolve something (in something) to make a solid become part of a
liquid
- Dissolve the tablet in water.
3.[transitive] dissolve something to officially end a marriage, business agreement or
parliament
- Their marriage was dissolved in 1999.
- The election was announced and parliament was dissolved.
DỊCH: Một trách nhiệm của nhân viên trợ lý là phân loại thư đến, lọc nó để chỉ
những thông tin phù hợp sẽ được gửi đến giám đốc.

136. The Watdee Marketing Film will guide you in _______ promoting your
product to the most desirable business customers.
A. creatively
B. create
C. creative
D. created
Giải thích: Sau giới từ + V-ing là tất nhiên, như vậy khoảng trống trước động từ phải
là một trạng từ để bổ nghĩa cho nó ---> Đáp án là AAAA
A. creatively (adv)
* in a way that involves the use of skill and the imagination to produce something
new or a work of art
- to think/work creatively
* in a way that is connected with somebody's ability or desire to produce something
new or to produce art
- creatively satisfying work
B. create (v)
1. create something to make something happen or exist
- Scientists disagree about how the universe was created.
- The main purpose of industry is to create wealth.
- The government plans to create more jobs for young people.
- Create a new directory and put all your files into it.
- Try this new dish, created by our head chef.
2. create something to produce a particular feeling or impression
- The company is trying to create a young energetic image.
- The announcement only succeeded in creating confusion.
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- The reorganization has created a lot of bad feeling.
- They've painted it red to create a feeling of warmth.
C. creative (adj)
1. [only before noun] involving the use of skill and the imagination to produce
something new or a work of art
- a course on creative writing (= writing stories, plays and poems)
- the creative and performing arts
- creative thinking (= thinking about problems in a new way or thinking of new ideas)
- the company’s creative team
- the creative process
2. having the skill and ability to produce something new, especially a work of art;
showing this ability
- She's very creative—she writes poetry and paints.
- Do you have any ideas? You're the creative one.
D. created là quá khứ phân từ của động từ create
DỊCH: Công ty Tiếp thị Film Watdee sẽ hướng dẫn bạn trong quảng bá sáng tạo các
sản phẩm của bạn cho khách hàng kinh doanh một cách hấp dẫn nhất.
137. Kyung Bin Yi has been praised for her role in security several ______ contracts
for Dwyer Industries’ fledgling mobile-computing division.
A. arbitrary
B. spacious
C. absent
D. lucrative
Giải thích: Đáp án là DDDD , theo nghĩa của từ nha các bạn!
A. arbitrary (adj) (tùy ý/ tùy tiện)
* (of an action, a decision, a rule, etc.) not seeming to be based on a reason, system
or plan and sometimes seeming unfair
- The choice of players for the team seemed completely arbitrary.
- He makes unpredictable, arbitrary decisions.
* (formal) using power without restriction and without considering other people
- the arbitrary powers of officials
B. spacious (adj) (of a room or building) large and with plenty of space for people
to move around in (rộng rãi)
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---> synonym roomy
- The hotel rooms are spacious and comfortable.
C. absent (adj) (vắng mặt)
* absent (from…) not in a place because of illness, etc.
- to be absent from work
---> opposite present
* absent (from something) not present in something
- Love was totally absent from his childhood.
---> opposite present
* showing that you are not really looking at or thinking about what is happening
around you
- an absent expression
D. lucrative (adj) producing a large amount of money; making a large profit (sinh
lợi/ béo bở)
- a lucrative business/contract/market
- Had the plan worked it would have proved highly lucrative.
DỊCH: Kyung Bin Yi đã được ca ngợi cho vai trò của cô ấy trong nhiều hợp đồng
bảo mật béo bở cho bộ phận điện toán-di động non trẻ của công ty Dwyer Industries.
138. Ms. Cheon’s presentation tried to address investors’unease _____ the
negotiations surrounding a potential merger with the Tandell Corporation.
A. in accordance with
B. with regard to
C. in place of
D. by means of
Giải thích: Đáp án là BBBB dựa theo nghĩa của cụm từ nhé!
A. in accordance with something (formal) according to a rule or the way that
somebody says that something should be done
- in accordance with legal requirements
- We acted in accordance with my parents’ wishes.
B. in/with regard to somebody/something (formal) concerning somebody/something
- a country’s laws in regard to human rights
- The company's position with regard to overtime is made clear in their contracts.
C. in place of somebody/something, in somebody’s/something’s place =
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instead of somebody/something
- You can use milk in place of cream in this recipe.
- He was unable to come to the ceremony, but he sent his son to accept the award in
his place.
D. by means of something (formal) = with the help of something
- The load was lifted by means of a crane.
DỊCH: Sự trình bày của bà Cheon đã cố gắng để giải quyết bất an của nhà đầu tư đối
với các cuộc đàm phán xung quanh một tiềm năng sáp nhập với Tổng công ty
Tandell.
139. Winthrop Strategies is seeking to employ a _______ individual who
consistently meets deadlines.
A. motive
B. motivated
C. motivation
D. motivations
Giải thích: Cần một tính từ trước danh từ individual ---> Đáp án là BBBB
A. motive (n)
* motive (for something) = a reason for doing something
- There seemed to be no motive for the murder.
- I'm suspicious of his motives.
- the profit motive (= the desire to make a profit)
- I have an ulterior motive in offering to help you.
B. motivated (adj)
* (often in compounds) done or happening for a particular reason
- a racially motivated attack
* wanting to do something, especially something that involves hard work and effort
- a highly motivated student
- motivate (v)
1. [often passive] motivate somebody to be the reason why somebody does
something or behaves in a particular way
- He is motivated entirely by self-interest.
2. to make somebody want to do something, especially something that involves hard
work and effort
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* motivate somebody She's very good at motivating her students.
* motivate somebody to do something The plan is designed to motivate employees
to work more efficiently.
3. motivate something (South African English, formal) to give reasons for something
that you have stated
- Please motivate your answer to question 5.
C. motivation (n)
1. [countable, uncountable] the reason why somebody does something or behaves in
a particular way
motivation (behind something) What is the motivation behind this sudden change?
motivation (for something/doing something) Most people said that pay was their
main motivation for working.
2.[uncountable] the feeling of wanting to do something, especially something that
involves hard work and effort
- He's intelligent enough but he lacks motivation.
3. [countable] (South African English) a statement or piece of writing in which you
give reasons for something
- All research proposals must be accompanied by a full motivation.
D. motivations (plural noun)
DỊCH: Winthrop Strategies đang tìm cách thuê một người có động lực cá nhân người
luôn đáp ứng đúng thời hạn.
140. Constributions to our global education _______ will be instrumental in
establishing learning oportunities for individuals all over the world.
A. compartment
B. opposition
C. occurence
D. initiative
Giải thích: Cần một danh từ ở khoảng trống, chủ yếu chọn về nghĩa từ mà thôi nha
các bạn! Đáp án là DDDD
A. compartment (n)
1. one of the separate sections which a coach/car on a train is divided into (toa xe)
- He found an empty first-class compartment.
- I opened the door of the compartment.
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2. one of the separate sections that something such as a piece of furniture or
equipment has for keeping things in (ngăn để hành lý)
- The desk has a secret compartment.
- There is a handy storage compartment beneath the oven.
B. opposition (n) [uncountable]
* opposition (to somebody/something) the act of strongly disagreeing with
somebody/something, especially with the aim of preventing something from
happening (sự phản đối/ chống đối)
- Delegates expressed strong opposition to the plans.
- The army met with fierce opposition in every town.
- We cannot back down at the first sign of opposition.
- He spent five years in prison for his opposition to the regime.
- opposition forces (= people who are arguing, fighting, etc. with another group)
C. occurence (n)
1. [countable] something that happens or exists
- a common/everyday/frequent/regular occurrence
- Vandalism used to be a rare occurrence here.
- The program counts the number of occurrences of any word within the text.
2. [uncountable] occurrence (of something) the fact of something happening or
existing
- a link between the occurrence of skin cancer and the use of computer monitors
D. initiative (n)
1. [countable] a new plan for dealing with a particular problem or for achieving a
particular purpose
- a United Nations peace initiative
- a government initiative to combat unemployment
2. [uncountable] the ability to decide and act on your own without waiting for
somebody to tell you what to do
- You won't get much help. You'll have to use your initiative.
- Too much bureaucracy represses creativity and initiative.
- She did it on her own initiative (= without anyone telling her to do it).
3. the initiative [singular] the power or opportunity to act and gain an advantage
before other people do
- to seize/lose the initiative
- It was up to the US to take the initiative in repairing relations.
4. [countable] (North American English, law) (in some states of the US) a process
by which ordinary people can suggest a new law by signing a petition
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DỊCH: Đóng góp cho các sáng kiến giáo dục toàn cầu của chúng tôi sẽ là công cụ
trong việc thiết lập các cơ hội học tập cho các cá nhân trên toàn thế giới.
PART 6
From: Norzila Bakar nbakar@paribas,.com.my
To: Kanako Saito ksaito@jaotir.co.jp
Subject: Welcome
Date: February 6
Dear Ms. Saito,
We welcome you to theParibas Company. Weare pleased that you have accepted a
full-time position as a financial adviser _______ in our Kuala Lumpur office.
141.
A. basing
B. base
C. based
D. bases
Giải thích: Đáp án là CCCC vì đây này là dạng rút gọn của mệnh đề quan hệ bị động.
Nếu viết lại đầy đủ câu này như sau: “We are pleased that you have accepted a fulltime position as a financial adviser which is based in our Kuala Lumpur office.”
(Trong đó WHICH bổ nghĩa cho danh từ “position” nhé)
DỊCH: Chúng tôi rất vui mừng khi bạn đã chấp nhận một vị trí toàn thời gian như là
một cố vấn tài chính có trụ sở văn phòng tại Kuala Lumpur của chúng tôi.
Your start date will be February 20. You should report towork at 8:00 A.M. and
check in with the Human resources department receptionist on the second floor. We
will have you fill out some initial paperwork in the morning. Your manager will
meet you at our office at 9:00A.M. and take you on a tour of the facilities, giving
you an opportunity to meet many of the people you will be working with. _______,
you are scheduled to attend a session with one of our human resources
142.
A. After that
B. Consequently
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C. Accordingly
D. Prior to that
Giải thích: Vỉ đây là thư trình bày các công việc cho nhân viên mới tuyển dụng, nên
cần nêu các nhiệm vụ mà người đó cần làm theo trình tự trước sau ---> Đáp án là
AAAA
A. After (that) = later than something; following something in time
- We'll leave after lunch.
- They arrived shortly after 5.
- Not long after that he resigned.
B. Consequently (adv) = as a result; therefore
- This poses a threat to agriculture and the food chain, and consequently to human
health.
- She failed her exams and was consequently unable to start her studies at college.
C. Accordingly (adv)
* in a way that is appropriate to what has been done or said in a particular situation
- We have to discover his plans and act accordingly.
* (used especially at the beginning of a sentence) for that reason
---> synonym therefore
- The cost of materials rose sharply last year. Accordingly, we were forced to
increase our prices.
D. Prior to that = before that
* prior (adj)
1. happening or existing before something else or before a particular time
- Although not essential, some prior knowledge of statistics is desirable.
- This information must not be disclosed without prior written consent.
- Visits are by prior arrangement.
- Please give us prior notice if you need an evening meal.
- She will be unable to attend because of a prior engagement.
2. already existing and therefore more important
- They have a prior claim to the property.
3. prior to= before something
- during the week prior to the meeting
DỊCH: Rồi sau đó, bạn lên kế hoạch để tham dự một phiên họp với một trong những
giám sát nguồn nhân lực của chúng tôi từ 2:00 P.M.to 4:00 giờ chiều.
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supervisors from 2:00P.M.to 4:00P.M. This session ________ information on
143.
A. provide
B. providing
C. has provided
D. will provide
Giải thích: Vì cuộc họp chưa diễn ra theo diễn tiến sự việc nên chúng ta phải chọn
tương lai đơn ---> Đáp án là DDDD
DỊCH: Phiên họp này sẽ cung cấp thông tin về các lợi ích.
benefits. We look for to having you join us at the Paribas Company.
Sincerely,
Morliza Bakar
Director, Human Resources
The Paribas Company

From: Sang Min Lee
To: All Ackhire employees
Subject: Park Volunteering
Date: June 12
Next week the Ackhire Company will _______ in our seventh annual
144.
A. participate
B. sponsor
C. coordinate
D. assist
Giải thích: Động từ được chọn phải đi được giới từ ‘in” --> Đáp án là AAAA
A. participate [intransitive]
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* participate (in something) (rather formal) = to take part in or become involved in
an activity
- She didn't participate in the discussion.
- We encourage students to participate fully in the running of the college.
- Details of the competition are available at all participating stores.
B. sponsor (v)
1. sponsor something (of a company, etc.) to pay the costs of a particular event,
programme, etc. as a way of advertising
- sports events sponsored by the tobacco industry
2. sponsor something to arrange for something official to take place
- The US is sponsoring negotiations between the two sides.
3. sponsor somebody (for something/to do something) to agree to give somebody
money for a charity if they complete a particular task
- Will you sponsor me for a charity walk I'm doing?
- a sponsored swim
4. sponsor somebody (through something) to support somebody by paying for their
training or education
- She found a company to sponsor her through college.
5. sponsor something to introduce a proposal for a new law, etc.
- The bill was sponsored by a Labour MP.
C. coordinate (v)
* coordinate something to organize the different parts of an activity and the people
involved in it so that it works well
- They appointed a new manager to coordinate the work of the team.
- We need to develop a coordinated approach to the problem.
* [transitive] coordinate something to make the different parts of your body work
well together
* [intransitive, transitive] coordinate (something) (with something) (rather formal)
if you coordinate clothes, furniture, etc. or if they coordinate, they look nice together
- This shade coordinates with a wide range of other colours.
D. assist (v)
1. [intransitive, transitive] to help somebody to do something
- Anyone willing to assist can contact this number.
* assist in/with something We are looking for people who would be willing to assist
in the group's work.
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* assist somebody We'll do all we can to assist you.
- The play was directed by Mike Johnson, assisted by Sharon Gale.
* assist somebody in doing something We will assist you in finding somewhere to
live.
* assist somebody in/with something Two men are assisting the police with their
enquiries (= are being questioned by the police).
* assist somebody to do something a course to assist adults to return to the labour
market
2. [transitive] assist something to help something to happen more easily
activities that will assist the decision-making process
DỊCH: Tuần tới Công ty Ackhire sẽ tham gia vào ngày Dịch vụ cộng đồng hàng năm
lần thứ bảy của chúng tôi.
Community Service Day. This year, we will be volunteering at Langhill Community
Park. Employees will be split into groups to work on three different projects. One
group will be painting a new playground facility. Another group will clean up the
______ on the west side of the park. This is necessary because
145.
A. paper
B. tables
C. image
D. debris
Giải thích: Câu này cũng dựa vào nghĩa của từ thôi nhé! Đáp án là DDDD
D. debris (formal) = rubbish/garbage or pieces of material that are left somewhere
and are not wanted
- Clear away leaves and other garden debris from the pond.
- the debris of their lunch
DỊCH: Một nhóm khác sẽ làm sạch các mảnh vụn ở phía tây của công viên.
last week’s storm caused many leaves and tre branches to be strewn across the two
sports filelds. A third group will landscape the entrance to the park by weeding,
planting flowers, laying fresh dirt and mulch.
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If you have a preference for any of the activities described above, please send an email to sangmin_lee@ackhire.com. Otherwise, employees will be assigned _______
to one of these porjects.
146.
A. random
B. randomly
C. randomize
D. randomness
Giải thích: Cần một trạng từ để bổ nghĩa cho động từ “assign” ---> Đáp án là BBBB
A. random (adj) [usually before noun] done, chosen, etc. without somebody deciding
in advance what is going to happen, or without any regular pattern
- the random killing of innocent people
- a random sample/selection (= in which each thing has an equal chance of being
chosen)
- The information is processed in a random order.
- (informal) He grabbed a pair of random jeans and an old red shirt.
- She dodged the random items that were on the concrete floor.
- I find and play a lot of random stuff—Bach, blues, bebop.
B. randomly (adv) = without somebody deciding in advance what is going to happen
and without any regular pattern
- The winning numbers are randomly selected by computer.
- My phone seems to switch itself off randomly.
C. randomize (v)
* randomize something (specialist) to use a method in an experiment, a piece of
research, etc. that gives every item an equal chance of being considered; to put things
in a random order
D. randomness (n) = the fact of being done, chosen, etc. without somebody deciding
in advance what is going to happen, or without any regular pattern
- It introduced an element of randomness into the situation.
DỊCH: Nếu không, nhân viên sẽ được chỉ định ngẫu nhiên một trong những dự án
này.
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Thank you again. We look forward to your participation.
Sincerely,
Sang Min Lee

Dear Mr. Belford,
We recently received the rain jacket that you sent by mail as a merchandize return.
Because you were not able to provide us withthe original receipt, we were unable to
_______ if your item was purchased at one of our retail stores or
147.
A. determine
B. coordinate
C. arrange
D. settle
Giải thích: Đáp án AAAA là lựa chọn theo nghĩa của từ nhé!
A. determine [transitive] to officially decide and/or arrange something
* determine something A date for the meeting has yet to be determined.
* determine (that)… The court determined (that) the defendant should pay the legal
costs.
B. coordinate (v)
1. coordinate something to organize the different parts of an activity and the people
involved in it so that it works well
- They appointed a new manager to coordinate the work of the team.
- We need to develop a coordinated approach to the problem.
2. [transitive] coordinate something to make the different parts of your body work
well together
3. [intransitive, transitive] coordinate (something) (with something) (rather formal)
if you coordinate clothes, furniture, etc. or if they coordinate, they look nice together
- This shade coordinates with a wide range of other colours.
C. arrange (v) [transitive, intransitive] to plan or organize something in advance
* arrange somethingThe party was arranged quickly. (sắp xếp/ thu xếp)
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- She arranged a loan with the bank.
- Can I arrange an appointment for Monday?
- We met at six, as arranged.
* arrange how, where, etc… We've still got to arrange how to get to the airport.
* arrange to do something Have you arranged to meet him?
* arrange that… I've arranged that we can borrow their car.
* arrange for something (to do something) We arranged for a car to collect us from
the airport.
* arrange with somebody (about something) I've arranged with the neighbours
about feeding the cat while we are away.
D. settle (v) [transitive, intransitive]
* settle (something) to put an end to an argument or a disagreement (dàn xếp)
- to settle a dispute/an argument/a matter
- It's time you settled your differences with your father.
- I want this thing settled.
- There is pressure on the unions to settle.
- The company has agreed to settle out of court (= come to an agreement without
going to court).
DỊCH: Bởi vì bạn không thể cung cấp cho chúng tôi biên nhận ban đầu, cho nên
chúng tôi không thể xác định liệu món hàng của bạn đã được mua tại một cửa hàng
bán lẻ của chúng tôi hoặc trực tuyến.
online.
Please contact our customer service department as soon as possible by calling 348555-1028. We will need to ask you a few questions in order to start processing your
return. In addition, please note that our return policy requires a receipt for a return.
______ proof of purchase, we will only be able to offer
148.
A. Above
B. Against
C. Without
D. Despite
Giải thích: Chọn giới từ theo nghĩa thôi nhé ---> Đáp án là CCCC
A. Above (preposition)
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1. at or to a higher place or position than something/somebody
- The water came above our knees.
- We were flying above the clouds.
- the people in the apartment above mine
- A captain in the navy ranks above a captain in the army.
- They finished the year six places above their local rivals.
2. more than something; greater in number, level or age than somebody/something
- Inflation is above 6%.
- Temperatures have been above average.
- We cannot accept children above the age of 10.
3. of greater importance or of higher quality than somebody/something
- I rate her above most other players of her age.
4. too good or too honest to do something
- She's not above lying when it suits her.
- He's above suspicion (= he is completely trusted).
5. (of a sound) louder or clearer than another sound
- I couldn't hear her above the noise of the traffic.
B. Against (preposition) opposing or disagreeing with somebody/something
- the fight against terrorism
- We're playing against the league champions next week.
- We were rowing against the current.
- That's against the law.
- She was forced to marry against her will.
- Are you for or against the death penalty?
- She is against seeing (= does not want to see) him.
- I'd advise you against doing that.
C. Without (preposition)
1. not having, experiencing or showing something
- They had gone two days without food.
- He found the place without difficulty.
- She spoke without much enthusiasm.
2. not in the company of somebody
- Don't go without me.
3. not using or taking something
- Can you see without your glasses?
- Don't go out without your coat.
4. not doing the action mentioned
* without doing something
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- He left without saying goodbye.
- You can't make an omelette without breaking eggs.
- Without wanting to criticize, I think you could have done better. (= used before you
make a critical comment)
* without somebody doing something The party was organized without her knowing
anything about it.
D. Despite (preposition)
1. used to show that something happened or is true although something else might
have happened to prevent it
-----> synonym in spite of
- Her voice was shaking despite all her efforts to control it.
- Despite applying for hundreds of jobs, he is still out of work.
- She was good at physics despite the fact that she found it boring.
2. despite yourself - used to show that somebody did not intend to do the thing
mentioned
- He had to laugh despite himself.
DỊCH: Nếu không có bằng chứng mua hàng, chúng tôi sẽ chỉ có thể cung cấp cho
bạn một thẻ tín dụng của cửa hàng để trao đổi cho món hàng bị trả lại của bạn.
you a store credit in exchange for your returned item.
Store credit _________ for the most recent sale price of the item either online
149.
A. was issued
B. has been
C. were issued
D. is issued
Giải thích: Theo tiến trình sự việc nêu lên một quy định của cửa hàng, thì thì phù
hợp nhất cho câu này là hiện tại đơn ---> Đáp án là DDDD
DỊCH: Thẻ tín dụng của cửa hàng được phát hành với giá bán gần đây nhất của mặt
hàng qua mạng hay trong các cửa hàng.
or in stores.
We look forward to hearing from you and assisting you in competing your
merchandise return.
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Regards,
Shambria Customer Service Team
custserv@shambria.com

Perth, Western Australia (March 18) - By the end of this summer, travelers flying
through Bosley International Airport will be greeted by something new- an
impressive sculpture by renowned artist Veena Gupta. Ms Gupta _______
150.
A. will be selected
B. may be selected
C. is selected
D. was selected
Giải thích: Vì sao chọn đáp án là CCCCC? Vì khi kể lại câu chuyện người ta thường
dùng thì quá khứ đơn nêu lên lý do vì sao có bức điêu khắc (Đến cuối mùa hè này,
du khách bay qua sân bay quốc tế Bosley sẽ được chào đón bởi một cái gì đó mới lạ
- một tác phẩm điêu khắc ấn tượng của nghệ sĩ nổi tiếng Veena Gupta. Bà Gupta đã
được lựa chọn từ một nhóm năm người lọt vào vòng chung kết.)
DỊCH: Bà Gupta đã được lựa chọn từ một nhóm năm người lọt vào vòng chung kết.
from a group of five finalists.
The proposals for this new artwork were considered by a panel of city officials and
airport administrators. Ms Gupta’s piece will be an abstract representation of
worldwide travel.
The primary feature of the piece will be a _______ model of an airplane wing. It
151.
A. fragile
B. tiny
C. digital
D. concrete
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Giải thích:
A. fragile (adj) = easily broken or damaged
- fragile china/glass/bones
- Be careful not to drop it; it’s very fragile.
B. tiny (adj) = very small in size or amount
- a tiny baby
- Only a tiny minority hold such extreme views.
C. digital (adj)
1. using a system of receiving and sending information as a series of the numbers
one and zero, showing that an electronic signal is there or is not there
- a digital camera
- digital terrestrial and digital satellite broadcasting
* born digital (= not converted from print or analogue form)
2. (of clocks, watches, etc.) showing information by using figures, rather than with
hands that point to numbers
- a digital clock/watch
D. concrete (adj)
1. made of concrete
- a concrete floor
2. based on facts, not on ideas or guesses
- concrete evidence/proposals/proof
- ‘It's only a suspicion,’ she said, ‘nothing concrete.’
- It is easier to think in concrete terms rather than in the abstract.
3. a concrete object is one that you can see and feel
DỊCH: Các tính năng chính của các mảnh sẽ là một mô hình mỏng manh của cánh
máy bay.
will stand about 10 meters tall in the front of recycling and conservation. ________
the delicateness of her proposed sculpture, Ms. Gupba will construct
152.
A. Aside from
B. Owing to
C. Regardless of
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D. Inas much as
Giải thích:
A. Aside from (preposition) = apart from
- Aside from a few scratches, I'm OK.
B. Owing to (proposition) = because of
- The game was cancelled owing to torrential rain.
- Owing to his illness, he could not continue with his studies.
C. Regardless of (proposition) = paying no attention to something/somebody;
treating something/somebody as not being important (không tính đến)
- The club welcomes all new members regardless of age.
- He went ahead and did it, regardless of the consequences.
- The amount will be paid to everyone regardless of whether they have children or
not.
D. Inas much as (conjunction) = used to add a comment on something that you have
just said and to say in what way it is true (nhân vì)
- He was a very unusual musician inasmuch as he was totally deaf.
DỊCH: Sở hữu sự tinh tế của bức điêu khắc được đề xuất của mình, bà Gupba sẽ xây
dựng các tác phẩm điêu khắc chủ yếu ngay trong khuôn viên; nó sẽ không thể di
chuyển cấu trúc dễ dàng bị hư hỏng một khi nó đã được tạo ra.
the sculpture largely on-site; it will not be possible to move the easily-damaged
structure once it has been created.
Some of the more detailed work will be completed in her studio and the assembled
at the airport.
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TEST 4 : Nguyễn Duy Thành
PART 5:
101. Mr.Kang started………….. printing business 25 years ago in Pusan, South Korea.
A. he
B. him
C. his
D. himself
*Key CCCC
*Giải thích: Ta có sau vị trí cần điền là một cụm danh từ “ printing business” nên vị trí
cần điền sẽ là một tính từ sở hữu. Chú ý “his” vừa là tính từ sở hữu vừa là đại từ sở hữu.----C
*Bổ sung:
Ago ( dấu hiệu nhận biết thì quá khứ đơn) ---- động từ để quá khứ started.
Start to do st = start doing st : bắt đầu làm gì ( dùng 2 cấu trúc như nhau)
Vd : Last year I started learning Chinese ( Năm trước tôi đã bắt đầu học tiếng Trung
Quốc)
Start sb/st doing st : làm ai đó, cái gì bắt đầu xảy ra
Vd: The news started me thinking.
*Dịch: Ông Kang bắt đầu công việc kinh doanh in ấn của ông cách đây 25 năm tại Pusan,
Hàn Quốc.
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102. Trains for Gruyville …………. at 9:00 A.M Monday through Friday.
A. depart
B. is departed
C. departs
D. departing
*Key AAAA
*Giải thích: Vị trí cần điền là một động từ chính của câu--- loại D( hiện tại phân từ
Ving không thể làm động từ chính trong câu ). Chủ ngữ số nhiều “ trains” nên loại C,B .
Vậy còn lại đáp án A.
*Bổ sung:
Cụm chủ ngữ “ Trains for Gruyville” thì danh từ chính là “trains” còn “ for Gruyville” là
một cụm giới từ đóng chức năng như “ adj” bổ nghĩa cho danh từ chính. Vậy động từ
phải chia theo “trains”.
Depart from st : để hành xử theo một cách khác với thông thường
Vd: Departing from her usual routine, she took the bus to work.(Khác với thói quen
thông thường của mình, cô ấy đã bắt xe bus đến nơi làm việc)
*Dịch: Xe lửa cho Greyville khởi hành lúc 09:00 từ thứ hai đến thứ sáu.
103. Flash photography is not permitted……………… the Sakura Museum of Art.
A. onto
B. among
C. inside
D. toward
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*Key CCCC
*Giải thích: Chúng ta cần điền giới từ phù hợp với ngữ cảnh của câu:
Onto : lên trên, về phía trên
Among: trong số
Inside: bên trong
Toward: về phía , hướng về, vào khoảng, đối với….
*Bổ sung:
permit somebody/yourself to do something: cho phép ai đó làm cái gì
Vd: Visitors are not permitted to take photographs.( Những khách du lịch không được
phép chụp ảnh ).
*Dịch: Sự chụp ảnh Flash không được cho phép ở bên trong bảo tàng nghệ thuật Sakura.
104. Dr. Masahiro Sato was the featured speaker at last month’s international…………..
on economic policy.
A. committee
B. proposal
C. convention
D. introduction
*Key CCCC
*Giải thích: Một câu về từ vựng chúng ta cần chọn từ phù hợp với ngữ cảnh:
Committee(N): ủy ban
Proposal (N): sự đề nghị, sự đề xuất, kế hoạch đề xuất.
Convention(N): hội nghị, sự thỏa thỏa thuận, tục lệ.
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Introduction(N): sự giới thiệu, lời mở đầu.
Mình thấy xuất hiện speaker (người nói, người diễn thuyết)-------- convention( hội
nghị).
*Dịch: Tiến sĩ Masahiro Sato là diễn giả nổi bật tại hội nghị quốc tế hồi tháng trước về
chính sách kinh tế.
105. The Globe Lighting Supply handbook ………….. a list of important company
telephone numbers.
A. contain
B. containing
C. is contained
D. contains
*Key DDDD
*Giải thích: Vị trí cần điền là động từ chính trong câu----- loại B( hiện tại phân từ Ving
không thể làm động từ chính trong câu). Sau vị trí cần điền là cụm danh từ “ a list of
important company telephone numbers” làm tân ngữ cho động từ nên ----- loại C( câu
bị động không có tân ngữ trừ trường hợp động từ có 2 tân ngữ ). Chủ ngữ “ The Globe
Lighting handbook” là danh từ đếm được số ít nên----- loại A. Chọn D.
*Bổ sung: contain = include = consist of : bao gồm, chứa đựng.
*Dịch: Cuốn sổ tay Globe Lighting Supply có chứa một danh sách các số điện thoại công
ty quan trọng.
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106. For a brochure explaining the city’s ……………… to encourage recycling, please
contact Christine Lee.
A. character
B. program
C. definition
D. question
*Key BBBB
*Giải thích: Một câu về từ vựng chúng ta cần chọn danh từ (do trước đó có sở hữu cách
the city’s) phù hợp với ngữ cảnh của câu:
Character (N): Tính nết, cá tính, đặc tính, danh tiếng, người lập dị.
Program (N): Chương trình, cương lĩnh.
Definition(N): sự định nghĩa, lời định nghĩa, sự xác định, sự rõ nét(hình ảnh).
Question(N): câu hỏi, vấn đề, sự nghi ngờ.
* Bổ sung:
Câu có sử dụng mệnh đề quan hệ rút gọn dạng chủ động, câu đầy đủ:
For a brochure which explains the city’s program to encourage recycling, please contact
Christine Lee.
Please + do st : vui lòng làm gì .
For sb to do st : cho ai đó để làm gì .
Vd: I have brought this toy for you to play with.( Tôi đã mang đồ chơi này cho bạn để
chơi với cùng nó)
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*Dịch: Cho một cuốn sách mà giải thích chương trình của thành phố để khuyến khích
việc tái chế, vui lòng liên hệ Christine Lee.

107. River Oaks, Inc., employees must complete the employee satisfaction survey
……………Friday at 5:00 P.M.
A. as
B. of
C. by
D. in
*Key CCCC
*Giải thích: Chúng ta cần điền giới từ phù hợp trước ngày “Friday”
Mình có : by Friday : trước ngày thứ 6.
*Bổ sung: Cách dùng tiêu biểu của các giới từ as, of, by, in.
As:
-Được sử dụng để mô tả người nào đó, cái gì như là ai , cái gì khác.
Vd: The bomb was disguised as a package (Quả bom được ngụy trang như là một gói)
-Được sử dụng để mô tả thự tế rằng một người nào đó, cái gì đó có công việc hoặc chức
năng riêng biệt.
Vd: She works as a courier. (Cô ấy làm việc như một người đưa thư)
You can use that glass as a vase ( Bạn có thể sự dụng cái đồ thủy tinh đó như là một
chiếc bình)
Of:
-Thuộc về ai, liên quan đến ai
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Vd: a friend of mine
the love of a mother for her child
-Thuộc về cái gì, là một một phần của cái gì, liên quan đến cái gì
Vd: the lid of the boxthe
director of the company
-Đến từ một nguồn gốc riêng biệt hoặc sống trong một nơi
Vd: a woman of Italian descentthe
people of Wales
By:
-bên cạnh:
Vd: a house by the river ; The telephone is by the window.
- thường được sử dụng sau động từ ở thể bị động để chỉ ra ai hoặc cái gì làm , tạo nên
hoặc gây ra cái gì.
He was knocked down by a bus.( anh ấy đã bị ngã xuống một xe buýt )
-Không muộn hơn thời gian được đề cập
Vd: Can you finish the work by five o'clock?( bạn có thể hoàn thành công việc này trước
5 giờ? )
- Được sử dụng để chỉ ra mức hoặc số lượng của cái gì đó.
Vd: House prices went up by 10%.( giá nhà đã tăng 10%).
In:
-Tại một điểm bên trong một vùng hoặc một không gian
Vd: a country in Africa
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I read about it in the paper.
-Trong hình dạng của một cái gì đó; được bao quanh bởi một cái gì đó
Vd: She was lying in bed. ( Cô ấy đang nằm trên giường)
Leave the key in the lock.( hãy bỏ lại chìa khóa bên trong ổ khóa)
-Vào trong cái gì đó
Vd: She got in her car and drove off.( Cô ấy đi vào trong chiếc xa ô tô và lái đi ).
-Hình thành toàn bộ hoặc một phần của một cái gì đó / người; chứa trong một cái gì đó /
người
Vd: There are 31 days in May.(Có 31 ngày trong tháng 5)
-Trong suốt một giai đoạn của thời gian
Vd: in 2009
in the 18th century
in spring/summer/autumn/winter
in the fall
in March
in the morning/afternoon/evening
I'm getting forgetful in my old age.( tôi đang bị mắc chứng hay quện trong những năm
tuổi già của tôi).
- sau một thời gian cụ thể
Vd: to return in a few minutes/hours/days/months.( trở lại trong một vài phút / giờ / ngày
/ tháng.)
-Được sử dụng trong câu phủ định hoặc sau first, last …. cho một giai đoạn thời gian cụ
thể
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Vd: I haven't seen him in years.
It's the first letter I've had in ten days.
-Đang mặc cái gì đó
Vd: dressed in their best clothes
the man in the hat
- sử dụng để mô tả môi trường vật chất xung quanh
Vd : We went out in the rain. ( chúng tôi đã đi ra ngoài trong trời mưa)
He was sitting alone in the darkness. ( Anh ấy đang ngồi một mình trong bóng tối)
-Được sử dụng để chỉ ra trạng thái hoặc điều kiện
Vd: I'm in love!(Tôi đang yêu)
The house is in good repair.(ngôi nhà trong tình trạng tốt)
-Liên quan tới, hoặc tham gia vào một cái gì đó
Vd: to act in a play ( hành động trong một vở kịch)
-Được sử dụng để chỉ ra công việc hoặc nghề nghiệp của ai đó
Vd: He is in the army.(anh ấy làm việc trong quân đội)
- Được sử dụng để chỉ ra các hình thức, hình dạng, sự sắp xếp hoặc số lượng của một cái
gì đó.
Vd: a novel in three parts (một cuốn tiểu thuyết trong ba phần)
They sat in rows.( Họ ngồi theo hàng)
-Được sử dụng để chỉ ra ngôn ngữ, vật chất….
Vd: Say it in English.( nói nó bằng tiếng Anh)
She wrote in pencil.(cô ta viết bằng bút chì)
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-Liên quan đến cái gì
Vd: a country rich in minerals (một đất nước giàu khoáng sản)
-Trong khi đang làm cái gì đó trong khi cái gì đó đang xảy ra
Vd: In attempting to save the child from drowning, she nearly lost her own life( Trong nỗ
lực để cứu đứa trẻ khỏi chết đuối, cô suýt mất mạng sống của mình)
-Được sử dụng để giới thiệu một người mà có phẩm chất riêng biệt
Vd: We're losing a first-rate editor in Jen(Chúng tôi đang mất đi một biên tập viên hạng
nhất là Jen)
*Dịch: Nhân viên tập đoàn River Oaks phải hoàn thành bản khảo sát sự hài lòng của nhân
viên trước 5 giờ chiều ngày thứ 6.
108. The Waterown South bus station is ……………for repairs until May 16.
A. close
B. closes
C. closed
D. closings
*Key CCCC
*Giải thích: Sau động từ to be +adj/N/P2/Ving/to Vnt. Nhìn vào 4 đáp án thì dễ dàng
loại được B và D do B là động từ chia ở dạng số ít còn close là N thì nó luôn để ở dạng số
ít, D closing là N không đếm được nên không thêm “s”. Còn A và C. Nếu chọn A thì
Trạm xe buýt Waterown South thì kín/sít/chặt chẽ/tỉ mỉ cho những sự sửa chữa …..---
không hợp nghĩa. Vậy còn đáp án C.
*Bổ sung :
Be close to doing st = be about to do st : sắp sửa, chuẩn bị làm gì
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Vd: We are close to signing/about to sign the agreement (Chúng tôi chuẩn bị kí một hợp
đồng).
* Dịch: Trạm xe buýt Waterown South bị đóng cửa cho sự sửa chữa mãi đến tận 16 tháng
5.
109. Participants in the Mumbai business Seminars must pay a small fee to cover the cost
of materials and……………
A. to supply
B. supplied
C. supplier
D. supplies
*Key DDDD
*Giải thích: trước liên từ “ and” là danh từ “ materials” nên sau nó ta cũng chọn danh từ
vậy loaị A và B. C là danh từ chỉ người hoặc công ty nên đếm được không thể đứng một
mình mà phải có từ hạn định this, that, these, those, my, his, her, their, our, its, your…..
hoặc để số nhiều ----- loại C. Chọn D.
* Dịch: Những người tham gia hội thảo kinh doanh Mumbai phải trả một khoản phí nhỏ
để trang trải chi phí vật liệu và những sự cung cấp.
110. The Captain’s Seafood Restaurant can ……… seat up to twenty guests in its
Starboard Lounge.
A. spaciously
B. comfortably
C. abundantly
D. evenly
*Key BBBB
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*Giải thích: Vị trí cần điền nằm giữa trợ động từ và động từ chính nên chúng ta cần trạng
từ bổ nghĩa cho động từ chính. Cùng xét nghĩa của 4 đáp án.
Spaciously : rộng rãi, có được nhiều chỗ, kiếm được nhiều chỗ.
Vd: The accommodation is spaciously laid out ( chỗ ở được bố trí một cách rộng rãi)
Comfortably: tiện lợi, dễ chịu, thoải mái, sung túc.
Vd: All the rooms were comfortably furnished (Tất cả các phòng được trang bị một cách
tiện nghi)
Abundantly: nhiều, rất rõ ràng
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Vd:Calcium is found most abundantly in milk.(Canxi được tìm thấy nhiều nhất trong sữa
)
She made her wishes abundantly clear.( Cô làm những mong muốn của mình rất rõ ràng).

Evenly: bằng phẳng, ngang nhau, công bằng.
Vd: Make sure the paint covers the surface evenly.( Hãy chắc chắn rằng lớp sơn bao phủ
bề mặt đồng đều)
Nhìn vào nghĩa của 4 đáp ta thấy đáp án B là hợp nghĩa nhất .
*Dịch: Nhà hàng hải sản của thuyền trưởng có thể thoải mái ngồi lên đến hai mươi khách
trong Starboard Lounge của nó.
111. A processing fee of $3.00 will be added to ………. received by telephone.
A. order
B. ordering
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C. ordered
D. orders
*Key DDDD
*Giải thích: Nhận thấy sau vị trí cần điền là động từ để ở dạng P2(received) mà câu đã có
động từ chính “ be added” nên P2 này sẽ ở dạng rút gọn trong mệnh đề quan hệ dạng thụ
động vậy ta cần chọn một danh từ để mệnh đề quan hệ bổ nghĩa------ loại C. Thấy “
will be added to….” ( sẽ được cộng vào …..) loại B do “Ordering “ là N thì có nghĩa
“cách thức mà một cái gì đó được đặt hàng hoặc sắp xếp; hành động của việc đưa một cái
gì đó vào một đơn đặt hàng” sẽ không hợp nghĩa ở đây -- loại B, còn order sẽ có nghĩa
là “ đơn đặt hàng” vậy order sẽ đếm được nên loại A( danh từ đếm được không thể đứng
một mình nếu không có từ hạn định this, that, these, those, my, his, her, their, our, its,
your….. hoặc để số nhiều. Chọn D.
*Bổ sung:
-Câu có rút gọn mệnh đề quan hệ dạng thụ động, câu đầy đủ:
A processing fee of $3.00 will be added to orders which are received by telephone.
- Một số cấu trúc đi với động từ order:
+Order sb to do st : ra lệnh cho ai đó làm gì
Vd: The officer ordered them to fire ( sỹ quan đã ra lệnh cho họ nổ súng)
The company was ordered to pay compensation to its former employees (Công ty được
yêu cầu phải trả tiền bồi thường cho người lao động trước đây của nó.)
+ …..order that S (should) do st : ra lệnh rằng …. nên làm cái gì.( câu giả định).
Vd: They ordered that for every tree cut down two more be planted .
+ Để yêu cầu cho hàng hóa được làm hoặc được cung cấp; để yêu cầu cho một dịch vụ để
được cung cấp.
Order st (from sb) : These boots can be ordered direct from the manufacturer.
169

Group: Đồng Hành Chinh Phục Toeic 990

Order sb st : Shall I order you a taxi?
Order st for sb : Shall I order a taxi for you?
*Dịch: . Một khoản phí xử lý 3 đô la sẽ được bổ sung vào các đơn đặt hàng mà được
nhận bằng điện thoại.
112. Preferred Medical Equipment, Inc., will raise prices…….. lower discounts on
January 1.
A. and
B. again
C. too
D. still
*Key AAAA
*Giải thích: Nhận thấy trước vị trí cần điền là “ raise prices “ (V+O) và sau cũng là
lower discounts (V+O) nên vị trí cần điền sẽ là một liên từ --- chọn A. Chú ý lower là
động từ (để cho phép hoặc làm một cái gì đó / ai đó đi xuống).
*Dịch: Tập đoàn Preferred Medical Equipment sẽ tăng giá và giảm sự giảm giá vào mùng
1 tháng 1.
113. Current job ……. at Elite Insurance Company have been posted on the internal Web
site and on major Internet job-search sites.
A. open
B. openings
C. opened
D. opens
*Key BBBB
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*Giải thích: Nhận thấy động từ trong câu “ have been posted” chia theo chủ ngữ số nhiều
mà trước vị trí cần điền là “ Current job” là không thể đóng vai trò là chủ ngữ số nhiều
trong câu. Vậy ta cần điền một danh từ để kết hợp với “ current job” tạo thành cụm danh
từ phù hợp với động từ của câu------ loại A & C. Xét đáp án D , nếu “open” là danh từ
thì nó luôn để ở dạng số ít ( singular)---- loại D. Chọn B. Chúng ta cũng nhớ luôn cụm
“ Current job openings” : Những cơ hội việc làm hiện thời. ở đây mình có
opening= vacancy= opportunity.
*Dịch: Những cơ hội việc làm tại công ty bảo hiểm Elite đã được đăng trên các trang web
nội bộ và trên các trang web Internet tìm kiếm việc làm lớn.
114. Market research results for Thermabrite’s new handheld thermometer prototype
were …………… encouraging.
A. well
B. near
C. freely
D. very
*Key DDDD
*Giải thích: Nhận thấy trước vị trí cần điền là động từ to be “are” và sau là tính từ “
encouraging”(làm can đảm, khuyến khích, động viên, khích lệ ) . Nên vị trí cần điền là
trạng từ bổ nghĩa cho tính từ. Cùng xét nghĩa của 4 trạng từ:
Well: tốt, giỏi, hay.
Near: Gần, sắp tới, không xa, keo kiệt.
Freely : tự do, rộng rãi, thoải mái, hào phóng.
Very: rất, lắm, hơn hết, chính, ngay.
Vậy chỉ có very là hợp nghĩa. “ very encouraging” : rất đáng khích lệ.
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*Dịch: Kết quả nghiên cứu thị trường cho mẫu nhiệt kế cầm tay mới của Thermabrite là
rất đáng khích lệ.

115. Human resources director Erika Nikata understands that employee recruitment and
retention are ………… important.
A. equal
B. equally
C. equality
D. equalize
*Key BBBB
*Giải thích: Một câu về từ loại . Trước vị trí cần điền là động từ to be “are” và sau là tính
từ “ important” nên cần chọn trạng từ để bổ nghĩa cho tính từ. Chọn B.
*Dịch: Giám đốc nhân sự ông Erika Nikata hiểu rằng việc tuyển dụng và duy trì nhân
viên thì quan trọng không kém.
116. Residents of Alberta Falls were ………… notified of the increase in snow- removal
fees.
A. shortly
B. promptly
C. busily
D. currently
*Key BBBB
*Giải thích: Trước chỗ trống là động từ to be “are” và sau là động từ “ notified”( dạng
P2) nên cần một trạng từ để bổ nghĩa cho động từ. Chọn trạng từ phù hợp với ngữ cảnh
của câu:
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Shortly: không lâu nữa, chẳng mấy chốc, vắn tắt, cộc lốc.
Promptly: mau lẹ, kịp thời, ngay lập tức, đúng giờ, sẵn sàng.
Busily: bận rộn.
Currently: hiện thời, hiện nay.
Dựa vào nghĩa của 4 trạng từ thì “ promtly “ phù hợp nhất với ngữ cảnh của câu.
“ Cư dân của Alberta Falls đã được thông báo kịp thời ……”
(Chú ý trạng từ “promptly” rất hay xuất hiện trong bài thi “TOEIC” và nó thường là đáp
án đúng).
*Bổ sung:
-Một sô cấu trúc đi với động từ “ notify”:
+ Notify sb of st : thông báo cho ai về cái gì
Vd: The police must be notified of the date of the demonstration ( cảnh sát phải được
thông báo về ngày của cuộc biểu tình).
+ Notify st to sb: Thông báo cái gì tới ai
Vd: The date of the demonstration must be notified to the police ( Ngày của cuộc biểu
tình phải được thông báo tới cảnh sát)
+ Notify sb that :thông báo cho ai đo rằng ……
Vd: Members have been notified that there will be a small increase in the fee( Những
thành viên đã được thông báo rằng sẽ có nột sự tăng nhỏ trong lệ phí)
*Dịch: Cư dân của Alberta Falls đã được thông báo kịp thời về sự gia tăng trong chi phí
dọn tuyết.
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117. Ms.Ife Bankole was the manager of an employment ……….. in Lagos for five
years.
A. assembly
B. collection
C. agency
D. destination
*Key CCCC
*Giải thích: Đây là một câu từ vựng, xét nghĩa của các từ:
Assembly: cuộc họp, hội đồng, sự lắp ráp.
Collection: sự tập hợp, bộ sưu tập, sự quyên góp.
Agency: tác dụng, sự môi giới, cơ quan, hãng.
Destination: nơi gửi tới, điểm đến, mục đích dự định.
Dựa vào nghĩa của 4 từ ta thấy “ agency” là phù hợp nhất với ngữ cảnh trong câu “ an
employment agency “ : một cơ quan làm việc ….”
*Dịch: Ms.Ife Bankole đã là quản lý của một cơ quan làm việc ở Lagos trong năm năm.
118. The ………. fee for any of the Logistics Management courses is EUR 25 a person.
A. enrollment
B. enroll
C. enrolled
D. enrolls
*Key AAAA
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*Giải thích: Cụm danh từ “ enrollment fee” : lệ phí đăng kí
*Dịch: Lệ phí đăng kí đối với bất kỳ của các khóa học Management Logistics là 25 Euro
một người.
119. The Empire Theatre box office will stop selling tickets fifteen minutes………. the
beginning of the show.
A. between
B. before
C. up
D. for
*Key BBBB
*Giải thích: Một câu về giới từ, ta cần chọn dựa trên nghĩa của 4 giới từ trên:
Between : giữa….. ; thường dùng betweent A and B (giữa A và B).
Before: trước khi …..
Up : lên, ngược lên, ở trên
For:
-Dùng với khoảng thời gian: for five years
-Chỉ mục đích hoặc chức năng: for sb to do st: cho ai đó để làm gì
-Được sử dụng để chỉ ra lý do hoặc nguyên nhân: She gave me a watch for my birthday(
cô ấy cho tôi một chiếc đồng hồ vì ngày sinh nhật của tôi)
…..
Dựa vào nghĩa và cách sử dụng của các giới từ trên ta thấy “ before “ là phù hợp nhất với
ngữ cảnh của câu.
*Bổ sung:
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-Stop doing st : dừng làm gì
Vd: We stopped taking pictures (Chúng tôi đã dừng chụp ảnh)
-Stop to do st: dừng lại để làm gì
Vd: We stopped to take pictures ( Chúng tôi đã dừng lại để chụp ảnh) : nghĩa là chúng
tôi đã dừng những cái gì mà chúng tôi đang làm để cho chúng tôi có thể bắt đầu chụp
ảnh.
*Dịch: Các phòng vé nhà hát Empire sẽ ngừng bán vé mười lăm phút trước khi bắt đầu
chương trình.
120. In yesterday’s third- quarter financial statement, Vargas Industries reported a 15
percent…………. in value.
A. gain
B. progress
C. advantage
D. benefit
*Key AAAA
*Giải thích: Một câu về tự vựng, cùng xét nghĩa của các từ:
Gain: Lợi ích, của kiếm được, tiền lãi.
Progress: sự tiến tới, sự tiến bộ, sự phát triển.
Advantage: sự thuận lợi, lợi thế.
Benefit: lợi ích, tiền trợ cấp.
Ta cùng xét ngữ cảnh của câu: Vargas Industries reported a 15 percent…………. in value
: Vargas Industries đã báo cáo một …… 15% trong giá trị.
Như vậy A&D có nghĩa phù hợp với ngữ cảnh của câu.
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Sự khác nhau giữa “gain” và” benefit”:
Gain: chúng ta sử dụng nó để đề cập về những gì chúng ta có được, hữu hình và vô hình.
Vd: a gain in knowledge, capital gain...
Benefit: chúng ta sử dụng nó để đề cập về những thứ vô hình, chúng ta nhận được.
Vd: What is the benefit of going on diet? We can get many benefits if we go on alliance
Nhìn lại ngữ cảnh của câu thì chúng ta nhận được “…… 15% trong giá trị” là hữu hình
nên chọn “gain”.
*Bổ sung:
Cách dùng của “profit”( lợi ích, tiền lãi): chúng ta sử dụng nó để đề cập về số tiền
(thường là những thứ hữu hình), chúng ta nhận được.
Vd: This month we get a profit of 100 millions. This project will get 10 percent profit.
*Dịch: Trong báo cáo tài chính quý thứ ba của ngày hôm qua, Vargas Industries đã báo
cáo một lợi ích 15% trong giá trị.
121. Although Chang- Ho Nah is Permore Financial’s newest executive, he is ………
regarded as one of the company’s most competent vice presidents.
A. wide
B. wider
C. widest
D. widely
*Key DDDD
*Giải thích: Một câu về từ loại. Vị trí cần điền nằm kẹp giữa động từ to be “is” và P2 “
regarded” nên cần điền trạng từ để bổ nghĩa cho động từ ở dạng P2.
*Bổ sung:
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Regarding(giới từ)= concerning= related to = referring to = with regards to = with respect
to = in respect of = about +st : liên quan, về cái gì đó.
Vd: She has said nothing regarding your request (Cô đã không nói gì về yêu cầu của
bạn)
*Dịch: Mặc dù Chan- Ho Na là giám đốc điều hành mới nhất của Permore Financial
nhưng ông ấy được coi như là một trong những phó chủ tịch có thẩm quyền nhất của
công ty.
122. To……….. for the local- shopper discount, customers must show proof of
residency.
A. qualify
B. award
C. experience
D. certify
*Key AAAA
*Giải thích: Cụm “ qualify for st” : có tư cách, khả năng, tiêu chuẩn cho cái gì.
*Bổ sung:
Have trouble/ difficulty/ experience (in) doing st : Có vấn đề/ khó khăn/ kinh nghiệm
trong việc làm gì…
Take the trouble to do st : chịu khó làm việc gì, mất công khó nhọc làm việc gì…
*Dịch: Để có đủ điều kiện cho sự giảm giá của người mua hàng địa phương, khánh hàng
phải trình ra bằng chứng của nơi cư trú.
123. In April, Peterson’s Garden Store will hold ……… sessions on gardening basics.
A. introduce
B. introducing
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C. introdutions
D. introductory
*Key DDDD
*Giải thích: Vị trí cần điền nằm kẹp giữa động từ “hold” và danh từ “ sessions”. Nên
chúng ta cần chọn tính từ để bổ nghĩa cho danh từ ( không dùng trạng từ bổ nghĩa cho
động từ ở trường hợp nằm giữa động từ và danh từ mà danh từ không có từ hạn định :
this, that, these, those, his, her, my, our…… vì sẽ bị hiểu nhầm là trạng từ bổ nghĩa cho
danh từ). B và D đều đóng vai trò là tính từ. Nhưng chúng ta sẽ ưu tiên chọn tính từ gốc.
Chọn D.
*Dịch: Vào tháng Tư, cửa hàng Garden của Peterson sẽ tổ chức buổi giới thiệu về vấn đề
cơ bản làm vườn.
124. Ivankoff Industries’s venture into experimental technologies will be accomplished
by utilizing ………. already available within the company.
A. purposes
B. expenses
C. resources
D. salaries
*Key CCCC
*Giải thích: Đây là một câu về từ vựng, chúng ta cần chọn từ phù hợp với ngữ cảnh của
câu. Cùng xem nghĩa của 4 từ:
Purposes: mục đích, ý định, chủ tâm, kết quả.
Expenses: sự chi tiêu, công tác phí.
Resources: nguồn lực, nguồn tài nguyên, phương kế.
Salaries: tiền lương.
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Xem ngữ cảnh câu: “by utilizing ………. already available within the company” : bằng
cánh dùng……. đã sẵn có rồi trong công ty.
Như vậy chỉ có đáp án” resources” là phù hợp với ngữ cảnh của câu.
*Bổ sung: giới từ “ within” trong câu bằng nghĩa với” inside” : bên trong.
Trong câu có sử dụng mệnh đề quan hệ rút gọn cho tính từ, câu đầy đủ là:
Ivankoff Industries’s venture into experimental technologies will be accomplished by
utilizing resources which are already available within the company.
*Dịch: Sự mạo hiểm của Ivankoff Industries vào trong những công nghệ thực nghiệm sẽ
được thực hiện bằng cánh sử dụng những nguồn mà sẵn có bên trong công ty.
125. Mr. Hahn and Ms. Smalls began working at ABCO Corporation at the same time,
and ……… hope to be promoted next year.
A. many
B. few
C. one
D. both
*Key DDDD
*Giải thích: Vị trí cần điền đứng trước động từ “hope” nên chúng ta sẽ cần một từ làm
chủ ngữ cho động từ “hope”. Loại đáp án C do one = st/sb mà bạn đã nhắc ở trước và
động từ chia ở số ít mà ở đây “hope” lại chia theo chủ ngữ số nhiều nên loại. Few cũng là
một đại từ dùng thay thế cho danh từ được nhắc đến trước đó few : không nhiều người,
thứ, nơi. Many ( đại từ ): nhiều người, nhiều thứ. Both(đại từ): 2 người, 2 thứ. Đằng trước
ta có “ Mr. Hahn and Ms. Smalls” chỉ 2 người nên chọn “both” là phù hợp nhất.
*Dịch: Ông Hahn và bà Smalls đã bắt đầu làm việc tại tập đoàn ABCO cùng một thời
điểm, và cả 2 người đều hi vọng được thăng chức năm tới.
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126. Tickets for Westbury Football games will become …….. to the general public on
Monday morning at 10:00 A.M.
A. effective
B. ready
C. present
D. available
*Key DDDD
*Giải thích: một câu về từ vựng. Sau động từ “become” là tính từ. Cùng xem nghĩa của 4
từ:
Effective: hữu hiệu, có hiệu quả
Ready: sẵn sàng, sẵn lòng
Present:có mặt, hiện diện, hiện tại.
Available: sẵn có để dùng, có hiệu lực, có hiệu quả.
The ngữ cảnh thì “ Tickets for Westbury Football games will become …….. to the
general public” : những chiếc vé cho …. sẽ trở nên …. tới công chúng.
Như vậy có B&D hợp nghĩa nhưng “ready for st “còn “ available to sb “. Chọn D.
*Dịch: Vé cho các trò chơi Westbury Football sẽ trở nên sẵn có cho công chúng vào sáng
thứ hai lúc 10:00 AM
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127. The quality- control process will be revised due to the large number of product flaws
……… reported.
A. is
B. are
C. were
D. being
*Key DDDD
*Giải thích: Câu đã có động từ chính” will be revised” nên không thể xuất hiện
“is/are/were”--- loại A,B &C. Chọn D.
*Bổ sung: Câu có sử dụng mệnh đề quan hệ rút gọn dạng bị động. Câu đầy đủ là:
The quality- control process will be revised due to the large number of product flaws
which is being reported.
-Due to = owing to= in light of= in view of = because of = on account of +N/Ving +O:
do, bởi vì cài gì, việc làm gì.
The number of + N số nhiều và đi với động từ chia số ít.
A number of +N số nhiều và đi với động từ chia số nhiều.
*Dịch: Qúa trình kiểm soát chất lượng sẽ được xem lại do số lượng lớn những lỗi sản
phẩm mà đã và đang được báo cáo.
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128. Pronesti Ltd. paid £500 million to ……… the profitable computer software firm
XBR Technologies.
A. acquire
B. achieve
C. yield
D. realize
*Key AAAA
*Giải thích: Một câu từ vựng. Chọn từ phù hợp nghĩa với ngữ cảnh:
Acquire(V): giành được, thu được, đạt được
Achieve(V): giành được, đạt được, hoàn thành
Yield(V): sản xuất(nông nghiệp), sinh lợi, khuất phục.
Realize(V): thực hiện, thấy rõ, hiểu rõ, nhận thức rõ( việc gì….)
Theo ngữ cảnh: Công ty trách nhiệm hữu hạn Pronesti đã trả 500 triệu bảng anh để
………. phần mềm máy tính có ích….
Như vậy “ acquire” và” achieve” có khả năng hợp với ngữ cảnh.
Sự khác nhau giữa “acquire” và “ achieve”
-acquire: Thường được sử dụng để nói đạt được kiến thức, hoặc đạt được cái gì đó bằng
bằng cách mua hoặc được cho .
Vd: She has acquired a good knowledge of English (Cô ấy đã có được kiến thức tốt về
tiếng Anh)
- achieve: Thường được sử dụng để nói đạt được mục tiêu
Vd: They could not achieve their target of less than 3% inflation ( Họ có thể không đạt
được mục tiêu lạm phát ít hơn 3%)
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Như vậy dựa vào ngữ cảnh ta chọn được đáp án A do họ phải mua phần mềm.
*Bổ sung:
Cách dùng obtain: Thường được sử dụng cho việc có được : lời khuyên(advice), thông
tin(information), sự cho phép( permission).
Vd: I finally managed to obtain a copy of the report( Cuối cùng tôi cũng thành công đạt
được một bản sao của báo cáo).
*Dịch: Công ty trách nhiệm hữu hạn Pronesti đã trả 500 triệu bảng anh để có được phần
mềm máy tính có ích của công ty XBR Technologies.
129. Alpha Clothing Store is a family-owned business offering high-quality men’s
chothing at ……… prices.
A. affordably
B. affordable
C. afford
D. afforded
*Key BBBB
*Giải thích: trước vị trí cần điền là giới từ ”at” và sau đó là danh từ “price” nên ta cần
một tính từ để bổ nghĩa cho danh từ. Có 2 đáp án có thể dùng bổ nghĩa cho danh từ đóng
chức năng là tính từ là B&D. Chọn tính từ gốc--- B
Nhớ luôn cụm: at affordable prices : Giá cả phải chăng.
*Bổ sung: Câu sử dụng mệnh đề quan hệ rút gọn dạng chủ động. Câu đầy đủ:
Alpha Clothing Store is a family-owned business that offers high-quality men’s chothing
at affordable prices.
*Dịch: Cửa hàng Alpha Clothing là một doanh nghiệp hộ gia đình mà cung cấp quần áo
nam chất lượng cao với giá cả phải chăng.
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(A family-owned business may be defined as any business in which two or more family
members are involved and the majority of ownership or control lies within a family).
130. Visitors are asked to turn off their electronic devices when……… the laboratory.
A. enters
B. entering
C. enter
D. entered
*Key BBBB
*Giải thích: Đây là một câu có sử dụng mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian. Sử dụng ngữ
pháp giảm mệnh đề cùng chủ ngữ. Câu đầy đủ:
Visitors are asked to turn off their electronic devices when they enter the laboratory.
Vì chủ ngữ “they” thực hiện hành động “enter” nên ta dung “ entering” để thay cho “
they enter”. Còn nếu chủ ngữ bị tác động ta dùng “entered”.
*Bổ sung:
Ask sb to do st: yêu cầu/ đòi hỏi ai làm gì.
*Dịch: Những khách du lịch được yêu cầu tắt những thiết bị điện tử khi họ vào trong
phòng thí nghiệm.
131. Noted author Neha Dehuri will be signing copies of her………. acclaimed book,
The Forgotten, on Sunday at the Gloucester University Bookstore.
A. critically
B. criticism
C. critics
D. criticize
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*Key AAAA
*Giải thích: Trước vị trí cần điền là từ hạn định “ her” sau đó là phân từ hai đóng vai trò
là tính từ. “her….. acclaimed book” là một cụm danh từ. Như vậy vị trí cần điền chỉ có
thể hoặc là trạng từ để bổ nghĩa cho tính từ, hoặc là tính từ để bổ nghĩa cho dạnh từ “
book”. Trong đáp án chỉ có trạng từ. Nên chọn A.
*Dịch: Tác giả nổi tiếng Neha Dehuri sẽ kí những bản sao của quyển sách phê bình đánh
giá của cô ấy , The Forgotten” vào ngày chủ nhật tại cửa hàng sách trường đại học
Gloucester.
132. ………the new office building is occupied, construction vehicles will not be allowed
to use the main parking area.
A. once
B. next
C. soon
D. then
*Key AAAA
*Giải thích: Chúng ta cần một liên từ để kết nối câu 2 phần( 2 mệnh đề trong câu) . Trong
4 đáp án chỉ có “ once” là liên từ chọn A.
*Bổ sung:
Khi là liên từ : soon = as soon as = when
Cấu trúc: allow sb to do st : cho phép ai làm gì

Vd: His parents won't allow him to stay out late (bố mẹ của anh sẽ không cho phép anh
ấy ở ngoài trễ).
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*Dịch: một khi các tòa nhà văn phòng mới được sử dụng, những xe xây dựng sẽ không
được phép sử dụng các khu vực đậu xe chính.
133. Dr. Weisman, who served for 25 years as an…….. part of the research team, will
retire on March 30.
A. integrate
B. integrally
C. integration
D. integral
*Key DDDD
*Giải thích: Trước vị trí cần điền là mạo từ “an” và sau đó là danh từ “ part” nên cần một
tính từ để bổ nghĩa cho danh từ. Chọn D.
*Bổ sung: trong câu có sử dụng mệnh đề quan hệ “who served for 25 years as an integral
part of the research team” bổ nghĩa cho danh từ “ Dr. Weisman”.
*Dịch: Tiến sĩ Weisman, người đã phục vụ 25 năm như là một phần không thể thiếu của
nhóm nghiên cứu, sẽ nghỉ hưu vào ngày 30 tháng 3.
134. New patients should arrive fifteen minutes before their scheduled appointment time
to allow………. time to complete any paperwork.
A. sufficient
B. liberal
C. thorough
D. entire
*Key AAAA
*Giải thích: Sau vị trí cần điền là danh từ nên cần tính từ để bổ nghĩa cho danh từ “time”.
Chọn tính từ với nghĩa phù hợp với ngữ cảnh.
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Sufficient: đủ
Liberal: rộng rãi, hào phóng
Thorough: hoàn toàn, hoàn hảo, cẩn thận.
Entire: toàn bộ, toàn thể.
*Bổ sung: Cách dùng 4 tính từ:
-Sufficient : đủ cho mục đích riêng biệt, nhiều như bạn cần.
Vd: Allow sufficient time to get there ( cho phép thời gian đủ để tới đó)
+Sufficient to do st: đủ để làm gì
Vd: These reasons are not sufficient to justify the ban(Những lý do này là không đủ để
biện minh cho việc cấm).
+Sufficient for sb/st: đủ cho ai, cái gì
Vd: Is £100 sufficient for your expenses ( 100 bảng Anh có đủ có sự chi tiêu của bạn
không ?)
- liberal:
+ Tôn trọng các ý kiến khác thường đi với các từ: liberal attitudes/views/opinions
+ Dùng trong chính trị thường đi với các từ: liberal democracy /liberal theories/a liberal
politician.
+ Hào phóng
liberal (with something) : Hào phóng, được cho một số lượng lớn.
Vd: She is very liberal with her money( Cô ấy rất hào phóng với tiền của cô ấy).
+ Dùng trong giáo dục: Thường đi với cụm : a liberal education( một nền giáo dục tự
do).
+ Không chính xác :
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Vd: a liberal translation of the text (Một bản dịch không chính xác của văn bản)
a liberal interpretation of the law ( Một giải thích không chính xác của luật).
- thorough
+ Được làm hoàn toàn, với sự chú tâm tới từng chi tiết
Vd: a thorough knowledge of the subject( một kiến thức thấu đáo về chủ để )
+Làm những thứ rất cẩn thận với sự chú ý tới từng chi tiết( Không đứng trước danh từ,
dùng cho người)
Vd: He was determined to be thorough in his research (Ông đã được xác định là toàn
diện trong nghiên cứu của mình)
-Entire : (sử dụng khi bạn đang nhấn mạnh rằng toàn bộ của một cái gì đó có liên quan)
bao gồm tất cả mọi thứ, tất cả mọi người hoặc từng phần ( Chỉ đứng trước danh từ)
Vd: The entire village was destroyed ( Toàn bộ ngôi làng đã bị phá hủy.
*Dịch: Những bệnh nhân mới nên đến mười lăm phút trước giờ hẹn theo lịch trình của họ
để cho phép đủ thời gian để hoàn tất mọi thủ tục giấy tờ.
135. The hiring committee had discussed the possibility of interviewing the candidates in
person but decided on telephone interviews………
A. until
B. besides
C. instead
D. with
*Key CCCC
*Giải thích: Vị trí cần điền là một trạng từ bổ nghĩa cho động từ “decided” với nghĩa
thích hợp----- loại A (giới từ, liên từ) và D (giới từ).
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Còn B và C :
Besides (adv): ngoài ra, hơn nữa, vả lại
Instead (adv): để thay vào, để thế cho, đáng lẽ là
Chọn C dựa vào ngữ cảnh: ủy ban tuyển dụng đã thảo luận về khả năng phỏng vấn trực
tiếp ứng viên nhưng lại quyết định cuộc phỏng vấn qua điện thoại thay vào.
*Bổ sung:
Instead of = in lieu of = in place of = as a substitute for +N/Ving +O : Thay vì cái gì, việc
làm gì…
*Dịch: Ban tuyển dụng đã thảo luận khả năng phỏng vấn các ứng cử viên trực tiếp nhưng
lại quyết định các cuộc phỏng vấn qua điện thoại thay vào.
136. The directors voted to extend evening hours at local libraries to make them more
………. to patrons who cannot visit them during the day.
A. educated
B. capable
C. appreciative
D. accessible
*Key DDDD
*Giải thích: Một câu về từ vựng. Có cấu trúc make + sb/st + adj : làm ai đó, cái gì như
thế nào. Cần chọn tính từ phù hợp với ngữ cảnh.
Them = local libraries
Nên không thể dùng educated ( có giáo dục, có học) và appreciative ( biết đánh giá, khen
ngợi, tán thưởng)
Còn B (Có tài, có thể, có khả năng ) và D (có thể tới được, có thể gần được) là 2 đáp án
được cân nhắc. Nhưng “capable” đi với giới từ “of “ và “ capable of st/doing st” (có khả
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năng hay phẩm chất cần thiết để làm gì đó), còn “ accessible” đi với giới từ “to”và
“accessible to sb”(có thể được với tới, vào, nhìn, sử dụng tới ai) . Chọn D.
*Bổ sung: Một số cấu trúc quan trọng đi với động từ “make”
-Make sb do st : gây cho ai đó làm gì cái gì.
Vd: She always makes me laugh ( Cô ấy luôn luôn khiến tôi cười)
-Make sb do st = enforce sb to do st : ép buộc ai đó làm gì
Vd: They made me repeat the whole story ( Họ ép buộc tôi nhắc lại toàn bộ câu truyện)
-Make sb/st adj : làm ai đó, cái gì như thế nào
Vd: The news made him very happy ( Tin này đã làm anh ấy rất hạnh phúc)
-make st of sb/st : Gây cho ai đó, cái gì là hoặc trở thành cái gì
Vd: Don't make a habit of it ( Đừng làm nó trở thành một thói quen).
-make sb +N: bầu cử hoặc lựa chọn ai đó như là cái gì
Vd: She made him her assistant ( Cô ấy đã lựa chọn anh ấy là trợ lý của cô ấy)
*Dịch: Các giám đốc đã bỏ phiếu kéo dài thời gian mở cửa buổi tối tại những thư viện địa
phương để làm cho chúng có thể được sử dụng tới những khách hàng quen người mà
không có thể đến thư viện trong ngày.
137. …………pleased the clients most was the effective customer service Morandon
Bank provided.
A. who
B. That
C. what
D. this
*Key CCCC
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*Giải thích: Trong câu có sử dụng mệnh đề danh ngữ làm chủ ngữ “……… pleased the
clients most” --- Loại D vì trong mệnh đề danh ngữ sẽ mở đầu bằng các từ để hỏi và
that . Nhìn vào vị ngữ “was the effective customer service Morandon Bank provided “
sau “ was” chỉ vật nên loại A(who). That sẽ cộng với một mệnh đề mang ý nghĩa hoàn
chỉnh VD: That she visited me made me happy (Rằng cô ấy đã đến thăm tôi làm tôi hạnh
phúc) mà sau vị trí cần điền là động từ “ pleased” ---- loại B. Chọn C. “what pleased
the clients most “ : Điều mà làm đã làm hài lòng khách hàng nhất”(what làm chủ ngữ
trong mệnh đề danh ngữ).
*Bổ sung: Trong câu có sử dụng mệnh đề quan hệ bổ nghĩa cho cụm danh từ ” the
effective customer service”. Với đại từ quan hệ làm chức năng tân ngữ cho động từ
“provided” và mệnh đề quan hệ là mệnh đề quan hệ hạn chế( không ngăn cách bởi dấu
phẩy) nên có thể lược bỏ đại từ quan hệ.
Câu đầy đủ : what pleased the clients most was the effective customer service that/which
Morandon Bank provided.
*Dịch: Điều mà làm hài lòng khách hàng nhất là dịch vụ khách hàng hiệu quả mà ngân
hàng Morandon đã cung cấp.
138. ………..repeated delays in construction, the new supermarket was finished in time
for the start of business.
A. despite
B. although
C. as much as
D. in keeping with
*Key AAAA
*Giải thích: Để ý nghĩa 2 vế của câu trái ngược “ repeated delays” >< “finished in time”
Nên sẽ dùng A hoặc B những sau vị trí cần điền là cụm danh từ “repeated delays” nên
dùng “despite” còn although + Mệnh đề.
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*Bổ sung:
-despite = in spite of +N/Ving +O: mặc dù cái gì, việc làm gì
-although= though +MĐ: mặc dù …..
-as much as
+Dùng trong so sánh : số lượng, khối lượng giống như là ….
Vd: These drugs can lead to as much as a 30 percent increase in sleep interruption
(Những loại thuốc này có thể dẫn đến nhiều như một sự gia tăng 30 phần trăm trong sự
gián đoạn giấc ngủ.)
+Được sử dụng để nói rằng cái gì đó thì khó để làm
Vd: No dessert for me, thanks. It was as much as I could do to finish the main course(
Không cần món tráng miệng cho tôi, cám ơn. Nó thì khó cho tôi có thể ăn hết món ăn
chính).
-in keeping with
+in keeping with st = because of st : bởi vì cái gì
Vd: There will be no flowers at the funeral, in keeping with the family's wishes(Sẽ không
có hoa tại lễ tang, bởi vì mong muốn của gia đình)
+in keeping wit st : được phù hợp với cái gì…
Vd: The new windows are in keeping with the colonial style of the house(Các cửa sổ mới
được phù hợp với kiểu cách thuộc địa của ngôi nhà).
*Dịch: Mặc dù chậm trễ lặp đi lặp lại trong sự xây dựng, siêu thị mới vẫn được hoàn
thành kịp thời gian cho sự bắt đầu của doanh nghiệp.
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139. The Grovesburg Historical Society leads tours of local historical sites every
day………… Sunday.
A. other
B. except
C. than
D. some
*Key BBBB
*Giải thích: “ some” không đứng trước thứ cụ thể, other +Danh từ số nhiều, than dùng
trong câu mang ý so sánh---- loại A, C, D. Chọn B . Except( giới từ): ngoại trừ
*Dịch: The Grovesburg Historical Society hướng dẫn những chuyến du lịch của các địa
điểm lịch sử địa phương mỗi ngày ngoại trừ chủ nhật.
140. Upgrades to the order –tracking database will allow staff to process customer
purchases more……….
A. totally
B. efficiently
C. recently
D. shortly
*Key BBBB
*Giải thích: Vị trí cần điền là trạng từ bổ nghĩa cho động từ “process”. Cùng xem nghĩa
của các trạng từ:
Totally: hoàn toàn
Efficiently: có hiệu quả
Recently: gần đây, mới đây
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Shortly: không lâu nữa, chẳng mấy chốc, vắn tắt.
Như vậy đáp án B có nghĩa phù hợp nhất với ngữ cảnh câu “ to process customer
purchases more efficiently” : để xử lý những sự mua hàng của khách hàng có hiệu quả
hơn.
*Dịch: Những sự nâng cấp tới cơ sở dữ liệu về theo dõi đơn hàng sẽ cho phép các nhân
viên xử lý những sự mua của khách hàng có hiệu quả hơn.

PART 6:
141-143:
141. Thank you for booking the flights for me on such short notice; I received the travel
itinerary this morning. Unfortunately, Mr. Park ………. our meeting in Seoul, so my
flight and hotel reservations will need to be changed.
A. reschedules
B. has rescheduled
C. rescheduling
D. to reschedule
*Key BBBB
*Giải thích: Vị trí cần điền là động từ chính trong câu nên loại C và D ( động từ ở dạng
nguyên thể có to và dạng hiện tại phân từ không thể làm động từ chính trong câu). Việc
ông Park tái sắp xếp cuộc gặp gỡ đã xảy ra rồi nên không vậy mới cần thay đổi sự đặt chỗ
chuyến bay nên không thể dùng hiện tại đơn để diễn tả---- loại A. Chọn B.
*Dịch: Cám ơn bạn cho đã đặt chuyến bay cho tôi trên thông báo như vậy tôi đã nhận
được hành trình chuyến đi sáng nay. Thật không may, ông Park đã thay đổi lịch họp của
chúng tôi ở Seoul, do đó chuyến bay và sự đặt chỗ khách sạn cùa tôi sẽ cần được thay
đổi.
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142. …………leaving Tokyo on June 15, I need to leave on the thirteenth and return on
the sixteenth.
A. without
B. as far as
C. instead of
D. upon
*Key CCCC
*Giải thích: Vị trí cần điền là một giới từ để tạo thành cụm giới từ bổ nghĩa cho cả câu.
Ta chọn dựa vào nghĩa của giới từ.
Without : không với cái gì..
As far as : nhiều như, số lượng giống như…. ; mãi đến khi…
Instead of : thay vì cái gì, việc làm gì…
Upon: trên, ở trên, vào lúc…
Chọn “ instead of” phù hợp với ngữ cảnh của câu. Thay vì rời khỏi ngày… mà rời khỏi
ngày…..
*Dịch: Thay vì tôi rời khỏi Tokyo ngày 15 tháng 6, tôi cần rời khỏi vào ngày 13 và quay
lại vào ngày 16.
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143. In the original itinerary you sent, I did not see any information regarding transport to
and from the airports in Tokyo and Seoul.If you have not already done so, I would
appreciate it if you could ….. that.
A. question
B. arrange
C. promote
D. cancel
*Key BBBB
*Giải thích: Một câu về từ vựng. Cần chọn động từ phù hợp với ngữ cảnh. Người viết
không nhìn thấy thông tin về phương tiện đi lại đến và đi từ sân bay trên hành trình
chuyến đi ban đầu. Nên cần người viết muốn người đọc sắp xếp việc đó. ---chọn B.
*Bổ sung:
Regarding (giới từ) = concerning= relative to = related to =preferring to = with regard to
= in respect of = with respect to = about : liên quan, về cái gì đó….
*Dịch: Trong hành trình ban đầu của chuyến đi mà bạn đã gửi tôi, Tôi chưa nhìn thấy bất
kì thông tin về phương tiện đi lại đến và đi từ những sân bay trong Tokyo và Seoul. Nếu
bạn chưa làm như vậy, tôi sẽ đánh giá cao nếu bạn có thể sắp xếp việc đó.
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144-146:
144. Sessions will be held ……….. 9:00 A.M. to 11:00 A.M and 1:00 P.M to 3:00 P.M
on the above – mentioned dates.
A. from
B. through
C. since
D. into
*Key AAAA
*Giải thích: Nhìn trong câu có “to”. Chọn A theo cấu trúc “ from A to B” : từ A tới B.
*Dịch: Những buổi họp sẽ được tổ chức từ 9 giờ sáng đến 11 giờ sáng và từ 1 giờ chiều
tới 3 giờ chiều vào những ngày mà đã được đề cập ở trên.
145. Fill in the………… information and click Submit.
A. require
B. required
C. requiring
D. requirement
*Key BBBB
*Giải thích : Trước vị trí cần điền là mạo từ “ the” và sau đó là danh từ “ information”
nên cần điền tính từ để bổ nghĩa cho danh từ. Có 2 tính từ là B và C. Chọn phân từ 2 thể
hiện việc bị tác động. Những thông tin được yêu cầu chứ bản thân nó không thể chủ động
yêu cầu được.
*Bổ sung:
Cấu trúc : require sb to do st : yêu cầu ai đó làm gì…
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Vd: My father required me to plant the trees ( Bố tôi đã bắt tôi trồng cây).
Dịch: Điền vào những thông tin được yêu cầu và kích vào nút Sumit.
146. If you have any problems with the ………. process, contact technical support at
extension 492.
A. hiring
B. production
C. referral
D. registration
*Key DDDD
*Giải thích: Một câu về từ vựng, cần chọn từ phù hợp với ngữ cảnh câu.
Hiring (Ving đóng vai trò như adj bổ nghĩa cho danh từ): thuê
Production(N): sự sản xuất, sự đưa ra, sự chế tạo
Referral (N): sự giới thiệu, sự tiến cử ( để tham khảo)
Registration(N): sự đăng kí, sự vào sổ, sự gửi bảo đảm.
The câu 145 thì người đọc phải điền thông tin được yêu cầu ---- Dùng “Registration”
theo ngữ cảnh
*Dịch: Nếu bạn có bất kì vấn đề nào với quá trình đăng kí , liên lạc với sự hỗ trợ kĩ thuật
tại máy nhánh 492.

147-149:
147. Thank you for your recent letter. You wanted to know if the Adventurer Jacket from
Everwear Clothing would once again become available in the Soft Plum color, as it was
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last season. In fact, we ………. that color. It has been replaced with Wild Berry color,
which is a shade darker.
A. are discontinued
B. would have discontinued
C. have discontinued
D. have been discontinued
*Key CCCC
*Giải thích: Vị trí cần điền là động từ chính trong câu. Sau động từ có tân ngữ nên loại
đáp án dùng thể bị động A và D. Đáp án B dùng với nghĩa ( đã….. rồi) dùng trong điều
kiện loại 3) nên loại. Chọn C. Dùng thì hiện tại hoàn thành để diễn tả hành động đã xảy ra
trong quá khứ, kéo dài đến hiện tại và còn có thể tiếp diễn trong tương lai.
*Dịch: Cám ơn bạn vì lá thư gần đây. Bạn đã muốn biết liệu Adventurer Jacket từ
Everwear Clothing có một lần nữa trở thành sẵn có với màu Soft Plum, như là nó ở mùa
trước. Thực tế chúng tôi đã ngừng cũng cấp màu đó. Nó đã được thay thế bằng màu Wild
Berry màu mà tối hơn một chút.
148. ………the garment is designed for active, outdoor use, we wanted it to give as much
wear between washings as possible.
A. as if
B. whether
C. until
D. because
*Key DDDD
*Giải thích: Chọn liên từ phù hợp với nghĩa của câu.
Bởi vì quần áo được thiết kế cho…….., nên chúng tôi muốn nó….
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*Bổ sung: Cách dùng của một số từ :
- As if = as though
1/ Sự việc ở hiện tại:
- Khi sự kiện xảy ra ở hiện tại, động từ ở mệnh đề trước chia ở thì hiện tại đơn, động từ ở
mệnh đề sau có thể chia ở quá khứ hay hiện tại tuỳ vào sự kiện trong đó có là thật hay
không, và 'To be' phải chia là 'Were' cho tất cả các ngôi.
S + V1(present) + as if / as thought + S +V2(past/present)
=> He acts as if he knew the answer.
V2 chia ở quá khứ => Anh ta ra vẻ anh ta biết câu trả lời nhưng thật ra anh ta KHÔNG
biết.
=> He acts as if he knows the answer.
V2 chia ở hiện tại => Anh ta có biết câu trả lời.
=> The old lady dresses as though it were winter. (Quý bà lớn tuổi ăn mặc như bây giờ là
mùa đông, do bây giờ rõ ràng không phải là mùa đông nên to be được chia quá khứ thành
'were')
2/ Sự việc ở quá khứ:
- Khi sự kiện xảy ra ở quá khứ, động từ ở mệnh đề trước chia ở quá khứ đơn, và động từ
ở mệnh đề sau chia ở quá khứ hoàn thành hay hiện tại hoàn thành cũng tuỳ vào sự kiện
trong câu.
S + V1(past) + as if + S + V2(past perfect/present perfect)
=> He seems as if he hadn't slept for days. (Anh ta trông như thể đã không ngủ nhiều
ngày, V2 ở quá khứ hoàn thành -> anh ta chỉ trông thế thôi chứ anh ta có ngủ)
=> He seems as if he hasn't slept for days. (Anh ta thật sự đã không ngủ nhiều ngày)
-whether : Nếu, liệu….
10 điểm khác nhau giữa "if" và "whether"
1. Dẫn câu phụ chủ ngữ không dùng "if". Whether we go there is not decided. Việc chúng
tôi có đi đến đó hay không vẫn chưa được quyết định.
2. Dẫn câu phụ bổ ngữ (biểu ngữ) không dùng "if". Vd: The question is whether we can
get there on time. Câu hỏi được đặt ra là liệu chúng tôi có đến nơi kịp giờ không.
3. Dẫn câu phụ đồng vị không dùng "if". VD: He asked me the question whether the
work was worth doing. Anh ấy hỏi tôi việc đó có đáng để làm không.
4. Dẫn câu phụ tân ngữ sau giới từ không dùng "if". Vd: I'm thinking about whether we'll
have a meeting. Tôi đang nghĩ đến việc chúng ta có nên gặp gỡ không.
5. Trực tiếp dùng với "or not" không dùng "if". Vd: I don't know whether or not you will
go. Tôi không biết liệu cậu có đi không.
6. Câu phụ tân ngữ đặt ở đầu câu không dùng "if" . Vd: Whether you have met George
before, I can't remember. Tôi không thể nhớ là cậu đã gặp George trước đây chưa nữa.
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7. Sau "discuss" không dùng "if" . Vd: We're discussing whether we'll go on a picnic.
Chúng tôi đang bàn coi có nên đi dã ngoại không.
8. Nếu dùng "if" dễ dẫn đến hiểu sai thành "nếu"thì không dùng "if". Vd: Please let me
know whether you are busy. Vui lòng báo với tôi nếu anh bận nhé.
9. Trước động từ nguyên dạng dùng "whether"không dùng "if". Vd: He doesn't know
whether to go or not. Anh ấy không biết nên đi hay không.
10. Câu phụ tân ngữ ở dạng phủ định không dùng "whether" . Vd: She asked me if Tom
didn't come. Cô ấy hỏi tôi có phải là Tom đã không đến không.
Chú ý: Sau một số động từ như "wonder, not sure ...." vẫn có thể dùng " whether"dẫn ra
mệnh đề phụ ở dạng phủ định. Ví dụ: I wonder if [whether] he isn't mistaken. Tôi tự hỏi
không biết anh ấy có mắc lỗi không nữa.
-Until : Mãi 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
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.
-Because = as= since = now that +MĐ : Bởi vì…………
Vd: we cancelled our flight because the weather was bad.
Chúng tôi đã hủy chuyến bay bởi vì thời tiết tồi.
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*Dịch: Bởi vì quần áo được thiết kế cho các hoạt động, sử dụng ngoài trời, nên chúng tôi
muốn nó được mặc nhiều như là có thể giữa các lần giặt.
149. Again, thank you for your………. .
A. purchase
B. inquiry
C. advice
D. trial
*Key BBBB
*Giải thích: Bà Krzezewski đã hỏi Jules Heather ở bức thư gần đây như đã đề cập ở câu
147 nên chọn đáp án B
Inquiry(N): sự điều tra, sự thẩm tra, sự hỏi, câu hỏi.
Advice (N): lời khuyên, lời chỉ bảo.
Trial (N): sự thử, việc xét xử, điều thử thách.
*Dịch: một lần nữa , cám ơn bạn cho câu hỏi.
150-153:
150. I just wanted to let you know that print advertising templates for the Vectra smallappliance line have been completed and are ready for your inspection. ………. you
suggested, we have focused on the affordability of the products as well as their ease of
use.
A. how
B. when
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C. for
D. as
*Key DDDD
*Giải thích: Cần điền từ phù hợp với ngữ cảnh của câu.
How : như thế nào
When : khi
For : thay cho, thế cho, bởi vì, cho
As +MĐ : như ….
As+N : với tư cách là, như là
As= since= because +MĐ: bởi vì
Như vậy theo ngữ cảnh của câu ta chọn “as” với nghĩa “ như….”
*Dịch: Tôi chỉ muốn cho bạn biết rằng những mẫu quảng cáo in cho dòng thiết bị nhỏ
Vectra đã hoàn tất và sẵn có cho sự kiểm trả của bạn. Như bạn đã gợi ý, chúng tôi đã
trọng tâm vào tính khả năng của của những sản phẩm cũng như sự dễ dàng của chúng cho
cho sự sử dụng.
151. I plan to drop the templates off to you in person, at which time I‘d like to talk to you
about any……… you feel are necessary.
A. revision
B. revisions
C. revising
D. revised
*Key BBBB
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*Giải thích: sau từ hạn định “ any” là danh từ. Có 2 đáp án là danh từ là A và B.
“Revision” : sự xem lại, sự duyệt lại, sự sửa lại. Trong ngữ cảnh này sẽ dùng với nghĩa “
sự sửa lại”. Với những mẫu thì có thể cần nhiều sự sửa lại nên sẽ dùng “ revisions” để số
nhiều
*Dịch: Tôi lên kế hoạch mang các mẫu cho bạn trực tiếp, lúc đó tôi muốn nói chuyện với
bạn về bất kỳ những sự sửa đổi mà bạn cảm thấy cần thiết.
152. Please let me know when you are available to……… Janet.
A. attend
B. travel
C. meet
D. watch
*Key CCCC
*Giải thích: Cần điền một động từ phù hợp với nghĩa của câu:
Attend: tham dự
Travel: đi du lịch, du hành…
Meet: gặp, đáp ứng
Watch: Nhìn xem, quan sát, để ý xem, theo dõi.
Vậy chỉ có “meet” có thể phù hợp với nghĩa của câu.
*Bổ sung:
Available to sb : sẵn có cho ai
Vd: I made my car available to Bob
Avaiable for st :sẵn có (cái gì)
Vd: The director was not available for comment.
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*Dịch: Vui lòng cho tôi biết khi nào bạn rảnh rỗi để gặp Janet.

TEST 5 : Nguyễn Duy Thành
PART 5:
101. Mr. Kensington has already filed the expense report for ……….. recent trip to Hong
Kong.
A. he
B. his
C. him
D. himself
*Key BBBB
*Giải thích: Vị trí cần điền sau giới từ và sau đó là cụm danh từ “ recent trip” vậy ta cần
chọn tính từ sở hữu làm từ hạn định cho danh từ “trip” vì danh từ “trip” đếm được không
thể đứng một mình nếu thiếu từ hạn định hoặc để số nhiều.
*Dịch: Ông Kensington đã nộp bản báo cáo chi tiêu cho chuyến đi tới Hong Kong gần
đây của ông ấy.
102. Duties have been divided ………… among the town council committee members.
A. even
B. evened
C. evenly
D. evenness
*Key CCCC
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*Giải thích: Vị trí cần điền nằm sau động từ “ divided” và câu đã đủ các thành phần nên
ta cần trạng từ để bổ nghĩa cho động từ.
*Bổ sung: among +Danh từ số nhiều : trong số…..
*Dịch: Những nhiệm vụ được chia đều cho các thành viên ban hội đồng thành phố.
103. Ms. Jung has suggested that……… Mr. Tesler or Ms. Sato attend the conference
next month.
A. both
B. neither
C. as
D. either
*Key DDDD
*Giải thích: Nhận thấy có “ or” chọn “ either”. Either A or B: hoặc A hoặc B.
*Bổ sung:
Both A and B : cả A và B
Neither A nor B: cả A và B đều không
As + MĐ: như ….
As +N: như là, với tư cách là…
As= since= because +MĐ: bởi vì…
Câu đề bài là câu giả định do có động từ “ suggested”
-Câu giả định:
Cấu trúc S1 + V …..that S2 + (should) do st
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Trong đó V là các động từ sau: Advise, ask, command, decree, demand, insist, move,
order, prefer, propose, recommend, request, require, stipulate, suggest, urge.
Vd: We urge that he leave now( Chúng tôi thúc dục rằng anh ấy nên rời đi bây giờ)

*Dịch: Bà Jung đã gợi ý rằng ông Tesler hoặc bà Sato nên tham dự hội nghị tháng tới.
104. Mr. Song's promotion to the position of division ----------- was announced at this
morning’s staff meeting
A manage
B. manager
C. managed
D. manageable
*Key BBBB
*Giải thích: Câu này từ loại chỉ chức danh công việc. Cụm “ the position of division
manager ”: Vị trí giám đốc bộ phận.
*Bổ sung:
Manage to do st = succeed in doing st : thành công trong việc làm gì….
*Dịch: Sự thăng chức của ông Song tới vị trí giám đốc bộ phận đã được thông báo tại
cuộc họp nhân viên sáng nay.
105. To be--------- for the position at Prextile Industries, candidates must have at least 2
years of engineering experience
A. considered
B. applied
C. worked
D. found
*Key AAAA
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*Giải thích : Một câu về từ vựng. Chúng ta xét nghĩa của từng từ.
Worked: làm việc, hành động, hoạt động,
Considered: cân nhắc, xem xét, tác động, có ảnh hưởng tới.
Found: thấy , tìm thấy, nhận thấy.
Applied : ứng tuyển : ai cũng ứng tuyển được - mang nghĩa chủ động Mà câu trên mang
nghĩa bị động-- để được cân nhắc vào vị trí..... —> A phù hợp nghĩa nhất.
*Bổ sung:
Find sb/st adj: nhận thấy ai đó, cái gì như thế nào…
Consider doing st: Cân nhắc việc làm gì…
Vd: We're considering buying a new car.
Consider sb/st (as) st: Cân nhắc ai đó, cái gì như là cái gì
Vd: He considers himself as an expert on the subject.
*Dịch: Để được xét vào vị trí này tại Prextile Industries, các ứng viên phải có ít nhất hai
năm kinh nghiệm về kĩ thuật.
106. The mail office will soon be able to send out packages more ---------- because of the
updated processing procedures.
A quick
B quicker
C quickest
D quickly
*Key DDDD
*Giải thích : Cần một adv để bổ.nghĩa cho V (send) •send more quickly : gửi nhanh hơn.
*Bổ sung:
Because of = in light of= in view of= owing to = due to = on account of +N/Ving+O: bởi
vì, do cái gì…
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Be able to do st = can do st: có thể làm gì…
*Dịch : Văn phòng thư tín sẽ sớm có thể gửi hàng hóa nhanh hơn do những thủ tục quá
trình xử lý đã được hiện đại hóa.

107 .In order to guarantee your room reservation at the Palembang Hotel. Please reply to
this e-mail ……… 24 hours.
A. within
B. about
C. since
D. into

*Key AAAA
*Giải thích : Một câu về giới từ. Ta chọn giới từ phù hợp với ngữ cảnh.
Within: trong vòng…
About: khoảng…
Since: từ khi….
Into: vào trong…
Như vậy với ngữ cảnh của câu thì dùng “ within “ la phù hợp nhất. With +Khoảng thời
gian: trong vòng…
*Bổ sung:
Within còn bằng với “ inside” : bên trong…
Since : thường dùng trong các thì hoàn thành
Vd: She's been off work since Tuesday.
In order to do st: để làm gì…
*Dịch : Để đảm bảo việc đặt phòng tại khách sạn Palembang, xin vui lòng trả lời email
này trong vòng 24h.
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108. Mariel Castillo’s ----------- rated radio program will move to a new station in the
spring
A. surely
B. very
C. highly
D. ever
*Key CCCC
*Giải thích: Sau sở hữu cách là danh từ/cụm danh từ. “……. rated radio program” là một
cụm danh từ. Vị trí cần điền là trạng từ để bổ nghĩa cho tính từ “rated”. Cùng xét nghĩa
của các trạng từ.
Surely: chắc chắn, rõ ràng
Very: rất lắm, hơn hết
Highly: rất lắm, hết sức, ở mức độ cao.
Ever: bao giờ, từ trước đến giờ, luôn luôn, mãi mãi.
Như vậy chỉ có “highly” là phù hợp nghĩa nhất, “highly rated”: được đánh giá ở mức độ
cao.
*Dịch :Chương trình phát thanh được đánh giá cao của Mariel sẽ chuyển tới một đài phát
thanh mới vào mùa xuân.
109. Ms. Itoh from AFT Technology Consulting was -------in getting everyone familiar
with our new computer system.
A help
B helper
C helpful
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D helpfully
*Key CCCC
*Giải thích: Sau động từ to be có thể là: adj, N, Ving, P2, to do.
---- loại D.
Loại B là danh từ với nghĩa” người giúp đỡ, người giúp việc” đếm được nên không thể
đứng một mình nếu thiếu từ hạn định hoặc để số nhiều. Còn A và C thì bà Itoh không thể
là sự giúp đỡ được--- loại A. Chọn C.
*Bổ sung:
Help (to) do st: giúp làm gì
Vd: She helped (to) organize the party.
Help sb (to) do st : giúp ai đó làm gì…
Vd: The college’s aim is to help students (to) achieve their aspirations
Help (sb) in doing st : Giúp ai đó trong việc làm gì…
Vd: I need contacts that could help in finding a job.
Help sb with st : giúp ai với việc gì
Vd: Jo will help us with some of the organization.
*Dịch : Bà Itoh đến từ công ty tư vấn công nghệ AFT thì giúp đỡ tất cả mọi người trong
việc làm quen với hệ thống máy tính mới của chúng ta.
110 The Joseph Wellington Library would like to thank all donors for
their___________during the recent fundraising campaign.
A. account
B. privilege
C. ceremony
D. generosily
*Key D
*Giải thích: Một câu về từ vựng, ta cùng xét nghĩa của các từ.
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Account: bản kê khai,tài chính, tài khoản
Privilege : đặc ân ( tạo cơ hội cho ai, đặc quyền)
Ceremony :nghi lễ, kiểu cách
Generosity : sự hào hiệp,lòng tốt, tính cao thượng —> D là hợp lý.
*Bổ sung:
Thank sb for st : cám ơn ai vì điều gì
Thank to ….: nhờ vào cái gì…
Would like = want + to do : muốn làm gì
Would like/want sb to do st : muốn ai đó làm gì…
Would like/want st P2: muốn cái gì đó được làm
*Dịch :Thư viện The Joseph Wellington muốn cảm ơn tất cả các nhà tài trợ vì sự hào
hiệp của họ trong cuộc vận động quyên góp gần đây.
111. The president of Paterson Industrial Solutions has signed a number of
important____________ this month
A. contract
B. contracts
C. contracted
D. contracting
*Key BBBB
*Giải thích: Cần danh từ bổ nghĩa cho adj “important” và A number of + danh từ số
nhiều nên chọn B.
*Bổ sung:
A number of + danh từ số nhiều , nếu làm chủ ngữ thì + động từ chia ở thể số nhiều
The number of + danh từ số nhiều, nếu làm chủ ngữ thì + động từ chia ở thế số ít.
*Dịch nghĩa : Chủ tịch tập đoàn Paterson Industrial Solutions đã ký kết một số hợp đồng
quan trọng tháng này.
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112 All employees working in the assembly area will be ________to take a course on
machine operation.
(A) recognized
(B) required
(C) given
(D) grown
*Key BBBB
*Giải thích: Câú trúc: require sb to do st: yêu cầu ai đó làm gì.
*Bổ sung: câu có sử dụng mệnh đề quan hệ rút gọn. Câu đầy đủ là:
All employees who work in the assembly area will be ________to take a course on
machine operation.
*Dịch : Tất cả các nhân viên làm việc trong khu vực lắp ráp cần phải/ bị yêu cầu phải
đăng ký một khóa học về hoạt động của máy móc.
113. The manufacture_________ the warranty on its latest camera models by twelve
mouths
A. extend
B. was extended
C. extending
D. has extended
*Key DDDD
*Giải thích: Loại C do Ving và P2 không thể làm động từ chính trong câu. Loại B do phía
sau có tân ngữ nên không thể ở thể bị động( trừ động từ có 2 tân ngữ). Loại A do chủ ngữ
là số ít nên không thể đi với động từ nguyên thể. Chọn D do dùng thì hiện tại hoàn thành
để diễn tả hành động xảy ra trong quá khứ, kéo đến hiện tại và có thể xảy ra tiếp trong
tương lai.
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*Dịch : Nhà sản xuất đã kéo dài thời hạn bảo hành lên tới tháng 12 tháng cho mẫu sản
phẩm camera mới nhất của họ.

114. Office supplies are stored in the copy room,________ the fax machine
A next to
B down
C throughout
D onto
*Key AAAA
*Giải thích:
Câu này chọn nghĩa
Next to : bên cạnh
Down: xuống, ở dưới, xuôi dọc theo.
Throughout : từ đầu đến cuối, khắp suốt.
Onto: về phía trên, lên trên.
Dựa vào nghĩa của các giới từ thì chỉ có “ next to” là hợp nghĩa nhất.
*Dịch : Văn phòng phẩm được để ở trong phòng phô tô, ngay cạnh máy fax.
115. Orders from the warehouse in Perth ….. arrive in five to seven days
A. typify
B. typified
C. typical
D. typically
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*Key DDDD
*Giải thích: Câu đã có động từ “arrive” dạng số nhiều phù hợp với chủ ngữ số nhiều
“Orders” nên chỉ có thể điền vào đó một trạng từ bổ nghĩa cho động từ “arrive”
*Bổ sung:
Typical of sb/st = typical for sb/st: tiêu biểu của ai, cái gì
Vd: This meal is typical of local cookery.
*Dịch: Các đơn đặt hàng từ các kho hàng ở Perth thường sẽ đến từ năm đến bảy ngày.

116. Franklin Catering Company offers a…. range of menu choices for both lunch and
dinner
A. satisfied
B. hopeful
C. dividing
D. broad
*Key DDDD
*Giải thích: Cụm danh từ ghép cần điễn vào chỗ trống một tính từ bổ nghĩa cho danht ừ
“range”. Câu từ vựng nên ta sẽ chọn đáp án nào có nghĩa phù hợp nhất
A. satisfied = hài lòng
B. hopeful = đầy hứa hẹn, tràn trề hi vọng
C. dividing = phân ly, chia rẽ
D. broad = rộng, lớn, nhiều
*Bổ sung:
Offer sb st : cung cấp cho ai cái gì
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Vd: They decided to offer Jo the job.
Offer st to sb: cung cấp cái gì tới ai
Vd: They decided to offer the job to Jo.
Offer st for st: cung cấp cái gì cho cái gì
Vd: He offered $4 000 for the car.
*Dịch: Công ty Franklin Catering cung cấp các sự lựa chọn đa dạng cho cả bữa ăn trưa và
bữa ăn tối
117. …. Ms. Rajappan has been at the law firm for only two years, she has already
worked on a large number of high-profile projects
A. Although
B. Moreover
C. Despite
D. Yet
*Key AAAA
*Giải thích: Sau chỗ cần điền là một câu hoàn chỉnh nên loại đáp án C đầu tiên do despite
+ N/Ving+O. Ba đáp án còn lại dựa vào nghĩa để lựa chọn sao cho phù hợp
A. Although = mặc dù+ mệnh đề
B. Moreover = hơn thế nữa là trạng từ, thường đứng đầu câu, sau nó thường là dấu phẩy.
D. Yet = but: nhưng ; đứng giữa câu
*Dịch: Mặc dù cô Rajappan mới làm việc ở công ty luật được hai năm, nhưng cô đã tham
gia vào rất nhiều các vụ án phức tạp
118. Applications for scholarships should be submitted to the selection committee in a
….. manner

217

Group: Đồng Hành Chinh Phục Toeic 990

A. time
B. timed
C. timely
D. timing
*Key CCCC
*Giải thích: Cụm danh từ ghép cần 1 tính từ bổ nghĩa cho danh từ “manner”. Ở đây
“timely” là một tính từ không phải trạng từ. Cụm “in timely manner” =adv = một cách
đúng lúc, đúng thời hạn
*Dịch: Các đơn xét duyện học bổng phải được nộp tới hội đồng tuyển chọn đúng thời hạn
119. Recent research on battery life shows that the battery in our newest mobile phone
….. better than those in similar products
A. perform
B. performing
C. performs
D. performance
*Key CCCC
*Giải thích: Sau “that” là 1 mệnh đề hoàn chỉnh nên chỗ trồng cần điền 1 động từ dạng số
ít hòa hợp với chủ ngữ “the battery”
*Dịch: Các nghiên cứu gần đây về tuổi thọ pin cho thấy rằng pin trong các mẫu điện
thoại mới nhất của chúng ta có thời gian sử dụng tốt hơn các sản phẩm tương tự
120. … two thousand people attended the concert, and the theater was at full capacity
A. While
B. Over
218

Group: Đồng Hành Chinh Phục Toeic 990

C. For
D. Upwards
*Key BBBB
*Giải thích: Câu đã có từ liên từ “and” để nối 2 câu nên dùng B
*Dịch: Với hơn hai nghìn người tham dự buổi hòa nhạc và nhà hát đã không còn chỗ
trống
121. To ensure that all deadlines are met, Ms. Sharma has asked team leaders to provide
her with ….. project updates
A. eligible
B. singular
C. frequent
D. evident
*Key CCCC
*Giải thích: Ta có cấu trúc “provide sb with st” = cung cấp cho ai cái gì. Chỗ cần điền là
một tính từ. Đây là câu từ vựng nên dựa vào nghĩa để chọn đáp án đúng
A. eligible = đủ điều kiện
B. singular = số ít
C. frequent = thường xuyên
D. evident = hiển nhiên, minh bạch, rõ ràng
*Bổ sung:
Eligible for st: đủ điều kiện cho cái gì
Vd: Only those over 70 are eligible for the special payment.

219

Group: Đồng Hành Chinh Phục Toeic 990

Eligible to do st: đủ điều kiện làm gì
Vd: When are you eligible to vote in your country?

*Dịch: Để đảm bảo rằng tất cả hạn chót được đáp ứng, cô Sharma đã yêu cầu người chủ
trì dự án cung cấp cho cô ấy các cập nhật thường xuyên về dự án
122. Last week, local …. were forced to find alternative routes, due to fallen trees on
route 309
A. commuters
B. commutes
C. to commute
D. commuting
*Key AAAA
*Giải thích: Câu đã có động từ “were forced” ở thể bị động. Cần điền chỗ trống là một
danh từ số nhiều
*Bổ sung:
Force sb to do st: ép buộc ai làm gì
Vd: The President was forced to resign.
*Dịch: Tuần trước, các hãng vận chuyển địa phương đã bắt buộc phải tìm một tuyến
đường vận chuyển khác do có nhiều cây đổ trên tuyến đường 309
123. The tasks that Ms. Ogawa must …. are outlined in her employment agreement
A. act
B. meet
C. carry out
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D. turn in
*Key CCCC
*Giải thích: Sau “must” là động từ nguyên thể. Câu từ vựng nên dựa vào nghĩa để lựa
chọn phương án phù hợp nhất
A. act = hành động
B. meet = gặp gỡ, gặp
C. carry out = tiến hành, thực hiện
D. turn in = gấp vào (mép bìa...); gập lại, thu lại
*Dịch: Những nhiệm vụ mà cô Ogawa phải thực hiện thì đã được ghi rõ trong hợp đồng
lao động của cô
124. Mr. Yamamoto voiced his .... for the hard work and dedication of the advertising
department during its recent campaign
A. appreciate
B. appreciating
C. appreciation
D. appreciated
*Key CCCC
*Giải thích: Sau tính từ sở hữu “his” cần điền một danh từ
*Dịch: Ông Yamamoto đã phát biểu sự đánh giá cao của ông vè sự cống hiến và chăm
chỉ làm việc của văn phòng quảng cáo trong suốt chiến dịch gần đây
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125. Employees are asked to …. their work objectives with a supervisor before
submitting the final copies to headquarter
A. confer
B. reiew
C. reject
D. control
*Key BBBB
*Giải thích: Đây là câu từ vựng nên sẽ chọn từ có nghĩa phù hợp với câu
A. confer = trao, ban, cung cấp
B. reiew = tổng hợp, xem xét
C. reject = từ chối
D. control = kiểm soát, điều khiển
*Bổ sung:
Ask sb to do st : yêu cầu ai làm gì
Vd: All the students were asked to complete a questionnaire.
*Dịch: Các công nhân được yêu cầu tổng hợp lại mục tiêu làm việc của họ cho nhân viên
giám sát trước khi nộp một bản sao tới trụ sở chính
Câu 126 ___by the product demonstration last week, the operations manager has decided
to order several of Handmaid's appliances

A. impressed
B. impressive
C. impressing
D. impression
*Key AAAA
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*Giải thích: Câu trên thực chất “ ……. by the product demonstration last week” là mệnh
đề quan hệ rút gọn bổ nghĩa cho danh từ “ the operations manager” nên danh từ chỉ người
ta dùng tính từ “ impressed”.
*Bổ sung:
Câu ban đầu là: the operations manager, impressed by the product demonstration last
week, has decided to order several of Handmaid's appliances
*Dịch: bị ấn tượng bởi màn giới thiệu sản phẳm tuần qua giám đốc nghiệp vụ đã quyết
định đề nghị một vài thiêt bị phục vụ
cấu truc liên quan : make a good impression(on sb) gây thiện cảm với ai
EX:Her beautiful face make a good impression on him
127. After receiving numerous ___ about the defective headlight bulbs,our customer
service departerment has agreed to issue full refunds
A. referrals
B. repairs
C. compensations
D. complaints
*Key DDDD
* Giải thích : Ta có cụm complaints about: phàn nàn về….
Các lựa chọn khác không đúng
A. referrals không có nghĩa
B. repairs sửa chữa
C. compensations of sự đền bù cho….
*Bổ sung:
Agree to sb/st : đồng ý với ai, cái gì
Agree with st: đồng ý với cái gì
* Dịch: Sau khi nhận nhiều lời than phiền về bóng đèn pha bị hỏng,phòng dịch vụ của
chúng tôi đã đồng ý hoàn trả lại tiền đầy đủ
128. The exper ____ spoke at last month's seminar on environmental awareness has been
nominated for a Flagler Price
A. whoever
B. when
C. whenever
D. who
*Key DDDD
*Giải thích: Cần một mệnh đề quan hệ chỉ người thay thế cho danh từ chỉ người ” the
expert”.
*Dịch : vị chuyên gia người phát biểu tại hội thảo của tháng trước đã được đề cử cho giải
thưởng Flage
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129. Ms.Mendoza has agreed to work___ as a weekend chef at the restaurant until a
suitable replacement can be found
A. easily
B. arbitrarily
C. enormously
D. temporarily
* Key DDDD
* Gải thích: Cần một trạng từ bổ nghĩa cho động từ work
Dịch nghĩa câu trạng từ temporarily hợp nghĩa nhất.các trạng từ còn lại không phù hợp
A. easily = dễ dàng
B. arbitrarily =tùy tiện
C. enormously = to lớn khổng lồ
* Dịch: Bà Mendza đã đồng ý làm việc tạm thời như một đầu bếp chính vào ngày cuối
tuần tại một cửa hàng cho tới khi một vị trí thay thế thích hợp được tìm thấy.
130. Stomy weather in Loraine led to power outages last night,___ some residents
without electricity
A. will leave
B. leaving
C. have left
D. leaves
* Key BBBB
* Giai thích: Câu có sử dụng rút gọn mệnh đề quan hệ thể chủ động nên dùng Ving. Câu
ban đầu là:
Stormy weather.......,which leaves...... ( which thay thế cho cả mệnh đề trước và chỉ được
dùng which).
*Bổ sung:
Lead sb to do st= enable sb to do st = meaning sb ving khiến ai đó làm gì
Vd: Eating too much sugar can lead to health problems.
*Dịch: Thời tiết bão tại Loraine đã gây mất điện tối qua điều này khiến cho nhiều hộ gia
đình không có điện.
131. The Harison community bank will open a branch in the center of Harison, only a
kilometer ___ their headquaters in the financial district
A. all around
B. up untill
C. for ahead
D. a way from
*Key DDDD
*Giải thích: Cụm” away from”: xa, cách
*Dịch: Ngân hàng địa phương Harison sẽ mở chi nhánh ở trung tâm của Harison, chỉ
cách trung tâm khu vực tài chính của họ 1km.
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132. According to the catalog description, the Stenko lawn mower comes equipped ____
a removeable grass catcher.
A. of
B. to
C. with
D. at
*Key CCCC
*Giải thích: Ta có cụm equipped with trang bị cho
*Dịch : Theo mô tả ca-ta-lo mấy xén cỏ Stenko đến được trang bị thùng đựng cỏ cắt rôi
có thể loại bỏ
133. Kristi Driver is a well-know therapist in the area of sports medicine and her sevices
are very …… priced
A. strongly
B. internally
C. resonably
D. repeatedly
*Key CCCC
*Giải thích: Ta có cụm “resonably priced“giá cả hợp lý. Các lựa chọ khác không phù
hợp.
*Dịch: Tài xế Kristi là nhà trị liệu nổi tiếng về y học thể thao trong khu vực và dịch vụ
của cô ấy có giá cả rât hợp lý.
134. The use of umbrellas is prohibited in the sport stadium because they obstruct the
view of____
A. others
B. ones
C. any
D. those
*Key AAAA
*Gải thích: ta có cấu trúc others= other+ n (số nhiều) mấy cái/ngươi khác hoăc nữa.trong
câu này others= other people
*Bổ sung:
Prohibit sb from doing st: Ngăn cản,cấm ai từ việc làm gì
Vd: Soviet citizens were prohibited from travelling abroad.
Prohibit sb doing st: ngăn cản ai làm gì
Vd: The policy prohibits smoking on school grounds.
*Dịch : Việc sử dụng ô dù trong sân thể thao bị cấm vì nó cản trở tầm nhìn của người
khác.
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135. Despite the move of several new restaurants to the area Vitella's Restaurant is still
attracting enough customers___ in business
A. stay
B. to stay
C. stayed
D. staying
*Key BBBB
*Giải thích: Ta có cấu trúc enough + n ..to vinf đủ .. để làm gì
*Bổ sung:
be adj enough to do st: thì…. đủ để làm gì…
stay = remain + adj : duy gì như thế nào….
Vd: He never stays angry for long.
Stay doing st: tiếp tục làm gì đó
Vd: They stayed talking until well into the night.
*Dịch: Mặc dù sự di chuyển của một số nhà hàng mới tới vùng này, nhưng nhà hàng của
Vitella vẫn đang thu hút đủ những khách hàng trong sự kinh doanh tốt.
136. ……. a number of inquiries from shareholders, James Hong has issued a formal
announcement that his company is doing well.
A. following
B. beside
C. against
D. toward
*Key AAAA
*Giải thích: Cần chọn giới từ phù hợp với ngữ cảnh của câu.
Following= after: sau khi
Beside= bên cạnh, so với, ở ngoài.
Against= chống lại, ngược lại, tương phản với…
Toward= về phía, vào khoảng, đối với…
Như vậy chỉ có “ following” là phù hợp với ngữ cảnh của câu nhất.
226

Group: Đồng Hành Chinh Phục Toeic 990

*Dịch: Sau một số thắc mắc từ cổ đông, James Hong đã ban hành một thông báo chính
thức rằng công ty vẫn đang hoạt động tốt.
137. Mr. Daniels has mentioned ………. to retire from the board in November, but so far,
a successor has not been named.
A. planned
B. plans
C. planner
D. was planning
*Key BBBB
*Giải thích: Ta có “ mention st” đề cập cái gì….Nên vị trí cần điền là danh từ. --- loại
A,D. Loại C do là danh từ chỉ người( đếm được) nên không thể đứng một mình mà không
có từ hạn định hoặc để số nhiều.
*Dịch: Ông Daniels đã đề cập những kế hoạch để nghỉ hưu từ ủy ban trong tháng 11 như
đến giờ thì người thay thế vẫn chưa được chỉ định.
138. Peerplane, Inc., stated yesterday that its new prototype airplane passed all
……..testing.
A. undeveloped
B. foregone
C. subordinate
D. preliminary
*Key DDDD
*Giải thích: Một câu về từ vựng. Sau vị trí cần điền là danh từ nên cần một tính từ để bổ
nghĩa cho nó. Xét các nghĩa của 4 đáp án.
Undeveloped : không mở mang, không phát triển
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Foregone : dự tính trước, biết trước
Subordinate: Phụ thuộc, lệ thuộc
Preliminary: mở đầu, sơ bộ, dự bị
Chỉ có “preliminary” là phù hợp nghĩa nhất. “all preliminary testing” : tất cả sự kiểm tra
sơ bộ.
*Dịch: Tập đoàn Peerplane đã phát biểu ngày hôm qua rằng máy bay mẫu mới của nó đã
trải qua tất cả sự kiểm tra sơ bộ.
139. …….the band has finally confirmed its availability, the outdoor concert will be
scheduled for Sunday, June 11.
A. in order for
B. now that
C. so that
D. regarding
*Key BBBB
*Giải thích:
In order for +N-- loại
So that +MĐ đứng giữa câu: để cho……
Regarding= about : về, liên quán đến cái gì….
Now that = because +MĐ: bởi vì…,
Nên chỉ có B là hợp lý nhất.
*Dịch: bởi vì ban nhạc cuối cùng đã xác nhận sự sãn sàn của nó nên buổi hòa nhạc ngoài
trời sẽ được lên lịch vào chủ nhật, 11-6.
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140. Melbourne Motors has succeeded in ……….. positive publicity for its new line of
ecologically friendly automobiles.
A. generating
B. confessing
C. transporting
D. entering
*Key AAAA
*Giải thích: Một câu về từ vựng. Cấu trúc “ succeed in doing st” : thành công trong việc
làm gì…
Generate: Đẻ ra, phát ra, tạo ra
Confess: thú tội, thú nhận
Transport: chuyên chở, vận tải
Enter: đi vào, gia nhập
A là đáp án phù hợp với ngữ cảnh “ succeeded in generating positive publicity”: thành
công trong việc taọ ra sự phổ biến tích cực( làm cho nhiều người biết đến sản phẩm)
*Dịch: Melbourne Motors đã thành công trong việc tạo ra sự phổ biến tích cực cho dòng
mới của mẫu xe thân thiện với môi trường.
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PART 6:
141-143:
141. Please remember that we also have trained personnel avaiable to help you………
your car.
A. advertise
B. support
C. create
D. maintain
*Key DDDD
*Giải thích: Xem nghĩa của các từ.
Advertise(V): báo cho biết, quảng cáo, yết thị, thông báo.
Support(V): truyền sức mạnh, khuyến khích, hỗ trợ.
Create(V): tạo, tạo nên, sáng tạo.
Maintain(V): duy trì, bảo quản, bảo vệ, bảo dưỡng.
Như vậy chỉ cho “ maintain” là hợp ngữ cảnh. “maintain your car” : bảo dưỡng ô tô của
bạn.
*Bổ sung:
Help ( to) do st: giúp làm gì
Help sb (to) do st: giúp ai đó làm gì
*Dịch: Vui lòng nhớ rằng chúng tôi cũng đào tạo nhân viên sẵn sàng để giúp bạn bảo
dưỡng ô tô của bạn.
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142. We are currently offering our new customers 15% ……… any service performed on
or before march 18.’
A. off
B. our
C. in
D. under
*Key AAAA
*Giải thích: Cụm “ 15% off” : giảm 15 %
*Bổ sung:
Offer sb st: cung cấp cho ai cái gì
Offer st to sb: cung cấp cái gì tới ai
Câu có sử dụng mệnh đề quan hệ rút gọn, câu đầy đủ sẽ là:
. We are currently offering our new customers 15% off any service which is performed
on or before march 18.
*Dịch: chúng tôi hiện thời đang cung cấp cho những khách hàng mới của chúng tôi 15%
giảm giá trong bất kì dịch vụ nào mà được thực hiện trong hoặc trước 18 tháng 3.
143. You may refer to your owner’s manual for a complete list of…….. service checks.
A. recommend
B. recommened
C. recommendation
D. recommends
*Key BBBB
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*Giải thích: Vị trí cần điền trước danh từ ghép “ service checks” nên ta sẽ cần một tính
từ phù hợp để bổ nghĩa cho nó. ----- B.
*Bổ sung:
Recommend (sb) doing st= recommend sb to do st : đề xuất, khuyên ai đó làm gì…
Vd: We'd recommend you to book your flight early.
He recommended reading the book before seeing the movie.
*Dịch: Bạn có thể tham khảo sách hướng dẫn sử dụng chủ sở hữu của bạn cho một danh
sách đầy đủ của các dịch vụ kiểm tra được đề xuất.
144-146:
144. This updated production features the original music, with …….. songs by Tonya
Moretti
A. add
B. adding
C. addition
D. additional
*Key DDDD
*Giải thích: Sau giới từ là danh từ. Đã có danh từ chính “ songs” nên cần chọn một tính
từ để bổ nghĩa cho danh từ. Chọn D.
*Dịch: Sản phẩm được cập nhật này đưa ra nhưng nét nổi bật của âm nhạc nguyên bản ,
với những bài hát thêm vào bởi Tonya Moretti.
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145. The production will begin on January 2 at 8 P.M and will …….. local actor Bert
Derby in the lead role.
A. envision
B. attempt
C. feature
D. possess
*Key CCCC
*Giải thích: Một câu về từ vựng. Thiếu động từ chính.
Envision: mường tượng, hình dung
Attempt: cố gắng, thử, xân hại, mưu hại.
Feature: là nét đặc trưng của, đề cao, vẽ những nét nổi bật của cái gì, có ai đóng vai
chính.
Possess: có, chiếm hữu.
Chọn C. “ feature local actor” : đề cao diễn viên địa phương
*Dịch: Sự trình bày sẽ bắt đầu vào ngày 2 tháng 1 lúc 8 giờ tối và sẽ đề cao diễn viên địa
phương Bert Derby
146. The show runs ……….January 18.
A. through
B. by
C. from
D. between
*Key AAAA
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*Giải thích: Chọn giới từ phù hợp. ở trên sự trình diễn bắt đầu vào ngày 2 tháng 1 nên
phải dùng “ through Junuary 18”: xuyên suốt đến ngày 18 tháng 1.
Through: qua, xuyên qua, suốt.
By: bởi, trước
Between: giữa
Không dùng by vì nếu dùng by có nghĩa là” trước 18 tháng 1” thì người đọc muốn đến
xem sẽ không biết bắt đầu từ ngày nào, thông tin cung cấp rất chung chung.
*Dịch: Buổi trình diễn xuyên suốt đến ngày 18 tháng 1.
147-149:
147. I want to remind you that Allen Hall……. some construction work next week.
A. to undergo
B. will be undergoing
C. ụndergoing
D. would have undergone
*Key BBBB
*Giải thích: Vị trí cần điền là động từ chính trong câu. Loại A và C ( Ving và to Vnt
không thể làm động từ chính trong câu). Dấu hiệu “ next week” nên ta dùng thì tương lai
( chưa xảy ra). Đáp án D dùng trong câu điều kiện loại 3.
*Dịch: Tôi muốn nhắc nhở bạn rằng Allen Hall sẽ đang trải qua một vài công việc xây
dựng tuần tới.
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148. Two new elevators will replace the single existing elevator, which is old and too
small……., a new stairwell be installedd, and the building’s sprinkler system will be
replaced.
A. Instead
B. Providing
C. Differently
D. In addition
*Key DDDD
*Giải thích: Chọn từ phù hợp với ngữ cảnh.
Instead(adv): thay vì
Providing(liên từ): với điểu kiện là, miễn là.
Differently(adv): khác nhau, khác biệt.
In addition(adv): hơn nữa, vả lại.
Theo ngữ cảnh” 2 thang máy mới sẽ thay thế thang máy đơn hiện tại cái mà cũ và quá
nhỏ. …… một cầu thang mới được lắp đặt và hệ thống phun nước của tòa nhà sẽ được
thay thế.
Nên dùng “ in addition” sẽ phù hợp nghĩa nhất.
*Bổ sung:
Instead of +N/Ving+O: thay vì…
In addtion (adv): vả lại : Thường dùng sau đó là dấu phẩy.
Providing(that)+ provided ( that) +MĐ: miễn là…
*Dịch: 2 thang máy mới sẽ thay thế thang máy đơn hiện tại mà cũ và quá nhỏ. Vả lại một
khu cầu thang mới được lắp đặt và hệ thống phun nước của tòa nhà sẽ được thay thế.
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149. We apologize in advance for any …….. that may result from the activity.
A. disturb
B. disturbs
C. disturbed
D. disturbance
*Key DDDD
*Giải thích: sau từ hạn đinh any là danh từ. Chọn D.
*Bổ sung:
As a result of +N/Ving +O: như là một kết quả của….
Vd: She died as a result of her injuries.
*Dịch: Chúng tôi xin lỗi trước cho bất kì sự quấy rầy mà có thể dẫn đến kết quả từ sự
hoạt động.
150-151:
150. It is my pleasure to inform you that Hannah Anderson…….. the Ralway branch of
our accounting firm on October 1.
A. designated
B. spoke
C. joined
D. arrived
*Key CCCC
*Giải thích: Một câu về từ vưng. Cần điền một động từ với nghĩa phù hợp của mệnh đề
sau that.
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designate : chỉ rõ , định rõ, bổ nhiệm
speak : nói
join : gia nhập, nhập vào…
arrive: đến
Loại D do “ arrive” là nội động từ nên phía sau không thể có tân ngữ. Còn nếu dùng
designated thì người không thể tự bổ nhiệm được mà phải được người khác bổ nhiệm nên
phải dùng bị động- loại. còn B không hợp nghĩa. Chọn C.
*Bổ sung:
Inform sb of/about st : thông báo cho ai về cái gì
Vd: Please inform us of any changes of address.
*Dịch: Đó là niềm vui của tôi để thông báo cho bạn rằng Hannah Anderson đã gia nhập
chi nhánh Ralway của công ty kế toán của chúng tôi vào ngày 1 tháng mười.
151. Ms. Anderson is ……… knowledgeable in the fields of international and financial
law, and we feel very fortunate to have her with us.
A. vaguely
B. extremely
C. wishfully
D. carefully
*Key BBBB
*Giải thích: Cần điền một trạng từ phù hợp bổ nghĩa cho tính từ “ knowledgeable”.
Vaguely: ang áng, gần đúng, vô tâm.
Extremely: vô cùng, tột cùng, rất, hết sức
Wishfully: thèm muốn, ước ao, mong muốn
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Carefully: một cách cẩn thận
Chọn B “ extremely knowledgeable” : cực kỳ am hiểu
*Bổ sung:
Feel +adj: cảm thấy như thế nào
Vd: The heat made him feel faint.
*Dịch: Bà Anderson thì cực kỳ am hiểu trong lĩnh vực luật pháp quốc tế và tài chính, và
chúng tôi cảm thấy rất may mắn khi có cô ấy với chúng tôi.
152. Ms. Anderson can be reached at 906- 555- 0167, should you wish…….. an
appointment with her.
A. to arrange
B. have arranged
C. be arranged
D. arranging
*Key AAAA
*Giải thích: Wish to do st b= want to do st : muốn làm gì
*Bổ sung:
Câu trên là câu đảo ngữ điều kiện 1.
If +MĐ ( hiện tại đơn), S+ will, can, may do ….
----- should S +Vnt….., S+ will, can, may, must do….
*Dịch: Bà Anderson có thể được liên lạc tại 906-555-0167, nếu bạn muốn sắp xếp một
cuộc hẹn với cô ấy.
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TEST 6 : Lê Hồng Sơn
101. Guitarist Carlos Roldan……. his newest music at a fund-raising concert in
Madrid last month.
(A) performed
(B) performs
(C) performing
(D) will perform
Giải thích:
Ta thấy câu chưa có động từ chính, vì thế vị trí chổ trống cần 1 động từ chính chia theo
chủ ngữ
Guitarist Carlos Roldan.
ại được C, vì động từ chính không thê là Ving được. nếu đúng thì phải có Is/ are/am.
Nhìn phía cuối câu có last month: dấu hiệu chia thì quá khứ đơn.
ại B và D.
Đáp án cuối cùng là A.
Dịch:
Guitarist Carlos Roldan đã thực hiện những âm nhạc mới nhất của mình ở buổi hòa nhạc
gây quỹ từ thiện vào tháng trước tại Madrid.
102. Carro Rentals offers flexible rate plans that make renting a car easy, whether for
business……pleasure..
(A) or
(B)and
(C) if
(D) either
Giải thích:
Ta có các cấu trúc:
Either…..Or: lựa chọn cái này hoặc cái kia.
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Whether…Or(not) : Liệu cái này hay cái kia.
Both…..and: cả cái này lẫn cái kia.
Neither…..Nor: Không cái này cũng không cái kia
Not only….but also: Không những…mà còn.
Xét câu trên ta thấy có Whether nên chọn Or.
Dịch: Carro Rentals cung cấp những kế hoạch với tỉ giá linh động cái mà làm cho việc
thuê xe dễ dàng,
dù cho việc kinh doanh hay giải trí.

103. The National Roadway Service advises drivers to be………during wet road
conditions..
(A) caution (noun)
(B) cautiously (adv)
(C) cautious (adj)
(D) cautions (noun)
Giải thích:
Ta thấy phía trước chổ trống là to be, mà ta biết sau to be là ADJ. Lúc đó xem phía sau
đã có ADJ
hay chưa nếu có rồi chọn ADV nếu chưa có thì chọn ADJ.
Ta nhìn sau chổ trống chưa có adj vì vậy chổ trống là ADJ.
Dịch: Các dịch vụ Đường bộ Quốc gia khuyên người lái xe là cẩn thận trong điều kiện
đường ẩm ướt.
NOTE: Vị trí của ADJ:
1. Đứng sau động từ To be.
Ex: My job is so boring
2. Đứng sau một số động từ cố định khác (chủ điểm rất quan trọng): become, get, seem,
appear, sound, smell, taste, feel, remain, keep, make, look, ….
Ex:
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- As the movie went on, it became more and more exciting
- Your friend seems very nice
- She is getting angry
- You look so tired!
- He remained silent for a while
3. Đứng trước danh từ:
Ex: She is a famous businesswoman.

104. To schedule……….for an Estellis washing machine, please contact the customer
service department.
(A) processes (việc xử lý)
(B) actions (sự hành động)
(C) developments (sự phát triễn)
(D) repairs (việc sửa chữa)
Giải thích:
Ta có: schedule something for something: lên lịch, sắp xếp một việc gì đó.
Dịch: Để lập kế hoạch sửa chữa cho một máy giặt Estellis, xin vui lòng liên hệ với bộ
phận dịch vụ khách hàng.

105. Please note that any changes to your reservation should be made at least three
days prior to your ………..at the hotel.
(A) arrive (verb)
(B) arrival (noun)
(C) arrives (verb)
(D) arrived (verb)
Giải thích:
Ta thấy trước chổ trống là 1 tính từ sở hữu.
Sau một tính từ sở hữu là mộ

ỉ có B là noun thôi.
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Dịch: Xin lưu ý rằng bất kỳ thay đổi đặt phòng của bạn nên được thực hiện ít nhất ba
ngày trước ngày đến của bạn tại khách sạn.
Kiến thức bổ sung:
Đại từ được chia làm 5 loại với các chức năng sử dụng khác nhau trong tiếng Anh, bao
gồm:
1 Subject pronoun (Đại từ nhân xưng chủ ngữ)

I
You
He
She
It

We

You They

Đại từ nhân xưng chủ ngữ (còn gọi là đại từ nhân xưng) thường đứng ở vị trí chủ ngữ
trong câu hoặc đứng
sau động từ be, đằng sau các phó từ so sánh như than, as, that...
I am going to the store.
We have lived here for twenty years.
Ngay sau các ngôi số nhiều như we, you bạn có thể dùng một danh từ số nhiều để làm rõ
we, you là chỉ cái gì.
We students are going to have a party (Sinh viên chúng tôi .....)
You guys (Bọn mày)
We/ You/ They có thể dùng với all/ both. Trong trường hợp câu có động từ đơn thì chúng
đi liền với nhau:
We all go to school now.
They both bought the ensurance
You all come shopping.
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Nhưng nếu all hoặc both đi với các đại từ này ở dạng câu có trợ động từ thì allhoặc both
sẽ đứng sau trợ động từ:
We will all go to school next week.
They have both bought the insurance.
All và Both cũng phải đứng sau động từ to be, trước tính từ
We are all ready to go swimming.
Dùng he/she thay thế cho các vật nuôi nếu chúng được xem là có tính cách, thông minh
hoặc tình cảm (chó, mèo, ngựa...)
Go and find the cat if where she stays in.
How's your new car? Terrrific, she is running beautifully.
Tên nước, tên các con tàu được thay thế trang trọng bằng she (ngày nay it dùng).
England is an island country and she is governed by a mornach.
Titanic was the biggest passenger ship ever built. She could carry as many as 2000
passenger on board.

2 Complement pronoun (Đại từ nhân xưng tân ngữ)

me
you
him
her
it

us

you

them
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Đại từ tân ngữ đứng ở vị trí tân ngữ (đằng sau động từ hoặc giới trừ khi giới từ đó mở
đầu một mệnh đề mới).
Bạn cần phân biệt rõ đại từ tân ngữ với đại từ chủ ngữ. Chủ ngữ là chủ thể của hành động
(gây ra hành động), còn tân ngữ là đối tượng nhận sự tác động của hành động.
They invited us to the party last night.
The teacher gave him a bad grade.
I told her a story.
The policeman was looking for him.
Đằng sau us có thể dùng một danh từ số nhiều trực tiếp, giống như đối với đại từ nhân
xưng chủ ngữ.
The teacher has made a lot of questions for us students.
3 Possessive pronoun (Đại từ sở hữu)

mine
yours
his
hers
its

ours

yours

theirs

Người ta dùng đại từ sở hữu để tránh khỏi phải nhắc lại tính từ sở hữu + danh từ đã đề
cập trước đó.
Nó có nghĩa: mine = cái của tôi; yours = cái của (các) bạn; ... Do đó chúng thay thế cho
danh từ.
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Đừng bao giờ dùng cả đại từ sở hữu lẫn danh từ. Mặc dù cách viết của his và its đối với
tính từ sở hữu và đại từ sở hữu là giống nhau nhưng bạn cần phân biệt rõ hai trường hợp
này.
This is my book; that is yours. (yours = your book)
Your teacher is the same as his. (his = his teacher)
Jill’s dress is green and mine is red. (mine = my dress)
Your books are heavy, ours are heavy too. (ours = our books)
4. Possessive adjectives (Tính từ sở hữu)

my
your
his
her
its

our

your

their

Tính từ sở hữu khác với đại từ sở hữu (nêu trên đây) ở chỗ nó bổ nghĩa cho danh từ chứ
không thay thế cho danh từ.
Gọi là tính từ sở hữu vì nó thể hiện tính chất sở hữu của người hoặc vật đối với danh từ đi
sau nó.
Chú ý rằng cũng dùng tính từ sở hữu đối với các bộ phận trên cơ thể.
John is eating his dinner.
This is not my book.
The cat has injured its foot.
The boy broke his arm yesterday.
She forgot her homework this morning.
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My food is cold.
5 Reflexive pronoun (Đại từ phản thân)

myself
yourself
himself
herself
itself ourselves
yourselves

themselves

Dùng để diễn đạt chủ ngữ vừa là tác nhân gây ra hành động, vừa là tác nhân nhận tác
động của hành động đó.
Nó đứng ngay đằng sau động từ hoặc giới từfor, to ở cuối câu.
Jill bought himself a new car.
Chú ý: “Jill bought him a new car” thì câu có nghĩa khác: “him” = another person.
I washed myself
He sent the letter to himself.
She served herself in the cafeteria.
We hurt ourselves playing football
John and Mary hurt themselves in a car accident.
You can see the difference for yourselves.
Dùng để nhấn mạnh việc chủ ngữ tự làm lấy việc gì, trong trường hợp này nó đứng ngay
sau chủ ngữ hoặc sau từ by.
I myself believe that there is no God.
She prepared the nine-course meal by herself.
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John washed the dishes by himself.
The students themselves decorated the room.
Chú ý: ở dạng số nhiều self biến thành selves

106. We are happy to………..that the Annual Business Innovations Fair will be held
at the Hervath Conference Center in Mayville.
(A) announce (thông báo)
(B) attract (thu hút)
(C) invite (mời)
(D) issue ( đưa ra, phát ra)
Giải thích:
-announce: thông báo.
Announce something or announce that: thông báo, nói cho ai biết về một vấn đề gì đó.
Đặt biệt là trong việc lên kế hoạch, quyết định.
-Attract: thu hút, dụ dỗ.
Attract somebody or attract somebody to somebody/something: thu hút ai về người
nào/cái gì.
-invite: mời, rủ
Invite somebody to something: mời ai đó đến đâu.
invite somebody to do something: mời/ rủ ai làm việc gì.
-issue: đưa ra, phát ra, in ra
+Issue something to somebody: đưa cái gì cho ai.
Work permits were issued to only 5% of those who applied for them.
+Issue somebody with something: người nào đó được đưa cái gì.
New members will be issued with a temporary identity card.
Dịch:
Chúng tôi rất vui mừng thông báo rằng các sáng kiến kinh doanh Hội chợ thường niên sẽ
được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Hervath trong Mayville.
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107. Many residents of Alston have expressed…………..to the construction of a new
warehouse complex near Fieldspring Lake.
(A) oppose (verb)
(B) opposing (adj)
(C) opposes (verb)
(D) opposition (noun)
Giải thích:
Sau động từ ta cần một noun đóng vai trò làm tân ngữ, xét câu trên ta chỉ có đáp án D
thôi.
Ta có:
- express something:bày tỏ/trình bày cái gì thường bằng lời nói/hành động.
- express something to somebody/something; chuyễn/gửi cái gì đến ai/nơi nào.
Dịch:
Nhiều cư dân của Alston đã bày tỏ sự phản đối việc xây dựng một khu phức hợp nhà kho
mới gần hồ Fieldspring.

108. Auron Energy, one of the nation's largest energy suppliers, delivers electricity
to ………twenty million customers.
(A) tightly ( 1 cách chặt chẽ)
(B) strongly (1 cách mạnh mẽ)
(C) nearly (gần/ khoảng)
(D) similarly (tương tự/giống như)
Giải thích:
tightly ADV : 1 cách chặt chẽ.
-Her eyes were tightly closed.
Mắt cô ấy đã được đóng chặt.
strongly ADV :1 cách mạnh mẽ.
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-He was strongly opposed to the idea.
Anh ấy đã mạnh mẽ phản đối ý tưởng này.
Nearly ADV: gần, khoảng
-I've worked here for nearly two years.
Tôi đã làm việc ở đây gần 2 năm.
similarly ADV: (tương tự/giống như)
-Husband and wife were similarly successful in their chosen careers.
Chồng và vợ đã thành công tương tự trong sự nghiệp của họ lựa chọn.
Dịch: Auron Energy, một trong những nhà cung cấp năng lượng lớn nhất của quốc gia,
cung cấp điện cho gần hai mươi triệu khách hàng.

109. . Economist Eun-Hee Kim has published a………..new book about
monetary policy

(A ) controversy
(B) controversial
(C) controversies
(D) controversiall
Giải thích:
Ta thấy trước chổ trống là có mạo từ a chính vì thế sau nó là 1 danh từ.
Lúc này nhìn xem sau chổ trống đã có danh từ hay chưa, nếu có noun rồi thì chổ trống là
ADJ,Nếu có ADJ rồi thì chổ trống có thể là ADV hoặc ADJ.
Xét câu trên ta nhìn sau chổ trống có noun là BOOK, trước book có ADJ là NEW.
Vì vậy chổ trống có thể là ADV để bổ nghĩa cho adj New, hoặc là ADJ để bổ nghĩa cho
noun Book.
VD1: A extremely cute baby. Một đứa bé cực kỳ dễ thương.
+ADV + ADJ+ N: Lúc này extremely bổ nghĩa cho cute: nghĩa là cực kỳ dễ thương, chứ
không bổ nghĩa cho baby.
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VD2: A long black hair: Một mái tóc đen dài.
+ADJ+ADJ+N: Lúc này Long và Black bổ nghĩa cho hair: nghĩa là tóc vừa đen vừa dài.
Dịch: Nhà kinh tế Eun-Hee Kim đã xuất bản một cuốn sách mới gây tranh cãi về chính
sách tiền tệ.
110. While our representatives try to reply to all e-mails……….., responses may be
delayed by weekends and public holidays.
(A) prompting (noun)
(B) promptly (adv)
(C) prompts (v)
(D) prompt (verb, adj, noun,adv)
Giải thích:
- Trước chổ trống ta thấy có danh từ emails là noun số nhiều rồi nên không thể theo sau
là 1 noun được nữ
ại A
-Câu đã có động từ chính là try to reply rồi nên loại C và D luôn.
-Vị trí cần điền là ADV để bổ nghĩa cho động từ reply.
- Try to do something: cố gắng để làm gì.
Dịch: Trong khi đại diện của chúng tôi cố gắng để trả lời tất cả các email một cách nhanh
chóng, những sự phản hồi có thể bị trì hoãn bởi các ngày cuối tuần và ngày lễ.
111. Evelyn Chu's Web site provides consumers with reviews and price……of
electronic device currently on the market.
(A) compare (verb)
(B) comparisons (noun)
(C) have compared (verb)
(D) compares (verb)
Giải thích:
Đối với dạng này ta xem câu đã có động từ chính hay chưa, động từ chính là động từ
được chia trong 12 thì của Tiếng Anh.
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-Xét câu trên ta thấy đã có động từ chính là provides được chia theo chủ ngữ số ít là
Evelyn Chu's Web site nên đáp án nào là Verb ta loạ
ại A,C,D. Đáp án chính xác là
B.
- Cách khác ta thấy trước AND là một noun số nhiều nên sau AND cũng là một noun số
nhiều, dễ dàng chọn được B.
…..ADV/ADJ +ADJ+NOUN+ AND+……NOUN.
Dịch: Trang web của Evelyn Chu cung cấp cho người tiêu dùng các sự đánh giá và so
sánh giá cả của các thiết bị điện tử hiện nay trên thị trường.
112. Weekend passes to Lawton Amusement Park are………for six months from the
date of purchase.
(A) valid
(B) accurate
(C) original
(D) actual
Giải thích:
Valid: (adj) có hiệu lực, hợp lệ.
VD: a valid passport: Một hộ chiếu hợp lệ.
a bus pass valid for 1 month. Một vé đi xe buýt có giá trị trong 1 tháng.
accurate: (adj) chính xác, đúng đắn.
VD: an accurate description/account/calculation: sự mô tả/ tài khoản/ tính toán chính xác.
accurate information/data: dữ liệu/thông tin chính xác.
original (adj): đầu tiên, khởi đầu.
VD: I think you should go back to your original plan.
Tôi nghĩ bạn nên trở về như kế hoạch đầu tiên của bạn.
Actual ( adj): thực tế, hiện thời.
VD: The actual cost was higher than we expected.
Chi phí hiện nay là cao hơn chúng tôi mong đợi.
Dịch: Những tấm vé cuối tuần đến Lawton Công viên giải trí có giá trị trong vòng sáu
tháng kể từ ngày mua.
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113.
Because there were so………. people registered for the Business Writing
seminar, it was postponed until September.
(A) few
(B) barely
(C) less
(D) hardly
Giải thích:
(A) few: Few + danh từ đếm được số nhiều: có rất ít, không đủ để (có khuynh hướng phủ
định).
VD: I have few books, not enough for reference reading.
Tôi có vài cuốn sách, không đủ cho việc đọc tài liệu tham khảo.
- A few + danh từ đếm được số nhiều: có một chút, đủ để
VD: I have a few records, enough for listening.
Tôi có một vài ghi âm, đủ để nghe.
- A little + danh từ không đếm được: có một chút, đủ để
VD: I have a little money, enough to buy groceries.
Tôi có một ít tiền, đủ để mua thực phẩm
- Little + danh từ không đếm được: rất ít, không đủ để (có khuynh hướng phủ định)
VD: I have little money, not enough to buy groceries.
Tôi có ít tiền, không đủ để mua thực phẩm.
(B) barely: có nghĩa là "chỉ/vừa đủ".
VD: There were barely twenty people there.
Có vừa đủ 20 người ở đó.
VD: I can barely see it.
Tôi vừa nhìn thấy nó.
(C) less: ít hơn. Less được dùng kèm với danh từ không đếm được
VD: Spend less time sitting idly.
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Hãy dành ít thời gian ngồi
VD: Hopefully there will be less hail this year.
Hy vọng rằng năm nay sẽ có ít mưa đá.

(D) hardly: Có nghĩa” hầu như không”thường dùng với any, ever, at all hay động từ can:
VD: He has hardly any money.
Anh ta hầu như không có tiền.
VD: I hardly ever go out.
Tôi ít khi đi ra ngoài.
***Xét câu trên ta thấy sau chổ trống là một noun số nhiều, mặc khác câu phía sau là bị
hoãn lại nên chỉ có Few là chính xác nhất vừa hợp ngữ pháp vừa hợp nghĩa.
Dịch: Bởi vì có rất ít người đăng ký cho các cuộc hội thảo kinh doanh Viết, nó đã bị
hoãn lại cho đến tháng Chín.

114. The producers of the new play After Dusk decided to add more
performances………..the overwhelmingly positive response to early shows.
(A) because
(B) while
(C) in fact
(D) as soon as
Giải thích:
Vị trí cần là 1 liên từ hợp nghĩa.
(A) because of: Bởi vì.
Ta có: because of= owing to= due to theo sau là một V_ing hoặc một noun/ phrasal noun.
VD: Owing to his carelessness,we had an accident.
Bởi vì sự bất cẩn của anh ấy, chúng tôi đã gặp tai nạn.
****Because = as= for= since= seeing that= now that theo sau là một mệnh đề: bởi vì, do
bởi.
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VD: He didn't come because it rained.
Cậu ấy đã không đến bởi vì trời mưa.
(B) while: trong khi, thường dùng để diễn tả hai hành động kéo dài, xảy ra cùng một
thời điểm và ta có thể dùng thì tiếp diễn hoặc đơn giản
VD: •While he was watching TV, I was working.
Trong khi cậu ấy xem TV thì tôi đang làm việc.
(C) in fact: Actually và in fact có nghĩa khá giống nhau nhưng nó hơi khác nhau đôi
chút về cách sử dụng
* Cả actually và in fact đều có thể được dùng để miêu tả thêm hay cải chính một tuyên bố
trước đó:
Ví dụ: I hear that you’re a doctor. – Well, actually, I’m a dentist.
Tôi nghe nói anh/chị là bác sĩ. – Ồ, chính xác ra thì tôi là bác sĩ nha khoa.
(D) as soon as: Ngay khi
-Chúng ta sử dụng as soon as để diễn tả 1 hành động mà đã được thực hiện ngay tức thì
sau một hành động khác trong quá khứ.
VD: I called Mom as soon as I arrived to let her know that I was ok.
(Tôi đã đến nơi. Tôi gọi điện cho Mẹ ngay lập tức).

-Chúng ta cũng sử dụng as soon as để diễn tả 1 hành động mà sẽ được thực hiện ngay tức
thì sau một hành động khác trong tương lai.
VD: I’ll call you as soon as I get home.
(Tôi sẽ về nhà. Tôi sẽ gọi bạn ngay lập tức.)
****Xét câu trên ta thấy hai về chỉ lý do và theo sau chổ trống là 1 cụm danh từ nên chọn
Because of.
Dịch: Các nhà sản xuất của vở kịch mới After Dusk đã quyết định thêm nhiều buổi biểu
diễn vì những phản ứng rất tích cực cho cái chương trình đầu tiên.

115. Drevno flooring products are designed for……..in industrial settings..
(A) user (Noun)
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(B) used (verb)
(C) useful (adj)
(D) use (noun)
Giải thích:
-Sau sau giới từ có thể là Ving or N
+ Giới từ + V-ing + O ( tân ngữ)
+ Giới từ + N + ( không có tân ngữ thao sau)
Xét câu trên ta thấy phía sau nó không phải là 1 tân ngữ mà nó là giới từ IN nên chổ trống
cần 1 Noun.
(A) user (Noun): người sử dụng.
(D) use (noun): việc sử dụng.
Dịch nghĩa ta thấy D là hợp lý nhất.
Dịch: Sản phẩm ván sàn Drevno được thiết kế để sử dụng trong các thiết lập công nghiệp.

116. Whitfield Consulting has received the prestigious "Best Workplace in
Albuquerque" award for the……….second year.
(A) repetitive
(B) thorough
(C) consecutive
(D) entire
Giải thích:
Vị trí cần 1 ADJ phù hợp nghĩa.
(A) repetitive: adj: lặp đi, lặp lại
(B) thorough: adj: tĩ mĩ, hoàn toàn, cải thiện.
(C) consecutive: adj: liên tiếp, liên tục.
(D) entire: adj = whole: toàn bộ.
Dịch: Whitfield Consulting đã nhận được sự uy tín "Nơi làm việc tốt nhất ở Albuquerque
với phần thưởng cho hai năm liên tiếp.
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117. Jurassite Series 3 bicycles are designed……..for long-distance travel.
(A) specifies (verb)
(B) specified (verb)
(C) specifics (noun,adj)
(D) specifically (adv)
Giải thích:
-Vị trí cần một từ loại phù hợp sau động từ designed.
Ta cần 1 ADV để bổ nghĩa cho động từ designed: được thiết kế 1 cách đặc biệt.
Dịch: Dòng xe đạp Jurassic được thiết kế đặc biệt cho du lịch đường dài.
NOTE:
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.

118. Not only is Emiko Imamura a widely published poet, she is also an ……. painter
and sculptor.
(A) accomplished (adj)
(B) accomplish (verb)
(C) accomplishment (noun)
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(D) accomplishes (verb)
Giải thích:
- Vị trí cần một ADJ bổ nghĩa cho cụm danh từ đằng sau: painter and sculptor.
- Xét có đáp án thì chỉ có A là ADJ nên chọn A liền.
Dịch: Emiko Imamura không chỉ là một nhà thơ được công bố rộng rãi,
cô còn là một họa sĩ và nhà điêu khắc tài năng
NOTE:
-Cấu trúc: Not only…….(but) also: Không những…….mà còn.
-Vị trí của Tính từ: (xem lại câu 103 )

119. Since jobs in the global division require extensive international travel,
employees must be
able to……… to unfamiliar situations.
(A) arrange
(B) remain
(C) adapt
(D) behave
Giải thích:
(A) arrange : sắp xếp, bố trí, thu xếp.
- arrange to do something : sắp xếp để làm việc gì.
Have you arranged to meet him?
-arrange for something (to do something): sắp xếp việc gì để làm cái gì.
We arranged for a car to collect us from the airport
-arrange with somebody (about something): sắp xếp với ai về việc gì
I've arranged with the neighbours about feeding the cat while we are away.
(B) remain:còn lại, thừa lại, vẫn còn.
- remain (to do something): Vẫn còn/ cần để làm việc gì.
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Much remains to be done.
(C) adapt : làm cho thích hợp, thích nghi.
-adapt something for something: Thay đổi cái gì để phù hợp với điều kiện/ tình hình mới
Most of these tools have been specially adapted for use by disabled people.
- adapt to something: thích nghi cho việc gì/ với cái gì.
We have had to adapt quickly to the new system.
(D) behave: hành xử, cư xử
Dịch: Kể từ khi công việc tại bộ phận toàn cầu đòi hỏi du lịch quốc tế rộng rãi, nhân viên
phải có khả năng thích ứng với những điều kiện/ tình hình không quen thuộc.

120. City Council member Elena Torres was asked to identify ways
to………unnecessary expenses
from the Howell City budget.
(A) distribute
(B) exhaust
(C) empty
(D) remove
Giải thích:
(A) distribute: phân phát, phân chia
-distribute something: phân phát cái gì.
The newspaper is distributed free.
-distribute something to somebody/something: phân chia cái gì cho ai/cho nơi nào.
The organization distributed food to the earthquake victims
-distribute something among somebody/something: phân chia cái gì đó trong nhiều
người/nhiều vật.
The money was distributed among schools in the area.
(B) exhaust: cạn kiệt, kiệt quệ
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- exhaust somebody : Làm cho ai cảm thấy mệt/kiệt sức
Even a short walk exhausted her.
- exhaust something: sử dụng cái gì đó đến cạn kiệt/không còn gì nữa.
Within three days they had exhausted their supply of food.
(C) empty: đỗ ra, trút ra, làm trống đi
-empty something: đỗ ra, trút ra cái gì
He emptied his glass and asked for a refill.
- empty something out: làm trống cái gì
I emptied out my pockets but could not find my keys.
-empty something out of something: đỗ/ trút cái gì sang một cái khác
She emptied the water out of the vase
(D) remove: loại bỏ, dời lại.
- remove something/somebody: loại bỏ cái gì/ loại bỏ người nào.
Illegally parked vehicles will be removed.
- remove something/somebody from something/somebody:
bỏ/dời cái gì đến nơi nào/ nơi khác.
He removed his hand from her shoulder.
Xét câu trên thì đáp án (D) REMOVE là chính xác nhất.
Dịch: Thành viên Hội đồng thành phố Elena Torres đã được yêu cầu để xác định
cách thức để loại bỏ các chi phí không cần thiết từ ngân sách thành phố Howell.

121. A signed order form indicates the advertiser's………of all stated terms and
conditions.
(A) accept (Verb)
(B) accepts (Verb)
(C) accepted (Verb)
(D) acceptance (noun)
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Giải thích:
Ta thấy trước chổ trống là 1 sở hữu cách “ the advertiser's” nên sau nó phải là một
danh từ, thấy phía sau chưa có danh từ nên chổ trống phải là danh từ chọn ngay D.
Dịch:
Một mẫu đơn đặt hàng đã ký cho biết sự chấp nhận của các nhà quảng cáo về tất
cả các điều khoản và điều kiện.
NOTE:
-Sau A/an/the/his/her/their/my/our…+NOUN.
- Adv+ Adj+Noun +OF+…….Noun.
Thường thì trước OF luôn là một noun, trừ một số trường hợp là cụm động từ đi với OF:
Ahead of :trước , Aware of : nhận thức, Capable of : có khả năng ,
Confident of : tin tưởng, Doublful of : nghi ngờ …………

122. ………. offering lightweight clothing, Hurvitz Travel Wear also sells stylish
luggage and accessories.
(A) Except
(B) Besides
(C) However
(D) Unless
Giải thích:
(A) Except(for) +Noun/ Noun phrasal/Ving: Ngoại trừ
(B) Besides = in addition to+ Noun/ Noun phrasal/Ving: Ngoài ra
(C) However +Mệnh đề: Tuy nhiên
-However= No matter how +ADJ: Dù sao đi nữa
(D) Unless +Mệnh đề: Trừ khi
Dịch: Ngoài viêc cung cấp quần áo hạng nhẹ, Hurvitz Travel Wear còn bán túi hành lý
thời trang và phụ kiện.
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123. Inclement weather and a reduced workforce……the greatest challenges to the
renovation of
the Kern Science Center.
(A) have posed
(B) is posing
(C) does pose
(D) will have been posed
Giải thích:
- Chổ trống cần một động từ chính và chia theo chủ ngữ là số nhiều, vì vậy loại được B
và C.
Còn là A đang chia ở chủ động và D đang chia ở bị động,
- Để biết chủ động hay bị động thì ta nhìn phía sau chổ trống có còn Object hay không.
Một câu đầy đủ có các thành phần cơ bản:
Nếu chủ động:
Chủ ngữ + Vị ngữ + Tân ngữ/ Bổ ngữ.
Subject + Verb + Object/Complement. (SVO)
VD: The police found him in the forest.

Khi mà bị động thì chuyễn O lên làm chủ ngữ động từ lúc này chia ở dạng bị động
VD: He was found in the forest by the police.
Xét câu trên ta thấy có O ở phía sau nên đây là câu chủ động đáp án A chính xác nhất.
Dịch: Thời tiết khắc nghiệt và lực lượng lao động giảm đã đặt ra những thách thức lớn
nhất đối với
sự đổi mới của Trung tâm Khoa học Kern.
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124. This year's Weston Book Fair was not widely publicized, but it was……...very
well attended.
(A) early
(B) quite
(C) still
(D) more
Giải thích:
(A) early (adv): sớm
We arrived early the next day.
(B) quite (adv): khá
I'm quite happy to wait for you here.
(C) still (adv): vẫn, còn
I wrote to them last month and I'm still waiting for a reply.
(D) more (adv): hơn. Thường dùng trong cấu trúc so sánh hơn để nhấn mạnh.
I like her more than her husband.
Xét câu trên dịch nghĩa thấy có sự đối lập và (C) hợp nghĩa nhất.
Dịch:
Hội chợ sách Weston năm nay đã không được công bố rộng rãi, nhưng nó vẫn còn rất
nhiều người tham dự.

125. Be aware that candidates…….applications are incomplete will not be considered
for an interview.
(A) who
(B) whose
(C) their
(D) they
Giải thích:
- Ta thấy sau chổ trống là danh từ nên loại D vì sau They là một Verb
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Ngoài ra thấy trong câu có 2 động từ chính đang chia là Are and Will not be considered
-Trong một câu không thể có hai động từ chính được chia như vậy được trừ khi có mệnh
đề quan hệ
hoặc liên từ

ại C.

Ta thấy sau chổ trống là Danh từ mà chỉ cái sở hữu của chủ ngữ nên chọn B. Whose.
Dịch:
Hãy nhận biết rằng các ứng cử viên mà các đơn xin việc của họ không đầy đủ sẽ không
được xem xét
cho một cuộc phỏng vấn.
NOTE:
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 )
126. After reviewing the training program for new sales staff, Mr. Vance concluded
that more…… should be placed on networking skills.
(A) appeal
(B) analysis
(C) distinction
(D) emphasis
Giải thích:
(A) appeal : khẩn cầu, kêu gọi

263

Group: Đồng Hành Chinh Phục Toeic 990

(B) analysis: phân tích, nghiên cứu
(C) distinction: phân biệt, cách biệt
(D) emphasis: nhấn mạnh, tập trung
Dịch:
Sau khi xem xét các chương trình đào tạo cho nhân viên bán hàng mới, ông Vance kết
luận rằng những cái chú trọng nên được đặt trên mạng kỹ năng.

127. The survey indicated that people responded even …….to the taste of the new Factor
X Energy Bar
than expected.
(A) favorably
(B) most favorable
(C) more favorably
(D) favorable
Giải thích:
Đối với dạng này thì ta xem có dấu hiệu gì hay không . Nhìn phía sau có THAN dấu hiệu
của
so sánh hơn.
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 of Ho Chi Minh city isn't as much as that of Bangkok.
2. Comparative(So sánh hơn)
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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.
He is the most gellant boy in class.
Dạng khác:S + V + the least + adj + N/pronoun(ít nhất)
- Xét câu trên là so sánh hơn với tính từ dài nên chọn C
Dịch:
Các cuộc khảo sát cho thấy rằng nhiều người đã trả lời rất tốt đẹp với thị hiếu của các
nhân tố mới X Energy Bar hơn dự kiến.

128. Researchers at Soko Cosmetics conduct………safety tests on all products
that are made available to consumers.
(A) extensive
(B) invested
(C) dependent
(D) impressed
Giải thích:
(A) extensive: rộng rãi, sâu sắc, tập trung.
(B) invested:đầu tư, bỏ vốn
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(C) dependent: phụ thuộc, thuộc về, lệ thuộc
(D) impressed: ấn tượng,
Dịch:
Các nhà nghiên cứu tại Soko Cosmetics tiến hành kiểm tra an toàn rộng rãi trên tất cả
các sản phẩm được làm sẵn có cho người tiêu dùng.

129. ……….a degree in accounting, Ms. Sakai is considered one of the top
candidates
for the management position.
(A) Having earned
(B) Earned
(C) Being earned
(D) Earn
Giải thích:
Nhầm tránh lặp lại chủ ngữ khi cùng chủ ngữ người ta rút gọn đi làm cho câu văn hay
hơn.
Chủ ngữ ở đây là người chỉ Ms.Sakai nên rút gọn chủ động.
Câu đầy đủ của nó là:
Ms. Sakai has earned a degree in accounting, Ms. Sakai is considered one of the top
candidates for the management position.
Rút gọn cùng chủ ngữ và chủ độ
Sakai…..

a degree in accounting, Ms.

Dịch:
Sau khi lấy được bằng kế toán, bà Sakai được coi là một trong những ứng cử viên hàng
đầu cho vị trí quản lý.
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130. A 15 percent increase in worker……..at the Isis Corporation is largely due to a
recent investment in 25 new packaging machines.
(A) advance
(B) frequency
(C) analysis
(D) productivity
Giải thích:
(A) advance: sự tiến bộ, đề nghị.
(B) frequency: sự lặp lại
(C) analysis: sự phân tích
(D) productivity: năng xuất
ỗ trống cần 1 danh từ nữa để tạo thành danh từ ghép thì câu mới đúng ngữ pháp.
Cụm: Worker productivity: năng suất làm việc nhân viên
Dịch:
Một sự gia tăng 15 phần trăm năng suất lao động tại Tổng công ty Isis phần lớn là do
đầu tư gần đây trong 25 máy đóng gói mới.
131. Dresch Power Tools has stopped production of its battery-operated drill
………..poor sales.
A. failing
B. excluding
C. concerning
D. following
Giải thích:
A. failing:hỏng, rớt, thất bại.
B. excluding:không kể đến.
C. concerning: liên quan đến
D. following: sau
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Dịch:
Dresch Power Tools đã ngừng sản xuất máy khoan hoạt động bằng pin của nó sau bán
hàng nghèo nàn.

132. Cross Cove is home to several New Zealand artists, most………Francis Seward
and Kyle Mcintyre.
(A) easily
(B) notably
(C) separately
(D) commonly
Giải thích:
(A) easily adv: 1 cách dễ dàng
(B) notably adv: đặc biệt là, đáng chú ý là, nhất là
(C) separately adv: tách biệt nhau,
(D) commonly adv: phổ biến, chung.
Dịch:
Hội Chữ thập Cove là nơi có nhiều nghệ sĩ New Zealand, nổi bật nhất là Francis Seward
và Kyle McIntyre.

133. Members of the Foster City Historical Society are petitioning to have……remains
of the courthouse's original architectural elements preserved.
(A) which
(B) that
(C) what
(D) it
Giải thích:
Từ khóa của câu này là động từ are petitioning: đang kiến nghị/ yêu cầu.
(A) which: cái nào, loại nào, cái mà.
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(B) that: cái kia, cái ấy, điều đó.
(C) what: cái gì, điều gì, vật gì.
(D) it: nó, điều đó.
Dịch nghĩa thì dễ dàng chọn được (C). WHAT.
Dịch:
Các thành viên của Foster City Historical Society đang kiến nghị để có những gì còn lại
của các yếu tố kiến trúc ban đầu của tòa án.

134. Though far from…….., the study conducted by The Caratini Business Center
identifies some of the issues affecting business decisions in small companies.
(A) exhaust (verb, noun)
(B) exhaustively (adv)
(C) exhaustive (adj)
(D) exhausts (verb,noun)
Giải thích:
Ở đây rút gọn cùng chủ ngữ nên hơi khó nhìn, câu đầy đủ của nó là:
Though the study is far from exhaustive, the study conducted by The Caratini Business
Center identifies some of the issues affecting business decisions in small companies.
-Người ta rút gọn chủ ngữ với động từ to be đi.
-Thường thì sau far from + ADJ: còn lâu mới, vẫn không.
Dịch:
Mặc dù(cái nghiên cứu) không được toàn diện, Cái nghiên cứu được tiến hành bởiThe
Caratini Business Center
nhận diện được một số vấn đề ảnh hưởng tới quyết định kinh doanh của công ty nhỏ.

135. The investment in solar energy……..costly for the town of Wexford initially, but
in the long run, it is expected to be financially beneficial.
(A) deemed
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(B) established
(C) proved
(D) assessed
Giải thích:
(A) deemed: tưởng rằng, cho rằng.
(B) established: thành lập, thiết lập, gây dựng.
(C) proved: chứng tỏ, chứng minh.
(D) assessed: đánh giá.
Dịch:
Việc đầu tư vào năng lượng mặt trời ban đầu tỏ ra tốn kém cho các thị trấn của Wexford,
nhưng về lâu dài,nó được dự kiến sẽ mang lại lợi ích về mặt tài chính.

136. Mr. Gupta is………..the few scientists who have been honored by both the
Cooperson Society and the Henley Science Committee.
A. about
B. from
C. among
D. as
Giải thích:
A. about: về, liên quan đến, khoảng
Ta có cấu trúc: be about to +V_bare: chuẩn bị, sắp sữa làm gì.
B. from: từ. From…….to: Từ…….đến
C. among: Trong số +Noun số nhiều
D. as : Như là.
Dịch:
Ông Gupta là một trong số ít các nhà khoa học đã được vinh danh bởi cả Hội Cooperson
và Ủy ban Khoa học Henley.
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137.

Ms. Atembe of Hartwick Trucking will conduct a workshop on the best ways to

……… customers' concerns about freightdelivery.
(A) inform
(B) address
(C) supervise
(D) promise
Giải thích:
(A) inform : thông báo
- inform somebody (of/about something): thông báo cho ai về cái gì,
Please inform us of any changes of address.
-inform somebody that… thông báo cho ai rằng….
I have been reliably informed (= somebody I trust has told me) that the couple will marry
next year.
(B) address: nói, giải quyết, tuyên bố = solve= handle.
-address somebody : nói chuyện với ai
I was surprised when he addressed me in English.
-address something to somebody: giải quyết cái gì cho ai.
Any questions should be addressed to your teacher.
(C) supervise: giám sát
-Supervise somebody/something: giám sát ai/ cái gì.
-Supervise somebody doing something: Giám sát ai làm việc gì.
She supervised the children playing near the pool.
(D) promise: hứa
-promise (to do something): Hứa làm chuyện gì
The college principal promised to look into the matter.
-promise somebody (that) Hứa với ai rằng….
You promised me (that) you’d be home early tonight.
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-promise something to somebody: Hứa làm việc gì cho ai…
He promised the money to his grandchildren.
Dịch:
Bà Atembe của Hartwick Trucking sẽ tiến hành một hội thảo về những cách tốt nhất để
Giải quyết những mối quan tâm của khách hàng về giao hàng vận chuyển hàng hóa.

138.

Asada Electronic's flagship store in Shibuya has maintained its popularity with

Customers……….the growing competition from larger stores that have moved into the
area.
(A) until
(B) even though
(C) in case
(D) despite
Giải thích:
(A) until: cho đến khi
Let's wait until the rain stops.
(B) even though= though= Although +Mệnh đề: Mặc dù
I like her, even though she can be annoying at times.
(C) in case: Phòng khi, trừ trường hợp
You'd better take the keys in case I'm out.
(D) despite= in spite of + Ving/Noun/Noun Phrasal: Mặc dù.
Her voice was shaking despite all her efforts to control it.
-Thường đáp án có cùng nghĩa nhưng chỉ khác cách dùng thì đáp án thường là 1 trong 2
cái đó.
-Câu trên ta thấy B và D có cùng nghĩa là Mặc dù nhưng khác sau về cách dùng, nhìn lại
phía sau ta thấy là 1 cụm danh từ nên chọn D
Dịch:
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Cửa hàng flagship của điện tử Asada tại Shibuya đã duy trì sự phổ biến của nó với khách
hàng dù sự cạnh tranh ngày càng tăng từ các cửa hàng lớn đã di chuyển vào khu vực.

139. By the time Ms. Valspar retires as president of Movene Technologies,
she………to increase the company's market share significantly.
(A) manages
(B) will have managed
(C) managed
(D) has been managing
Giải thích:
Cần một động từ chính chia theo chủ ngữ She với lại ta thấy có dấu hiệu chia thì là “BY
THE TIME” nên chọn ngay thì tương lai hoàn thành.
Dịch:
Trước thời gian bà Valspar nghỉ hưu là chủ tịch của Movene Technologies, Bà ấy sẽ quản
lý để tăng thị phần của công ty lên một cách đáng kể.

140. Employees at Thompson Labs must wear all the protective gear shown on the
poster at the lab entrance, ……….safety regulations.
(A) provided that
(B) extending
(C) in keeping with
(D) by means of
Giải thích:
(A) provided that= providing that= as long as= only if= on the condition that +Mệnh
đề: Miễn là
Provided that you have the money in your account, you can withdraw up to £100 a day.
(B) extending: gia hạn, kéo dài
The bank refused to extend credit to them.
(C) in keeping with= in accordance with: phù hợp với, hòa hợp với.
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The latest results are in keeping with our earlier findings.
(D) by means of: bằng phương tiện gì
The load was lifted by means of a crane.
Dịch:
Nhân viên tại Thompson Labs phải mặc cả đồ bảo hộ thể hiện trên tấm poster ở lối vào
phòng thí nghiệm,phù hợp với quy định an toàn.

PART 6.

Questions 141-143 refer to the following advertisement.

The Polarneve TG 180 refrigerator is perfect for people living in houses or apartments
where space is limited.
The unit is simple and unobtrusive, and as a space-saving measure, it is not……….with
an ice or water dispenser.
141. (A) equipped
(B) equip
(C) equipment
(D) equips
Giải thích:
Chọn A. equipped vì chủ ngữ là vật nên động từ phải bị động.
Dịch: Các tủ lạnh hảng Polarneve TG 180 là hoàn hảo cho những người sống trong
những ngôi nhà hoặc căn hộ,nơi không gian hạn chế. Các đơn vị là đơn giản và không
phô trương, và như một biện pháp tiết kiệm không gian,nó không được trang bị một két
đá hoặc két đựng nước hoa quả.

However, the lack of such………does not detract in any way from the unit's overall
performance.
142. (A) preparation
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(B) repair
(C) features
(D) temperatures
Giải thích:
Dịch nghĩa áp dụng cùng đoạn trên chọn C.
(A) preparation (sự chuẩn bị)
(B) repair (sự sữa chữa)
(C) features (đặc điểm, đặc tính, tính năng)
(D) temperatures (nhiệt độ)

Dịch:
Tuy nhiên, việc thiếu các tính năng như vậy không làm giảm đi trong bất kỳ cách nào từ
hiệu suất tổng thể của đơn vị.

Users will appreciate the capacity of the unit. In fact, it has more storage space than
can be found in competitors' models that are ………priced.
143. (A) similarity
(B) similarities
(C) similarly
(D) similar
Giải thích:
-Sau tobe và trước V3 chọn ADV.
-Tobe +ADV +V3/Ving/Adj
Dịch: Người dùng sẽ đánh giá cao năng lực của các đơn vị. Trong thực tế, nó có không
gian lưu trữ lớn hơn có thể được tìm thấy các kiểu mẫu của đối thủ cạnh tranh mà có giá
tương tự.
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For those looking to purchase an affordable, high-quality refrigerator that makes
the best use of their space, the Polarneve TG 180 is the ideal choice.

Đối với những người tìm kiếm để mua một giá cả phải chăng, tủ lạnh chất lượng cao mà
làm cho việc sử dụng tốt nhất của không gian của họ, các Polarneve TG 180 là sự lựa
chọn lý tưởng.

Questions 144-146 refer to the following e-mail

To: SalesTeam
From: Bae Jong
Date: May 1
Subject: News

Hello,
I'm writing to let you know that Marcy Hayan has accepted the position of Senior
Business Development Specialist for our software division, …….in Seoul.
144. (A) locates
(B) located
(C) locating
(D) to locate
Giải thích:
-Chổ trống là rút gọn MĐQH bị động.
-Câu đầy đủ là ……… our software division, which was located in Seoul. which was
Dịch: Tôi viết thư này để bạn biết rằng Marcy Hayan đã chấp nhận vị trí Chuyên viên
Phát triển kinh doanh cao cấp cho bộ phận phần mềm của chúng tôi, (cái mà) tọa lạc ở
Seoul.
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----------------------------------------------------She will be……for identifying and developing new business opportunities in the region.
145. (A) dependable
(B) obligated
(C) allowed
(D) responsible
Giải thích:
Ta có cụm: be responsible for doing something: chịu trách nhiệm cho việc gì.
(A) dependable (phụ thuộc, lệ thuộc)
(B) obligated (đủ tư cách)
(C) allowed (cho phép)
(D) responsible (chịu trách nhiệm)
Dịch:
Cô sẽ chịu trách nhiệm xác định và phát triển các cơ hội kinh doanh mới trong khu vực.

In addition, she………..the Regional Vice President in the day-to-day operations of
this rapidly
146. (A) was supporting
(B) supported
(C) will support
(D) has been supporting
growing operation.
Giải thích:
Ta thấy câu 145 đang chia ở tương lai đơn và có liên từ In addition: ngoài ra, hơn nữa.
ấu hiệu gì cho việc chia Qúa Khứ hay HTHTTD
hết.
Dịch:
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Ngoài ra, cô sẽ hỗ trợ các Phó Chủ tịch trong khu vực việc hoạt động ngày qua ngày cho
sự phát triển nhanh chóng này.

Ms. Hayan has been an important member of our team. Her last day in the office will be
on May 15,but we hope that she will keep in touch. Please join me in wishing her all
the best in her new endeavor in Seoul.

Bae Jong
Director of Sales, Linton Computing.

Questions 147-149 refertothefollowing notice.

With our new automatic renewal policy, subscribers to Larson's Investment Strategies no
longer have to worry about missing our coverage of business news and analysis. Once
your subscription…… it will continue without interruption unless you state otherwise.
147. (A) began
(B) to begin
(C) beginning
(D) has begun
Giải thích:
-Vị trí cần một động từ chính nên loại B,C. Phía sau chổ trống đang chia ở tương lai nên
trước nó không thể là QKĐ được loại tiế
Dịch: Với chính sách gia hạn tự động mới của chúng tôi, các thuê bao đến các chiến
lược đầu tư của Larson không còn phải lo lắng về việc thiếu bảo hiểm của chúng tôi về
tin tức kinh doanh và phân tích. Một khi đăng ký của bạn đã bắt đầu, nó sẽ tiếp tục mà
không bị gián đoạn, trừ khi bạn thay đổi ngày khác.

If we do not hear from you, the subscription will be renewed for the term that you
selected ........(one, two or three years), and at the same rate, regardless of price changes.
148. (A) completely
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(B) previously
(C) steadily
(D) readily
Giải thích:
Vị trí cần một ADV phù hợp nghĩa
(A) completely (hoàn toàn, hoàn thiện)
(B) previously (trước đây)
(C) steadily (đều đặn )
(D) readily (dễ dàng, vui lòng)

Dịch: Nếu chúng ta không nghe từ bạn, các thuê bao sẽ được gia hạn cho các thuật ngữ
mà bạn đã chọn trước đây (một, hai hoặc ba năm), và ở mức giá tương tự, bất kể sự thay
đổi giá cả.

To cancel at any time, call our customer service department at 780-555-0190, and you
will be given a full refund for the remaining ……..
149. (A) issues
(B) tickets
(C) services
(D) boxes
Giải thích: Cần một danh từ phù hợ
(A) issues (ấn phẩm, vấn đề)
(B) tickets (vé)
(C) services (dịch vụ)
(D) boxes (hộp)
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Dịch: Để hủy bỏ bất cứ lúc nào, hãy gọi cho bộ phận dịch vụ khách hàng của chúng tôi
tại 780-555-0190, và bạn sẽ nhận được một khoản hoàn lại đầy đủ cho các ấn phẩm còn
lại.
Please contact us if your credit card information changes at any time.

***Questions 150-152 refer to the following advertisement.

At the Goerlitz Institute, we analyze the performance of advertisements. We also decide
whether advertising campaigns are effective.
In short, we…….. the impact an advertising campaign has on the public's spending
habits.
150. (A) reduce
(B) examine
(C) challenge
(D) create
Giải thích: Cần một từ phù hợp vớ
(A) reduce (giảm)
(B) examine (kiểm tra, xem xét)
(C) challenge (thử thách)
{D) create (tạo ra)

Dịch: Tại Viện Goerlitz, chúng tôi phân tích hiệu suất của quảng cáo. Chúng tôi cũng
quyết định cho dù các chiến dịch quảng cáo có hiệu quả.
Tóm lại , chúng tôi xem xét các sự tác động một chiến dịch quảng cáo nói về thói quen
chi tiêu của công chúng.

We are able to determine how …….respond to advertisements for a wide range of
products
151. (A) consumers
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(B) consume
(C) consumed
(D) consuming

and services.
Giải thích: Cần một danh từ số nhiều làm chủ ngữ vì động từ respond đang ở dạng số
nhiề
Dịch: Chúng tôi có thể xác định người tiêu dùng phản ứng với quảng cáo cho một loạt
các sản phẩm và dịch vụ như thế nào.

Data obtained from our research has helped our clients determine which advertising
methods are likely to generate income and which may need to be revised. Having
reviewed this information, companies can then refine their advertising strategies ……
152. (A) otherwise
(B) almost
(C) instead
(D) accordingly
Giải thích: Cần một từ phù hợ
(A) otherwise (khác)
(B) almost (hầu hết )
(C) instead ( thay thế )
(D) accordingly (sao cho phù hợp)
Dịch: Dữ liệu thu được từ việc nghiên cứu của chúng tôi đã giúp các khách hàng của
chúng tôi xác định các phương pháp quảng cáo nào có khả năng tạo thu nhập và cái nào
có thể cần phải được sửa đổi. Sau khi xem xét thông tin này, các công ty có thể sữa đổi
các chiến lược quảng cáo của họ sao cho phù hợp.
Among the clients who have benefited from our services are food producers,
pharmaceutical companies, and household equipment manufacturers. To learn more,
visit our Web site at www.goerlitzinstitute.com..
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TEST 7 : Nguyễn Thảo
101. This mobile phone is an updated version of the ____________ model.
(A) origin (danh từ) : nguồn gốc
(B) origins
(C) original ( tính từ )
(D) originally ( trạng từ
Giải thích: C
Áp dụng công thức: adj + N (đứng trước danh từ là một tính từ)
model (noun) => chỗ trống cần điền trước nó là một Adj
Dịch: Chiếc điện thoại di động này là phiên bản mới của mẫu ban đầu.

102. Twenty new mechanical engineers will be ____________ the company next month.
(A) recruiting
(B) joining
(C) performing
(D) working
Giải thích:
(A) recruiting : tuyển dụng
recruit smb to do smt :
recruit smt : thuê mướn ai làm gì
(B) joining : tham gia, tham dự
=> join smt
join a party/join a conference : tham dự hội nghi
join = participate IN = take part IN = attend
(C) performing : biểu diễn, thực hiện
=> perform an experiment : tiến hành thí nghiệm
perform a ceremony : tổ chức lễ kỷ niệm
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Ex: She performs an important role in our organization.
Cô ấy giữ/ nắm vai trò quan trọng trong tổ chức của chúng tôi
Ex: A computer can perform many tasks at once.
(D) working : làm việc
=> work AS + A/AN chức vụ = làm việc với cương vị gì = serve AS
Ex: My son is working as a teacher.
work FOR smt/smb : làm việc cho ai/tổ chức nào
Ex: She works for an engineering company.
Dịch: 20 kỹ sư cơ khí mới sẽ gia nhập (tham gia) công ty tuần tới.

103. Employees must return to ________ work stations immediately after the lunch break.
(A) theirs
(B) them
(C) they
(D) their
Giải thích:
Áp dụng công thức : adj + N
work station (noun) : nơi làm việc
=> cần trước nó là tính từ hay cụ thể hơn là tính từ sở hữu => D
Dịch: Nhân viên phải quay trở lại nơi làm việc ngay sau giờ nghỉ trưa
Từ vựng:
+ immediately = promptly : ngay lập tức
+ work station : nơi làm việc
+ lunch break : giờ nghỉ trưa
104. Please reply _______ to the invitation for the software training.
(A) closely
(B) promptly
(C) likely
(D) expressly
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Giải thích: B
(A) closely (trạng từ) : một cách kỹ lưỡng, tỉ mỉ, cẩn thận
Trạng từ này hay gặp, đi theo cụm : work closely with smb
Ex: a closely guarded secret : một bí mật được bảo mật cẩn thận
Ex: The organization works closely with customers in nearly 100 countries.
Tổ chức làm việc đều đặn, mật thiết với khách hàng ở trên 100 quốc gia
(B) promptly (trạng từ) : ngay lập tức
Thường hay đứng trước một thời điểm, chỉ tính chính xác của thời điểm đó
Trạng từ này rất hay gặp trong toeic, thường là đáp án đúng
Ex: They arrived promptly at two o'clock.
Họ đến đúng lúc 2 giờ
(C) likely (trạng từ) : có khả năng ~very probably
Ex: As likely as not she's forgotten all about it.
(D) expressly (trạng từ) : một cách rõ ràng
Ex: She was expressly forbidden to touch my papers.
Dịch: Vui lòng hồi đáp ngay về lời mời của chương trình đào tạo phần mềm

105. Our firm offers excellent _______ as a way to retain its valued employees.
(A) benefits : danh từ
(B) beneﬁtting : danh động từ
(C) benefitted : động từ
(D) beneﬁcial : tính từ
Giải thích: A
Áp dụng công thức : adj + N
excellent (tính từ) : tuyệt vời, tốt
=> sau tính từ cần danh từ
Dịch: Công ty chúng tôi đưa ra những lợi ích tuyệt vời như là một cách để giữ lại những
nhân viên tốt
Từ vựng:
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+ retain (v): giữ lại
=> retain smt : giữ lại cái gì
+ retain smb: giữ ai lại
Ex: He struggled to retain control of the situation.
Ex: She retained her tennis title for the third year.

106. Mr. Thomas has not _____ decided which design to use for the company letterhead.
(A) still
(B) yet
(C) already
(D) soon
Giải thích: B
(A) still : vẫn
Ex: Do you still live at the same address?
(B) yet : chưa ( dùng trong câu phủ định hay nghi vấn của hiện tại hoàn thành)
Ex: I haven't received a letter from him yet.
(C) already : đã rồi (hay dùng trong hiện tại hoàn thành)
Ex: We got there early but Mike had already left.
(D) soon : sớm
Ex: She sold the house soon after her husband died.
Dịch: Ông Thomas vẫn chưa quyết định thiết kế nào để dùng trong đầu thư công ty

107. Ms. Gupta has requested ______ to use Berkeley Hall for the seminar series that will
start next month.
(A) authorize ( động từ)
(B) authorized ( động từ)
(C) to authorize
(D) authorization (danh từ)
Giải thích: D
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+ Cấu trúc câu S + V + O
+ Trong câu này còn thiếu thành phần O.
+ Mà O thường đóng vai trò là danh từ => D
Dịch: Bà Gupta đề nghị dùng tòa nhà Berkeley cho một loạt các buổi hội thảo bắt đầu từ
tháng sau
Từ vựng:
+ authorization : sụ ủy quyền
+ seminar series : các buổi hội thảo
+ hall : tòa nhà

108. Passengers should be _____ that the airline is not responsible for lost or stolen items.
(A) aware
(B) aligned
(C) awake
(D) abroad
Giải thích: A
(A) aware : nhận thức, biết được
aware THAT : nhận thức được rằng
Ex: Were you aware that something was wrong?
as far as I'm aware/know : Theo như tôi biết
Ex: As far as I'm aware, nobody has done anything about it.
be aware of : nhận thức
Ex: He was well aware of the problem.
(B) aligned : đứng thành hàng
(C) awake : thức
Ex: I was still awake when he came to bed.
(D) abroad : ở trên tàu, thuyền, máy bay/ ở nước ngoài
Ex: We went aboard.
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Dịch: Các hành khách nên biết/ nhận thức được rằng hãng bay không chịu trách nhiệm với
các vật dụng bị mất hay lấy cắp

109. Ms. Park will _______ a certificate to each person who completed the course for
pharmacy technicians.
(A) reach
(B) present
(C) involve
(D) achieve
Giải thích: B
(A) reach (động từ) : đạt được, với tới
+ reach an agreement: đạt tới một thỏa thuận
+ reach a deal
+ reach a conclusion/decision/verdict/compromise
Ex: Politicians again failed to reach an agreement.
(B) present (động từ) : xuất trình, biểu diễn, thuyết trình, đưa, cấp
present smt : cấp cái gì, đưa cái gì
Ex: The local MP will start the race and present the prizes.
(C) involve (v) : bao gồm
involve IN
Ex: You have involved me in a great deal of extra work.
(D) achieve (v) : đạt được
Ex: achieve a success : đạt được thành tựu/ thành công
Ex: He had finally achieved success.
Dịch: Bà Park sẽ cấp giấy chứng nhận cho mỗi cá nhân đã hoàn thành khóa học cho các
dược sỹ
Từ vựng:
+ certificate (n): giấy chứng nhận
+ complete the course : hoàn thành khóa học
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+ pharmacy technician : dược sỹ

110. Dr. Schmidt is not sure that her research assistant can complete the required
investigation by ________.
(A) his
(B) him
(C) his own
(D) himself
Giải thích: D
_ by + đại từ phản thân = on + đại từ sở hữu + own : tự mình
VD: by myself = on my own
_ Áp dụng công thức : => by himself
Dịch: Tiến sỹ Schmidt không chắc rằng trợ lý nghiên cứu có thể hoàn thành cuộc điều tra
đã được đề ra bởi chính bà ấy

111. It is your _______ to notify the library if your name or address changes.
(A) demand
(B) responsibility
(C) labor
(D) observation
Giải thích: B
(A) demand : yêu cầu
(B) responsibility : trách nhiệm, bổn phận
Ex: It is their responsibility to ensure that the rules are enforced.
Take responsibility for = in charge of = be responsible for = assume responsibility for :
chịu trách nhiệm, nhận trách nhiệm
=> to take/assume overall responsibility for personnel
Ex: I don't feel ready to take on newresponsibilities.
(C) labor : lao động
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+ labor force : lực lượng lao động
+ manual labor : lao động thủ công
+ labor cost : giá nhân công
+ skilled labor : lao động lành nghề
Ex: The price will include the labour and materials.
(D) observation : sự quan sát
 under observation : chịu sự giám sát
Ex: The suspect is being kept under observation
Dịch: Nếu tên và địa chỉ thay đổi thì nhiệm vụ của bạn là thông báo với thư viện

112. Candidates for the position must _______ their applications by the end of the month
(A) submitted
(B) submitting
(C) submit
(D) be submitted
Giải thích: C
+ Cấu trúc câu cơ bản : S + V + O
+ Trong câu này :
S : candidates for the position
V : must ____
O: their applications
=> sau động từ khuyết thiếu must cần thêm V nguyên thể => C
Không thể chọn D vì nếu là D thì không còn tân ngữ trong câu
Dịch: Các ứng viên phải nộp bản đăng ký trước cuối tháng

113. Official ________ is required for all vessels leaving the port.
(A) documentation
(B) administration
(C) freight
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(D) agency
Giải thích: A
(A) documentation : tài liệu, đơn từ
Ex: the documentation of an agreement
Ex: I couldn't enter the country because I didn't have all the necessary documentation.
(B) administration : việc quản trị, quản lý
Ex: the administration of antibiotics
Ex: the administration of antibiotics
(C) freight : việc chuyên chở bằng tàu
Ex: a freight business :
(D) agency : cơ quan, đại lý
=> travel/advertising/employment agency
aid agencies
Dịch: Các tài liệu đơn từ chính thức được yêu cầu cho mọi tàu thuyền rời bến

114. The copy machine at the top of the stairs has now been ________
(A) serviced
(B) prescribed
(C) remodeled
(D) progressed
Giải thích: A
(A) serviced : bảo quản, sửa chữa
Ex: We need to have the car serviced.
(B) prescribed : kê đơn
Ex: Valium is usually prescribed to treat anxiety.
(C) remodeled : sửa đổi, tu sửa
Ex: The interior of the building has been completely remodelled.
(D) progressed : tiến bộ, tiến triển
290

Group: Đồng Hành Chinh Phục Toeic 990

Ex: Work on the new road is progressing slowly.
Dịch: Máy copy ở đầu cầu thang hiện tại đang được sửa chữa

115. The annual report indicates significant growth _____ the past several years.
(A) onto
(B) over
(C) while
(D) than
Giải thích: B
Để chỉ một quãng thời gian đã trôi qua, người ta sử dụng cấu trúc
over + the past _____ years = in the past ____ years : trong ____ năm qua
Dịch: Bản báo cáo hàng năm chỉ ra sự phát triển đáng kể trong vài năm vừa qua

116. This guest house offers fine accommodations at an affordable ______
(A) income
(B) satisfaction
(C) worth
(D) rate
Giải thích: D
(A) income : thu nhập, tiền lương theo tháng
+ high/low income: thu nhập cao/thấp
+ higher/middle/lower income groups :nhóm thu nhập cao/trung bình/thấp
Ex: They receive a proportion of their income from the sale of goods and services.
(B) satisfaction : sự hài lòng
+ great satisfaction : vô cùng hài lòng
+ customer satisfaction : sự hài lòng của khách hàng
Ex: The company is trying to improve customer satisfaction.
(C) worth : giá trị
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Ex: a dollar’s worth of change
(D) rate : tỉ lệ
+ at a rate = at a price : ở mức giá
+ affordable/competitive/reasionable + price/rate : ở mức giá hợp lý/ phải chăng
Ex: Most people walk at an average rate of 5 kilometres an hour.
Ex: The number of reported crimes is increasing at an alarming rate.
Dịch: Nhà trọ này cung cấp nơi ăn chốn ở tốt ở mức giá phải chăng
117. Our chief operating officer was very _______ by the latest sales ﬁgures.
(A) impress : động từ
(B) impressing : tính từ
(C) impressed : tính từ / dạng bị động
(D) impressive : tính từ
Giải thích: C
+ Dấu hiệu nhận biết : by the latest sales figures => hình thức câu bị động ( chịu tác động
của sự vật hiện tượng con người)
=> be impressed => C
+ Không thể lựa chọn đáp án D vì tính từ " impressive" mô tả bản chất của sự vật
Dịch: Giám đốc vận hành vô cùng ấn tượng với số liệu kinh doanh mới nhất
118. ______ the Kendal Company has been in business for only nine months, it has very
quickly become profitable.
(A) Although
(B) Unless
(C) Before
(D) During
Giải thích: A
(A) Although : mặc dù + Mệnh để (S+ V+ O)
Ex: Although the sun was shining, it wasn't very warm.
(B) Unless = If not : nếu không + Mệnh đề (S+ V+O)
Chú ý: sau Unless không bao giờ sử dụng câu phủ định
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Ex: Unless I'm mistaken, she was back at work yesterday.
(C) Before : trước khi + Mệnh đề / N/ Ving/ thời điểm
Ex: Before I made a decision, I thought carefully about it.
(D) During + một khoảng thời gian => loại vì sau chỗ trống đã là một câu hoàn chỉnh
during the 1990s
Ex: Please remain seated during the performance.
Dịch: Mặc dù công ty Kendal hoạt động kinh doanh mới chỉ 9 tháng, nó đã tạo ra lợi nhuận
một cách nhanh chóng.

119. Naomi Takeda was not able to attend the meeting last Tuesday, but Claire Marsters
gave her a ________ of the discussion.
(A) summarily
(B) summarizer
(C) summarized
(D) summary
Giải thích: D
Sau mạo từ (a/an/the) + danh từ (N)/ cụm danh từ (Np)
=> vị trí cần điền là B/D
=> cần dựa vào nghĩa
B. người tổng kết
D. bản tổng kết, tóm tắt
=> chọn D: bản tóm tắt cuộc thảo luận
Dịch: Naomi Takeda không thể tham dự cuộc họp thứ 3 tuần trước nhưng Claire Marsters
đã đưa cho cô ta bản tóm tắt buổi thảo luận.

120. Sleeping-car passengers will be provided _____ the bedding they need for the journey.
(A) with
(B) for
(C) to
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(D) of
Giải thích: A
Cấu trúc đi với PROVIDE
provide smb with smt: cung cấp cho ai cái gì
Ex: We are here to provide the public with a service.
=> câu này trong đề đã được đổi sang dạng bị động => smb được đảo lên làm chủ ngữ (S)
=> câu trúc biến thành : be provided with smt
=> A
Dịch: Hành khách đi xe giường nằm được cung cấp/đưa cho bộ đồ giường cần cho chuyến
đi

121. New software that should reduce employee training time _______
(A) to develop
(B) developing
(C) is being developed
(D) to be developed
Giải thích: C
Cấu trúc câu : S+ V+ O
S: New software
V: should reduce ???????? => nhìn các đáp án thấy rằng đây là hình thức chia của một
động từ ????? => câu không có 2 động từ chinh được => một động từ nằm trong câu của
mệnh đề quan hệ => chỉ có thể là reduce , động từ chính là develop
=> develop là một ngoại động từ ( tức có chịu tác động của sự vật) => đi theo cấu trúc sau
S+V+O
Tuy nhiên tron câu chính không thấy O (tân ngữ) => đây chắc chắn là câu bị động
=> C
Dịch: Phần mềm mới giảm thời gian đào tạo nhân viên hiệ đang được phát triển.
122. Many of the older buildings in this area have been torn down to make room for the
_________ of the highway.
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(A) thickness : độ dày
(B) widening : việc mở rộng
(C) inflation : sự lạm phát
(D) gain : sự tăng thêm
Giải thích: B
(A) thickness : độ dày
Ex: Use wood of at least 12 mm thickness.
(B) widening : việc mở rộng
Ex: They may have to widen the road to cope with the increase in traffic.
(C) inflation : sự lạm phát
+ rate of inflation/ inflation rate : tỉ lệ lạm phát
+ control inflation : điều chỉnh lạm phát
(D) gain : sự tăng thêm
weight gain : tăng cân
Ex: Regular exercise helps prevent weight gain.
Dịch: Nhiều tòa nhà cũ trong khu vực này bị phá hủy nhằm mực đích cho việc mở rộng
dường cao tốc
123. There will be time for panicipants to discuss _______ issue presented in the seminar.
(A) most of
(B) all
(C) entire
(D) each
Giải thích: D
(A) most of + the + Ns => loại
Ex: Most of the people I had invited turned up.
(B) all + Ns
+ All the students do not go to school this afternoon.
+ All five men are hard workers.
(C) entire
295

Group: Đồng Hành Chinh Phục Toeic 990

Ex: The entire village was destroyed
Ex: I wasted an entire day on it.
(D) each + N số ít
Ex: Each answer is worth 20 points.
Ex: Each day that passed he grew more and more desperate.
Dịch: Có thời gian dành cho người tham dự bàn luận về mỗi vấn đề được thuyết trình trong
hội thảo

124. Employees should _____ the shift manager if assembly work is interrupted by a
machinery breakdown.
(A) inform
(B)speak
(C) respond
(D) inquire
Giải thích: A
(A) inform : thông báo
inform smb (OF/ABOUT smt )
Ex: Please inform us of any changes of address.
(B)speak : nói chuyện
speak (TO smb) ABOUT smt/smb : nói với ai về vấn đề gì
Ex: I've spoken to the manager about it.
(C) respond : phản hồi, đáp lại
respond (TO smb/smt) with smt
Ex: More than fifty people responded to the advertisement.
(D) inquire smt : yều cầu, hỏi
Ex: He inquired her name.
Dịch: Nếu dây công việc lắp ráp bị gián đoạn do hỏng hóc máy móc thì nhân viên nên báo
với người quản lý ca
125. After remaining high for several days, temperatures finally fell ______ yesterday.
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(A) slight
(B) slighter
(C) slightly
(D) slightest
Giải thích: C
Dịch: Cuối cùng thì hôm qua nhiệt độ cũng giảm nhẹ sau mấy ngày luôn giữ ở mức nhiệt
cao
126. Dr. Menotti's decision to move to Zurich has _________ at all to do with his work.
(A) nothing
(B) anything
(C) something
(D) everything
Giải thích: A
Dịch: Quyết định chuyển tới Zurich của ông Menotti không có bất cứ

127. The company's expansion into South America will _______ the creation of more than
100 jobs.
(A) return from
(B) restore to
(C) research into
(D) result in
Giải thích: D
(A) return from : trở về từ
Ex: I returned from work to find the house empty.
(B) restore to : phục hồi, khôi phục
Ex: Her job is restoring old paintings.
(C) research into
(D) result in : dẫn tới ~ lead TO ~ bring ABOUT~ cause
Ex: The cyclone has resulted in many thousands of deaths.
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Ex: These policies resulted in many elderly people suffering hardship.
Dịch:Việc mở rộng công ty sang Bắc Mỹ dẫn tới việc tạo nên hơn 100 việc làm

128. The financial challenges facing the town council must be addressed _____ by its
elected leaders.
(A) urgency (n)
(B) urgencies (n)
(C) urgently (adv)
(D) urgent (adj)
Giải thích: C
+ Sau Verb + ADV Loại A,B,D
Dịch: Những thách thức về mặt tài chính với hội đồng thị trấn cần được giải quết bởi những
người lãnh đạo đã được bầu cử
129. ______ willingness to create customdesigned fabric has made local textile producer
Desmond Finn very popular with movie-set designers.
(A) Which
(B) His
(C) Whose
(D) Those
Giải thích: B
Dịch: Sự sẵn lòng của anh ta tạo ra loại sợi thiết kế theo nhu cầu khách hàng đã khiến nhà
sản xuất hàng dệt may Desmond Finn trở nên nổi tiếng với các tạo mẫu thời trang.

130. In this province, student drivers may not apply for a driver's license until they are ____
17 years old.
(A) at once
(B) at least
(C) for now
(D) for good
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Giải thích: B
(A) at once : ngay lập tức/cùng một lúc
Ex: Come here at once!
Ex: I can't do two things at once.
(B) at least :ít nhất
Ex: She must be at least 40.
(C) for now
(D) for good
Dịch: Ở tỉnh này, người lái xe ở đọ tuổi học sinh sinh viên có thể không đăng ký bằng lái
xe tới tận khi họ ít nhất là 17 tuổi

131. The Ashford Chamber of Commerce invites visitors ____ the restaurants, and theaters
on the city's waterfront.
(A) patronize
(B) patronized
(C) to patronize
(D) be patronizing
Giải thích: C
+ invite smb TO do smt : mời ai làm gì
Ex: They have invited me to go to Paris with them.

Dịch: Doanh nghiệp Ashford Chamber mời khách tham quan tới thăm cửa hàng và rạp

132. Salvador Gomez worked ______ in planning the festival, and he deserves much of the
credit for its success.
(A) hardly
(B) densely
(C) tirelessly
(D) severely
Giải thích: C
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(A) hardly : hầu như không
Ex: Hardly anyone has bothered to reply.
Ex: She hardly ever calls me
(B) densely : dày đặc, rậm rạp
Ex: a densely populated area
(C) tirelessly : không mệ mỏi, đầy sinh lực
Ex: He has worked tirelessly for peace.
(D) severely : khắc nghiệt
Ex: The crops were severely damaged.
Dịch: Salvador Gomez làm việc hết mình với việc hoạch định dự án lễ hội, và ông ta xứng
đáng nổi tiếng với thành công này

133. _______ project manager, Ms. Chung will be directly responsible to the company
president.
(A) Throughout
(B) Aside
(C) Plus
(D) As
Giải thích: D
Dịch: Với cương vị là người quản lý dự án, bà Chung sẽ chịu trách nhiệm trực tiếp với
giám đốc công ty.

134. Our team of specialists works with clients to develop ______ marketing strategies.
(A) restrictive
(B) innovative
(C) demonstrative
(D) dismissive
Giải thích: B
(A) restrictive : hạn chế, thu hẹp
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In time, the changes become restrictive.
(B) innovative : mang tính cải tiến
There will be a prize for the most innovative design.
(C) demonstrative :hay giãi bày tâm sự
Some people are more demonstrative than others.
(D) dismissive : tùy tiện, thô bạo
She was always dismissive of other women in the office.
Dịch: Đội ngũ chuyên viên hợp tác với khách hàng để phát triển những chiến lược tiếp thị
đầy tính sáng tạo.

135. The last shipment was refused by the buyer _____ damage that occurred while the
product was in transit.
(A) according to
(B) because of
(C) as a result
(D) by reason
Giải thích: B
(A) according to : theo như + N/Ving
According to Mick, it's a great movie.
(B) because of : bởi vì + N/Ving
He walked slowly because of his bad leg.
(C) as a result = therefore= consequently= thus vì vậy – thường đứng đầu câu, trước dấu
phẩy
(D) by reason
Dịch: Khách hàng từ chối nhận đơn hàng cuối do lỗi hỏng hóc xảy ra khi sản phẩm được
vận chuyển

136. There are many ______ signs that the quality of education is improving in this country.
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(A) encourage : động từ
(B) encouraged : tính từ
(C) encouraging : tính từ
(D) encouragement : danh từ
Giải thích: C
+ áp dụng công thức adj + N
+ V-ing : là một dạng tính từ, mô tả bản chất của sự vật hiện tượng
+ V-ed : một dạng tính từ, có chịu tác động của sự vật hiện tượng khác
=> chọn C
Dịch: Có nhiều dấu hiệu tích cực cho thấy rằng chất lượng của giáo dục đang được cải
thiện trên đất nước này.

137. It has been projected that sales organic fruit and vegetables will increase _____ 20
percent this year.
(A) by
(B) after
(C) from
(D) across
Giải thích: A
Muốn nói tăng giảm bao nhiều phần trăm dùng giới từ BY
increase/incline/decrease/decline/go up + BY + ……%
Dịch: Ước tính rằng rau củ quả hữu cơ sẽ tăng 20% so với năm nay
138. You will ﬁnd the manual very helpful _______ any problems you encounter when
you ﬁrst use the software.
(A) must solve
(B) be solved
(C) will solve
(D) in solving
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Giải thích: D
Câu này đã có động từ chính là "will find" => không thể chia động từ thứ 2 => loại A,B,C
Dịch: Bạn sẽ cảm thấy bản hướng dẫn rất có ích trong việc giải quyết bất kỳ vấn đề nào mà
bạn gặp phải khi lần đầu tiên sử dụng phần mềm

139. It is always advisable to verify departure times, ______ flight schedules may change
after a ticket is issued.
(A) therefore
(B) since
(C) against
(D) concerning
Giải thích: B
(A) therefore : vì vậy – thường có dấu phẩy phía sau
Ex: There is still much to discuss. We shall, therefore, return to this item at our next
meeting.
(B) since : bởi vì + Mệnh đề ( S + V + O) = as = because = now that
Ex: Cath hasn't phoned since she went to Berlin.
Ex: She may need some help as she's new.
(C) against (giới từ) + Ving/N
Ex: We're playing against the league champions next week.
Ex: She is against seeing him.
(D) concerning = regarding = about : về vấn đề gì
Ex: He asked several questions concerning the future of the company.
Ex: She has said nothing regarding your request.
Dịch: Việc xác minh giờ khởi hành luôn được khuyến cáo, bởi vì lịch trình chuyến bay có
thể thay đổi sau khi vé được phát

140. Executives from the two firms may soon be ready to _______ the terms of the
proposed merger.
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(A) confirm
(B) converse
(C) commune
(D) collaborate
Giải thích: A
(A) confirm
+ confirm smt : xác nhận điều gì
Ex: Please write to confirm your reservation
+ confirm THAT (S+V+O)
Ex: Has everyone confirmed (that) they’re coming?
(B) converse WITH smb : nói chuyện với ai
Ex: She conversed with the Romanians in French.
(C) commune : bàn luận, nói chuyện
commune WTH smb
Ex: He spent much of this time communing with nature.
(D) collaborate : hợp tác, liên kết với
collaborate WITH smb
Ex: She agreed to collaborate with him in writing her biography.
Ex: He was accused of collaborating with the enemy.
Dịch: Các giám đốc từ 2 công ty có lẽ đã sớm sẵn sàng xác nhận các điều khoản của việc
sát nhập được đề xuất

ATTENTION ALL LABORATORY USERS
The Department of Health recently enacted new safety _____ concerning the handling of
141.
(A) regulation
(B) regulations
(C) regulated
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(D) regulators
Giải thích: B
Áp dụng công thức adj + N
Từ nằm phía trước vị trí còn trống là một tính từ (adj) => cần điền danh từ (noun)
=> B
Dịch: Gần đây phòng sức khỏe ban hành một điều lệ an toàn mới về việc xử lý hóa chất,
có hiệu lực ngay tức thì

chemical solutions, effective immediately. As a result, all employees and researchers in
academic and commercial laboratories ________ the following guidelines:
142.
(A) observed
(B) had to observe
(C) must observe
(D) will be observed
Giải thích: C
Loại A vì đây là một điều lệ cần tuân thủ, không phải sự việc xảy ra trong quá khứ
Loại B vì HAVE TO/ HAD TO là từ mang tính chất bắt buộc nhưng chịu tác động khách
quan, nhưng những điều luật này do người viết chỉ định ép buộc
Loại D do đây là những điều lệ không được dùng thì tương lại đơn
Dịch: Vì vậy, tất cả nhân viên và người nghiên cứu trong phòng thí nghiệm trong trường
lóp hay doanh nghiệp buộc phải tuân thủ những hướng dẫn sau đây

1. All containers used for storing chemicals or chemical solutions must be labeled at all
times. This also applies if you are using a container only _______ . For example, if you are
using
143.
(A) briefly
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(B) evenly
(C) lastly
(D) securely
Giải thích: A
(A) briefly : môt cách ngắn gọn
Let me tell you briefly what happened.
(B) evenly : một cách công bằng
evenly distributed/divided
The two teams are very evenly matched (= are equally likely to win).
(C) lastly
dùng nói về điều cuối cùng trong một loạt những điều bạn kể ra trước đó
Trước đó có thể sử dụng các từ sau đây : frist, second, then. after that……… LASTLY
Ex: Lastly, I'd like to ask you about your plans.
(D) securely : một cách an toàn
Ex: His power was securely established.

Dịch: 1. Tất cả các lọ chứa hóa chất hoặc dung dịch hóa chất cần được dán nhãn tại mọi
thời điểm. Điều này cũng được áp dụng nếu bạn sử dụng lọ hóa chất trong chốc lát

a container to measure chemicals, the container should be labeled in case it is left
unattended even for a moment.
2. The container should be labeled with the full name of the chemical or solution.
Please write clearly with a blue or black marker on a white label.
If you have any questions about the new policy, please contact Dr. Marie Daigle at x2519

144-146.
Dear Ms. Kumar,
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Thank you for inquiring about the résumé-writing services provided by our staff at
Competitive Edge Corporation. We specialize in creating résumés for managerial and toplevel executives, and we have a wealth of experience serving clients like you from the
pharmaceutical industry. _________ , we think our company is well-suited to meet your
needs
144.
(A) Otherwise
(B) For instance
(C) Nonetheless
(D) In short
Giải thích: D
(A) Otherwise : nếu không thì
Đứng trước dấu phẩy
Ex: My parents lent me the money. Otherwise, I couldn't have afforded the trip.
(B) For instance : để đưa ra ví dụ = For example
Ex; What would you do, for instance, if you found a member of staff stealing?
(C) Nonetheless = nevertheless = however : mặc dù
Vị trí : đứng trước dấu phẩy
Ex: The book is too long but, nonetheless, informative and entertaining.
Ex: The problems are not serious. Nonetheless, we shall need to tackle them soon.
(D) In short = In conclusion = In general : tóm lại
Ex: In general, Japanese cars are very reliable and breakdowns are rare.
Ex: His novels belong to a great but vanished age. They are, in short, old-fashioned.
Dịch: Chúng tôi chuyên về việc tạo nên những bản sơ yếu lý lịch cho các vị trí quản lý,
giám đốc, và chúng tôi giàu kinh nghiệm trong việc phục vụ những khách hàng như bạn
đến từ ngành dược phẩm. Nói chung, chúng tôi nghĩ rằng công ty chúng tôi vô cùng phù
hợp để đáp ứng nhu cầu của bạn.

We would be happy to meet with you to discuss the details of your executive job search
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We guarantee privacy and _______ when it comes to the information in your résumé.
145.
(A) profession
(B) professional
(C) professionalism
(D) professionally
Giải thích: C
AND là từ nối các từ có cùng vai trò ở trong câu
V1, V2 and V3
N1, N2 and N3
adj1, adj2 and adj3
Mà privacy là một danh từ => vị trí còn trống cũng là danh từ (N)
Ở đây có 2 danh từ B/C
B. professional : chuyên gia
Ex: You need a professional to sort out your finances.
Ex; a top golf professional
C. professionalism : tính chuyên nghiệp
Ex: We were impressed by the professionalism of the staff.
Ex; Their duties were carried out with commitment and professionalism.
Dịch: Chúng tôi đảm bảo tính bảo mật và tính chuyên nghiệp với các thông tin trong bản
sơ yếu lý lịch
We also guarantee that you will have a working résumé _____ one week of consulting
146.
(A) within
(B) amid
(C) until
(D) between
Giải thích: A
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(A) within + một khoảng thời gian : trong vòng …..
Ex; You should receive a reply within seven days.
(B) amid
(C) until = till + thời điểm / clause
Ex: Let's wait until the rain stops.
Ex: He continued working up until his death.
(D) between A and B
Ex: I sat down between Jo and Diana.
Dịch: Chúng tôi có thể đảm bảo rằng bạn sẽ có một bản sơ yếu lý lịch trong vòng một tuần
kể từ khi tư vấn với nhân viên của công ty tôi
with a member of our team.Our résumé-writing specialists will help you develop a résumé
that truly commands attention.
Please let me know if I can be of further assistance.
Sincerely,
Christopher Wells
Senior Résumé Consultant

147-149
Dear Dr. lvanec,
We are very pleased that you have agreed to share your research on data migration at the
next lntemational Data Management Symposium to be held in Madrid, Spain, on March 3
and 4.
You are scheduled ________ on March 4 at 10:00 a.m. The room will be announced at a
later time
147.
(A) having presented
(B) in presenting
(C) to present
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(D) be presenting
Giải thích: C
+ schedule smb/smt TO do smt
Ex: I'm scheduled to arrive in LA at 5 o'clock.
Dịch: Ông được sắp xếp thuyết trình vào ngày 4 tháng 3 lúc 10 h sáng, Phòng sẽ được
thông báo sau

Please respond to this e-mail and let me know what equipment you will need for your
presentation. I can reserve an electronic whiteboard, a digital projector, screens, and
microphones, __________ other things.
148.
(A) following
(B) but
(C) except
(D) among : bị vây quanh bởi ai/cái gì; giữa
Ex: to work among the poor, the sick, the elderly (làm việc giữa những người nghèo, người
đau ốm, người lớn tuổi)
Giải thích: D
Dịch: Tôi có thể đặt trước một bảng trắng điện tử, máy chiếu, màn hình và microphone
giữa nhiều thứ khác

I'd appreciate it if you could provide me with the requested ______ by February 10 at the
latest
149.
(A) payment
(B) information
(C) products
(D) warning
Giải thích: B
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(A) payment : việc thanh toán
What method of payment do you prefer?
There will be a penalty for late payment of bills.
(B) information : thông tin
Ex: a source of information
Ex: an information desk
He refused to comment before he had seen all the relevant information.
(C) products : sản phẩm
to launch a new product on to the market
investment in product development
(D) warning : cảnh báo
Let me give you a word of warning.
Dịch: Tôi đánh giá cao nếu bạn có thể cung cấp cho tôi thông tin được yêu cầu muộn nhất
là trước ngày 10 tháng 2

We are looking forward to an informative and enlightening symposium.
Sincerely,
Lian Meng
Symposium Organizer

150-152
Advertisers Tum to Neuroscience
Advertising companies have long relied on focus groups to sell products. However, a team
at Banes Associates is taking an _______ route. It is attempting to see whether
neuromarketing,
150.
(A) altemates
(B) alternating
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(C) alternated
(D) alternate
Giải thích: D
ÁP dụng công thức “ TAKE + A/AN + adj + N”
Sau vị trí còn trống là Noun => trước đó cần một tính từ (adj)
=> D
which examines the brain's response to products and brands, can help make products in
stores more appealing to consumers.
To find out, the research team recruited 50 men and 50 women between the ages of 25 and
35 who regularly buy breakfast cereal. These men and women were connected to an
electrograph machine that measures brain waves, and they were shown three different
cereal boxes for exactly 30 seconds __________ as the research team looked on.
151
(A) each : mỗi thành viên cá nhân (của một nhóm)
Ex : he gave us 500 francs each (ông ta cho mỗi chúng tôi 500 quan)
(B) apart
(C) fewer
(D) its
Giải thích: A
Dịch: Những người đàn ông và phụ nữ đã được kết nối với một máy ELECTROGRAPH
đo sóng não, và mỗi người họ thể hiện ba hộp ngũ cốc khác nhau cho trong đúng 30 giây
khi nhóm nghiên cứu nhìn vào.
Notes: AS trong câu trên mang nghĩa là ( khi, lúc)
Ex : I watched her as she combed her hair (tôi ngắm cô ấy khi cô ấy đang chải đầu)
The researchers then ______ the test subjects’ reactions. Factors like memory retention and
152.
(A) proposed
(B) analyzed
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(C) predicted
(D) solved
Giải thích: B
(A) proposed : đề xuất
propose smt : đề xuất điều gì
Ex: The government proposed changes to the voting system.

(B) analyzed : phân tích
analyze smt : phân tích điều gì
Ex: He tried to analyse his feelings.

(C) predicted : dự đoán
predict smt : dự đoán điều gì
Ex: Nobody could predict the outcome.

(D) solved : giải quyết
 solve a problem = deal with a problem = resolve a problem = fix a problem : giải quyết
vấn đề
Ex: Attempts are being made to solve the problem of waste disposal.

emotional engagement were considered, and the results were soored on a scale of 1 to 10.
The subjects showed a clear preference for the cereal box with the simplest, most geometric
image.
Boxes with complex images and logos received much lower scores.

313

Group: Đồng Hành Chinh Phục Toeic 990

TEST 08: Nguyễn Nữ
PART 5
101. The chief operating officer has asked the members of the research team to clarify
______ findings.
(A). they ( có chức năng làm chủ ngữ + V)
(B). them ( đại từ có chức năng làm tân ngữ, thường đứng sau động từ)
(C). themselves ( đại từ phản thân )
(D). their ( đại từ sở hữu + Noun/ cụm noun)
- ở đây findings là noun  Loại A,B,C
- clarify (v) : làm sáng tỏ; làm rõ ràng
- The chief operating officer (n) : giám đốc điều hành
- findings (n) : kết quả ; các phát hiện
*Dịch: Các giám đốc điều hành đã yêu cầu các thành viên của nhóm nghiên cứu để
làm rõ những phát hiện của họ.
Key D
102. Passengers should be _____ when opening the overhead luggage bins as contents
may have shifted during travel.
(A). enjoyable (adj ) : thú vị; thích thú
(B). upward (adj) : lên; hướng lên; đi lên
(adv) : lên, về phía trên
(C). late (adj , adv) : trễ, chậm , muộn
(D). careful (adj) : cẩn thận
- Đây là câu thuộc dạng từ vựng  Dịch và chọn
- should be + adj
- overhead (adj) : ở trên đầu
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*Dịch : Hành khách nên cẩn thận khi mở thùng hành lý trên đầu như nội dung đã
dịch chuyển trong quá trình du lịch.
Key D
103. Our survey suggests that customers prefer to see the _____ size of the cereal pieces
on the box.
(A). actualize(v) : thực hiện
(B). actual (adj) : thực sự , có thực ; hiện tại
(C). actually (adv) : thậm chí = even ; trên thực tế
(D). actuality (n) : thực tế; thực tại
- Vị trí cần điền là 1 ADJ bổ nghĩa cho danh từ “SIZE”  loại A,C,D
- cấu trúc : suggest + that + S.O + V-inf = suggest + v-ing
- cereal ( adj ) : (thuộc) ngũ cốc
*Dịch: Khảo sát của chúng tôi cho thấy rằng khách hàng thích xem kích thước thực tế
của mảnh ngũ cốc trên chiếc hộp.
Key B
104. The Ciruna Corporation has announced the _____ of its long-serving senior vice
president , Mr.Lundgren.
(A). facility (n ) : sơ sở vật chất
(B). retirement (n) : sự nghỉ hưu; về hưu
(C). repetition (n) : sự nhắc lại; sự tái diễn
(D). competition (n) : cuộc thi đấu; sự cạnh tranh
- câu từ vựng  Dịch  Chọn
- senior (adj) : lâu năm hơn ; thâm niên hơn
*Dịch : Tổng công ty Ciruna đã thông báo việc nghỉ hưu của phó chủ tịch thâm niên
phục vụ lâu dài của nó, Mr.Lundgren.
Key B
105. Rebuilt Ltd. pledges that all appliances will be properly ______ the first time.
(A). repair (v) : sửa chữa
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(B). repairs
(C). repaired
(D). repairing
- sau WILL BE có hai trường hợp
* will be + V-ing để diễn tả thì tương lai tiếp diễn cho hành động xảy ra ở một thời
điểm cụ thể xác định trong tương lai ( thường được dùng trong văn phong trịnh trọng hơn
) ; hoặc có thể “will be + V-ing” là hình thức nhấn mạnh cho cấu trúc “ Will + V-inf”
* will be + V3/ed : cấu trúc bị động của thì tương lai đơn
Trong câu này nó chỉ ở hình thức bị động thông thường
- Ldt. : TNHH
- Pledge (v) : cam kết
*Dịch : Công ty TNHH Rebuilt cam kết rằng tất cả các thiết bị sẽ được sửa chữa 1
cách đúng đắn ở lần đầu tiên.
Key C
106. The advertising campaign should _____ the public’s awareness of the new recycling
bins in the city park.
(A). raise (v) + O : nâng cao
(B). reply (v) : trả lời
(C). inquire sth of sb : hỏi thăm
(D). react (v) : phảng lại; tác động lại ; + against : chống lại; đối phó lại
- Thường thì Awareness of đi với động từ raise
- campaign (n) : chiến dịch
*Dịch : Chiến dịch quảng cáo nên nâng cao nhận thức công chúng về các thùng tái
chế mới trong công viên thành phố.
Key A
107. It was a short _____ and the delegates arrived in Jarkata in less than an hour.
(A). flying (n) : sự bay
(adj) : + Bay, biết bay
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Ex: unidentified flying object (UFO) : vật thể bay không xác định được
+ Mau chóng, chớp nhoáng
Ex : a flying visit : cuộc đi thăm chớp nhoáng
(B). fly (v) : bay
(n) : con ruồi
(C). flight (n) : chuyến bay
(D). flown ( V3 của động từ fly)
- It + be + a/an + adj + noun  Vị trí cần điền là 1 danh từ bổ nghĩa cho tính từ SHORT
- Delegate (n) : đại biểu
*Dịch: Đó là 1 chuyến bay ngắn và những đại biểu đã đến Jarkata chưa tới 1 giờ.
Key C
108. Ms.Borgen changed jobs ______ because her former position provided little
flexibility.
(A). partly (adv) : từng phần
(B). financially (adv) : Về phương diện tài chính, về mặt tài chính
Ex : this project is financially feasible : dự án này khả thi về phương diện tài
chính
(C). widely (adv) : rộng rãi ; khắp nơi
(D). relatively(adv) : khá; tương đối
- Câu này thuộc phần từng vựng  Dịch và chọn
- flexibility (n) : giờ linh hoạt
*Dịch : Bà Borgen đã thay đổi công việc từng phần vì vị trí trước đây của cô ta cung
ứng ít giờ làm việc linh hoạt .
Key A
109. To ensure prompt return of your laudry, _____ your hotel room number on the tag
provided.
(A). wrote
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(B). written
(C). write
(D). writing
- Ở câu này , đây là dạng rút gọn để nhấn mạnh hay chỉ sự mệnh lệnh , người ta dùng Vinf để rút gọn ( trước ô trống là dấu phẩy)
Ex : To pass this exam, (you must) study hard { hoặc có thể thay chỗ đó bằng PLEASE }
Khi chuyển vế trước dấu phẩy ra sau thì ta sẽ thấy 1 cấu trúc mệnh lệnh thường gặp : “
write your hotel room number on the tag provided to ensure prompt return of your
laudry”
Ex : open the door!
- prompt (n) :+ Kỳ hạn trả tiền, kỳ hạn trả nợ
+ lời nhắc; sự nhắc nhở
- laudry (n) : giặt ủi
*Dịch : Để đảm bảo thời hạn trả lại đồ giặt ủi của bạn, hãy viết số phòng khách sạn
của bạn lên tấm thẻ đã được cung cấp.
Key C
110. Mr.Woo has not yet signed the agreement composed _____ our lawyer.
(A). by
(B). of
(C). between
(D). from
- Câu này có 2 động từ chính là SIGN và COMPOSE , ở mệnh đề phía sau dùng rút gọn
mệnh đề quan hệ ở thể bị động  dùng BY
- câu hoàn chỉnh : Mr.Woo has not yet signed the agreement (Which is) composed by our
lawyer .
*Dịch : Ông Woo vẫn chưa kí thỏa thuận được bao gồm bởi luật sự của chúng tôi .
Key A
111. To apply for membership , ______ complete the form on the society’s Web site.
(A). simple (adj)
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(B). simply (adv) : 1 cách dễ dàng
(C). simplify (v)
(D). simplicity (n )
- vị trí cần 1 trạng từ ( đứng trước động từ COMPLETE )
*Dịch : Để đăng ký thành viên, chỉ cần điền vào biểu mẫu trên trang web của xã hội.
Key B
Note: Câu này về mặt ngữ pháp và hình thức câu tương tự như câu 109 test 8 .

112. ________ or not Dr.Danawala accepts the position, we will need to at least two
more physicians.
(A). whether
(B). So
(C). Either
(D). if
- cấu trúc whether...or : dù... hay, hoặc... hoặc
Ex : whether he likes it or not : dù nó thích cái đó hay không
*Dịch : Dù Ông Danawala có chấp nhận vị trí đó hay không, chúng tôi vẫn cần ít nhất
thêm 2 bác sĩ phẫu thuật.
Key A
113. Chemical companies in Avondale have spent considerable sums of _____ on
agricultural development.
(A). laboratory ( n) : phòng thí nghiệm
(B). investigation (n) : sự điều tra
(C). money ( n) : tiền
(D). land (n) : đất
- sums of + money : 1 khoảng tiền
Note : sums of money = numbers of money
Nhưng trong 2 cụm từ này khi đi với 1 adj để chỉ số lượng tiền nhiều thì người ta dùng “
A big sum of money “ hay “ a large number of money”
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*Dịch : Các công ty hóa chất đã chi 1 số tiền đáng kể về phát triển nông nghiệp.
Key C
114. Ms.Waston looks forward to ____ possible investment options at the November
meeting.
(A). explore
(B). exploring
(C). exploratory
(D). exploratation
- Sau look forward to + V-ing  Key B
- option (n) : sự lựa chọn
- investment (n) : sự đầu tư
*Dịch : Ms.Waston mong muốn khám phá lựa chọn đầu tư tốt tại cuộc họp tháng
mười một.
115. The international catalog is comprehensive ____ certain items may not be available
in every country.
(A). but : nhưng
Ta có thể nối 2 câu bằng liên từ BUT , nó điễn tả sự tương phản hoặc mâu thuẫn.
(B). whereas (liên từ ) : nhưng ngược lại; trong khi = while
(C). how
(D). whenever ( vừa là liên từ vừa là phó từ) : bất cứ khi nào
- comprehensive (adj) : mau hiểu ; thông minh
- catalog ( n) : catalo
** catalog là gì : Catalogue là cuốn tài liệu được biên soạn để giới thiệu về một loạt sản
phẩm hoặc dịch vụ của công ty và đóng quyển với số lượng trang tương đối dày. Tối thiểu
số lượng trang 1 cuốn catalogue khoảng 16-20 trang. Trong trường hợp số lượng trang ít
hơn người ta vẫn gọi là catalogue, catalog hay catalo.
Catalogue mang tính chất dùng để tra cứu thông tin một cách kỹ lưỡng và đầy đủ nhất. Nếu
số lượng trang chỉ khoảng 4 hoặc 6 trang cuốn catalogue sẽ trở thành tờ gấp sản phẩm hoặc
Brochure gập đôi hoặc gập 3. Cần phân biệt rõ điều này để khi trao đổi với nhà thiết kế,
cách gọi được chính xác nhất
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*Dịch : Catalog quốc tế thì thông minh nhưng chắc chắn các mục cố định có thể
không có sẵn ở mỗi đất nước.
Key A

116. To prepare ______ for the interview at Boyer Pharmaceuticals ,Mr.Paik read about
the company’s history.
(A). yourself
(B). ourself
(C). himself
(D). itself
- Người được nhắc đến trong câu này là Mr.Paik nên đại từ phản thân được dung ở đây để
nhấn mạnh hành động của chính anh ta làm .
- interview (n) : cuộc phỏng vấn
Interviewer (n) : người phỏng vấn
Interviewee (n) : người được phỏng vấn
- Pharmaceuticals (n) : dược phẩm
*Dịch : Để chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn của chính anh ấy tạicông ty Dược phẩm
Boyer, Mr.Paik đã đọc về lịch sử của công ty.
Key C

117. Ms.Pieraccini had _____ finished editing the bugget report when she noticed an
error in the title page.
(A). nearly (phó từ ) : Gần, sắp, suýt
Ex : it is nearly time to start : đã gần đến giờ khởi hành
(B). ahead (phó từ ) : trước; về phía trước
(C). anymore = any more : không …… nữa
Ex : they cannot see you anymore : họ không thể gặp bạn nữa
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(D). lastly ( phó từ ) : cuối cùng, sau cùng
Ex : lastly, we're going to visit Athens and fly home from there : sau cùng, chúng tôi đi
tham quan Athens rồi từ đó đáp máy bay về nước
- Đây cũng là loại câu thuộc mảng từ vựng  Dịch Chọn
*Dịch : Bà Pieraccini sắp hoàn thành việc biên tập bản báo cáo ngân sách khi cô ấy
nhận thấy1 lỗi trong các trang tiêu đề.

Key A
118. ______ hundreds of technical specialists at the convention in Zurich last month.
(A). Several

:

+ of + tân ngữ/danh từ.. + Động từ … : vài

Ex : several of them need to work harder : Một số người trong bọn họ cần phải làm việc
tích cực hơn nữa.
(B). Many of the :

+ Noun + Verb +… : Nhiều

Ex : Many of the examinees are from northern provinces : Nhiều người trong số các thí
sonh là từ các tỉnh miền Bắc vào.
(C). Having had
Độngt ừ V-ing đứng đầu câu để rút gọn mệnh đề cùng chủ ngữ nhưng ở đây chỉ có 1 chủ
ngữ là TECHNICAL SPECIALISTS => Loại C
(D). There were : + Noun
- Trong cầu này thiếu ĐỘNG TỪ . Ở đây chỉ có đáp án D chứa động từ TOBE (were)
*Dịch : Có hàng trăm chuyên gia kỹ thuật tại hội nghị ở Zurich vào tháng trước.

Key D
119. Through her work on the city council, Ms.Danos has become very well informed
_____ building regulations.
(A). to
(B). for
(C). about
(D).behind
- inform sb of/about sth : cho ai biết về cái gì; nói cho ai biết
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Ex : To inform the casualty wward about a car accident : báo cho phòng cấp cứu biết về 1
vụ tai nạn xe hơi.
-

Building regulation : quy định xây dựng

*Dịch : Thông qua công việc của mình trong hội đồng thành phố, Ms.Danos đã trở
nên rất rõ về quy định xây dựng.
Key C

120. _____ that her order would not arrive on time, Ms.Chang requested the express
delivery option.
(A). needless (adj) : ko cần tới; thừa; vô ích
(B). easier (adj) : dễ dàng hơn
(C). quickest (adj) : nhanh nhất
(D). concerned (adj): liên quan; dính líu
- câu từ vựng  Dịch Chọn
*Dịch : Liên quan đến việc trình tự của cô ấy sẽ không đến đúng giờ, Ms.Chang yêu
cầu các tùy chọn chuyển phát nhanh.
Key D
121. The firm announced on Thurday that its profits rose 15 percent in the first quarter
_____ as a result of its restructuring.
(A). Largely (adv ) : phần lớn; chủ yếu
(B). Large (adj) : rộng lớn; to lớn
(C). Larger (adj) : rộng hơn; nhiều hơn
(D). Largest (adj) : rộng nhất; nhiều nhất
_ Theo sau động từ là 1 trạng từ  Loại B,C,D
_ firm (n) : công ty = company
_ restructuring (n) : sự tái cấu trúc
_ quarter (n) : quý (3 tháng)
*Dịch : Công ty đã thông báo vào Thứ năm rằng lợi nhuận của công ty đã tăng 15 %
trong quý đầu tiên chủ yếu là do kết quả từ việc tái cấu trúc.
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Key A

122. Yokohama-based Shinohara Industries _____ has a satellite office in Bangkok.
(A). And
_ Liên từ And dùng để nối hai câu, sau nó là CLAUSE /NOUN/V-ing , mặc khác Động
từ chính của câu là HAS , nếu chọn AND và chia là HAVING thì lại càng sai vì S+ Ving thì về mặt ngữ pháp ko đúng=>Loại A
(B). Plus
- (giới từ) : cộng với (số) , cả , cùng với (người )
Ex : 3 plus 4 : 3 cộng 4
-

(adj ) : cộng ; thêm vào
(n) : dấu cộng; ưu thế

(C). Else (adv) (với các đại từ và phó từ khẳng định, nghi vấn hoặc phủ định) : thêm vào
hoặc ngoài (cái đã được đề cập)
Ex : did you see anybody else?
(D). Also ( adv) (không dùng với động từ ở thể phủ định) : cũng, cả, nữa, ngoài ra
- Vị trí cần 1 trạng từ để bổ nghĩa cho động từ HAS, nếu chọn ELSE thì trạng từ này sẽ
bổ sung nghĩa cho cụm danh từ “ Yokohama-based Shinohara Industries” chứ ko phải
động từ HAS  Loại C
*Dịch : Các ngành công nghiệp Shinohara dựa trên Yokohama cũng có 1 văn phòng
vệ tinh ở Bangkok.
Key D

123. The survey was conducted _______ and yielded statistically signiﬁcant results.
(A) systematized (Ved của động từ systematize ) : hệ thống hóa; xắp xếp theo hệ thống
[ động từ này còn có cách viết khác là “systematise” or “systemize” ]
(B) sytstem (n) : hệ thống
(C) systematically (adv) : 1 cách có hệ thống
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(D) systematic (adj) : có hệ thống ; có phương pháp
- Sau động từ + ADV , trong câu này có 2 động từ chính là CONDUCT và YIELD ,
trạng từ SYSTEMATICALLY bổ sung cho động từ CONDUCT đứng trước nó nhưng
trạng từ STATISTICALLY ở đây không bổ nghĩa cho động từ “ YIELD” đứng trước nó
mà nó bổ nghĩa cho tính từ SIGNIFICANT đứng sau nó.
- Đây là câu thuộc dạng bị động ở thì Quá khứ đơn
- survey (n) : cuộc điều tra; khảo sát
- conduct (v) : tiến hành
- yield (v) : sinh ra ; mang lại ( ngoại động từ)
- statistically (adv) : (thuộc) thống kê; được trình bày bằng thống kê
*Dịch : Cuộc điều tra được tiến hành một cách hệ thống và mang lại những kết quả
thống kê quan trọng .
Key C
124. The challenges of maintaining quality control must be taken ____ account before
production can be increased.
(A). From
(B). On
(C). With
(D). Into
- take from: rút ra, lấy ra (từ một nơi hoặc nguồn đặc biệt)
Ex : You have to take this medicine with milk or soda water
- take sth with sth : ăn hay nhai cái gì đó với cái gì
Ex : part of her article is taken from my book on the subject : một phần bài báo của bà ta
là lấy từ cuốn sách của tôi viết về đề tài này
- take into : đưa vào; để vào , đem vào
*Dịch : Những thách thức của việc duy trì kiểm soát chất lượng phải được đưa vào tài
khoản trước khi sản lượng có thể được tăng lên.
Key D
125. While Ms.Jamison ‘s study focused on comsumer spending generally , ______ deals
more specifically with purchasing trends among 18 to 24 years old .
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(A). I
(B). My
(C). Me
(D). Mine
- My, mine, your, ... đều diễn tả quyền sở hữu và có nghĩa tương tự nhau . “My” đứng
trước một danh từ; còn “mine” đứng một mình.
- “______ deals more specifically with purchasing trends among 18 to 24 years old .”
Trong câu này ta thấy “deals” ở đây là động từ vì trong câu này chưa có động từ chính ,
đứng trước động từ thì ko thể là “My, Me” được  Loại B , C
- Ở mệnh đề đứng trước dấu phẩy có “ Ms.Jamison ‘s study” chỉ sự sở hữu , cho nên chỗ
cần điền là 1 sỡ hữu tương tự như ở trước  Loại A
- MINE ở đây tha thế cho “ My Study” .
- deal with sth : bàn về, đề cập đến cái gì
*Dịch : Trong khi nghiên cứu của bà Jamison tập trung vào chi tiêu người tiêu dùng
nói chung, còn của tôi thì đề cập đặc biệt hơn với xu hướng mua bán từ 18-24 tuổi
Key D
126. Mr.Montoya ‘s biography of former president John Kendall is the subject of ____
debate.
(A). Mostly(adv) : hầu hết; phàn lớn
(B). Almost (adv) : hầu như; gần như
(C). Much (adj ) : nhiều [ + danh từ ko đếm được]
(D). Many (adj) : nhiều [ + danh từ đếm được ]
- vị trí cần điền là 1 adj loại A, B ; debate ko đếm được  Loại D
- biography (n) : tiểu sử, lí lịch
- debate (n) : cuộc tranh luận; cuộc tranh cãi
*Dịch : Tiểu sử của cựu tổng thống John Kendall Mr.Montoya là chủ đề của nhiều
cuộc tranh luận .
Key C
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127. Production of Peroware’s Lima plant has more than doubled since the introduction
of _____ assembly.
(A). Automate (v) : tự động hóa
(B). Automatically (adv) : 1 cách tự động
(C). Automated (adj) : tự động
(D). Automation (n) : sự tự động hóa; kỹ thuật tự động
- assembly (n) : bộ phận lắp ráp
- Vị trí cần điền là 1 tính từ bổ nghĩa cho danh từ ASSEMBLY  Loại A,B,D
*Dịch : Việc sản xuất của nhà máy Lima Peroware đã hơn gấp đôi kể từ sự ra đời của
bộ phận lắp ráp tự động.
Key C
128. Ms. Ito was asked to ________ the latest dataon popuiation growth in Dauphin
county.
(A) Examine (v) : kiểm tra; khảo sát ( ngoại động từ )
(B) Look (v) : nhìn
(C) Stare ( v) : nhìn chằm chằm; nhìn chòng chọc
(D) Glance (v) : liếc
- be asked to do sth : được yêu cầu làm gì
- Câu này thuộc dạng từ vựng nên dịch và bốc bỏ vào
- Thường thì sẽ dịch từ “Country” là “ nước, đất nước, vừng miền” nhưng ở đây Dauphin
là 1 quận cả tiểu bang Pennsylvania, nên nó còn được dịch là “Quận”
*Dịch: Bà Ito đã được yêu cầu kiểm tra các dữ liệu mới nhất về sự tăng trưởng dân số
ở quận Dauphin.
Key A
129. For the last fifteen years, Matlock, Inc. , has consistently _____ among the nation’s
ten leading Toy manufactures.
(A). rank
(B). ranked
(C). ranking
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(D). ranks
- “ for the last fifteen years”  Thì HTHT ( S+ has/have + V3/ed)
- consistently (adv) : 1 cách liên tục
*Dịch : Trong mười lăm năm qua, Matlock, Inc., đã liên tục xếp hạng trong top 10
các quốc gia hàng đầu sản xuất đồ chơi.
Key B
130. According to the report , the company ‘s six refineries were all operating at or near
______ as of March 31.
(A). insight (n) : sự sáng suốt
(B). omission (n) : sự bỏ sót; sự bỏ quên
(C). additive (adj) : để thêm vào; để cộng vào
(D). capacity (n) : công suất; khả năng
- refinery (n) : nhà máy lọc dầu
*Dịch: Theo báo cáo, các công ty của sáu nhà máy lọc dầu thì tất cả đang hoạt động
ở công suất hoặc gần như của ngày 31 tháng 3
Key D
131. Ms.Kim is planning to attend the regional seminar, _____ it is not absolutely
necessary that she be there.
(A). where : ở đâu
(B). or = if…. not
(C). due to + noun/ cụm noun = because of
(D). although : mặc dù + clause
 Dịch và bốc bỏ vào ô trống 
*Dịch : Ms.Kim đang có kế hoạch tham dự các hội thảo khu vực, mặc dù đấy không
phải là hoàn toàn cần thiết rằng mà cô có mặt ở đó.
Key D
132. Mr.Ono asked for _____ of all the documents that were passed out during the
presentation.
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(A). duplicate (n) : bảo sao
(B). duplicates
(C). duplicated (V)
(D). duplicative (adj)
- presentation (n)
- Sau giới từ + V-ing/Noun Loại C, D
- THAT trong câu là thay thế cho danh từ ở vị trí cần điền, mà theo sau nó là động từ
“WERE” ( số nhiều) nên danh từ cần điền ở đây phải là số nhiều Loại A
*Dịch: Ông Ono đã hỏi về các bản sao của tất cả các tài liệu đã được truyền ra trong
quá trình thuyết trình.
Key B
133.Recent graduates apply for work at Harnum Cooperation because it offers ______
opportunities for advancement.
(A). outgrown (adj) : lớn hơn; phát triển nhanh hơn
(B). outlying (adj) : xa trung tâm, xa thành phố; xa xôi hẻo lánh
Ex : outlying regions : những vùng xa xôi hẻo lánh
(C). outstretched (adj) : kéo dài ra, trải dài ra, căng rộng ra, mở rộng ra; duỗi ra
Ex : outstretched arms : cánh tay duỗi ra
(D). outstanding (adj) : nổi bật ; đáng chú ý; nổi tiếng
- apply for : xin việc
*Dịch : Những sinh viên tốt nghiệp gần đây xin việc tại Harnum Cooperation vì nó
cung cấpnhiều cơ hội nỗi bật để thăng tiến.
Key D
134. Some regulations do not address specific circumstances and are often subject to
_____ .
(A). interpretation (n) : sự giải thích ; sự làm sáng tỏ
(B). interpreter (n) : phiên dịch viên
(C). interpretive (adj) : để giải thích ; được dẫn giải ra
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(D). interpreted (v) : phiên dịch
- regulation (n) : nọi quy ; quy định
- circumstance (n) : trườn hợp ; hoàn cảnh
- specific (adj) : cụ thể; rành mạch
- subject to sth
*Dịch : Một số quy định không giải quyết những trường hợp cụ thể và thường phải
tuân theo sự làm sáng tỏ .
Key A
135. The preventation of enviromental pollution has become an important consideration
for small and large business _____ .
(A). forth(adj) : ra khoải
(B). even (adj) : thậm chí
(C). alike (adj) : giống nhau, như nhau
+ Alike luôn đứng một mình
Ex: Your hat and my hat are alike. (Nón của bạn và nón của tôi thì giống nhau)
(D). beyond(adj) : vượt quá
- Vị trí cần điền là 1 tính từ vì trước đó có động từ BECOME , sau “become +adj”
*Dịch: Sự phòng chống ô nhiễm môi trường đã trở thành một yếu tố quan trọng đối
với tất cả doanh nghiệp nhỏ cũng như doanh nghiệp lớn.
Key C
***** Cách phân biệt alike và like
+ Alike là tính từ có nghĩa: tương tự nhau, giống nhau, giống lẫn nhau (like each other).
+ Like ngoài chức năng động từ (thích, ưa thích) , danh từ, liên từ và giới từ (như thể,
giống nhau, tương tự), khi làm tính từ cũng có nghĩa giống nhau.
+ Hãy so sánh:
Ex 1: The twins are alike in looks but not in personality.
 Hai đứa trẻ sinh đôi trông giống nhau,nhưng tính cách thì khác.
Ex 2: These three photographs are almost alike.
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 Ba bức ảnh này hao hao giống nhau.
Ex 3: She's like her sister.
 Cô ấy hao hao giống chị của mình.
Ta không dùng like trong hai câu trên và không dùng alike trong câu dưới.
Lưu ý: Ta không dùng alike đứng trước một danh từ. Ta không nói "They wore alike
hats". Trong trường hợp này, ta dùng similar hoặc identical (đều là tính từ có nghĩa:
giống hệt nhau) thay thế: They wore similar/identical hats. (Họ đội mũ giống hệt nhau).
136. Sales of domestically built cars dropped by 10.2 percent in December , reflecting a
somewhat _____ demand than expected.
(A). weaker (adj) : yếu hơn ( so sánh hơn với tính từ ngắn)
(B). weakly (adv) : 1 cách yếu ớt
(C). weakened (V3 của weaken)
(D). more weakly (more + adv => dạng so sánh hơn với trạng từ dài)
- Trong câu ta thấy chữ THAN => so sánh hơn  Loại B, C
- Vị trí cần điền là một tính từ bổ nghĩa cho danh từ DEMAND  Loại D
*Dịch : Doanh số bán xe được xây dựng trong nước đã giảm 10,2 phần trăm trong
tháng mười hai, phản ánh một phần nào nhu cầu yếu hơn so với dự kiến.
Key A
137. The employee handbook clearly ____ the procedure for filing expense reports.
(A). purchases (v) : mua bán
(B). outlines (v) vẽ phác, phác thảo ; vẽ đường nét bên ngoài, vạch hình dáng bên ngoài
Ex : the mountain range was clearly outlined against the morning sky (vào buổi sáng,
trên nền trời in rõ hình dãy núi)
(C). rations (v) : hạn chế ai/cái gì trong số lượng cố định của cái gì
Ex : rice, meat, sugar and cotton cloth are rationed in difficult times
( gạo, thịt, đường và vải thường bị hạn chế trong thời kỳ khó khan)
(D). invests (v) : đầu tư
- Câu này dạng từ vựng Dịch  bốc bỏ vào 
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*Dịch: Các sổ tay nhân viên in rõ các thủ tục để nộp các bảng báo cáo chi phí.
Key B
138. The engineers had only begun analyzing the problem when a new discovery ____
their working model obsolete.
(A). rendering
(B). rendered
(C). renders
(D). will render
- render (v) : biểu hiện ; diễn tả
Ex : the writer's thought is well rendered in his works ( tư tưởng của nhà văn biểu hiện rất
rõ ràng trong những tác phẩm của ông)
- mệnh đềtrước WHEN ở thì QKHH  sau WHEN là thì QKĐ
*Dịch : Các kỹ sư đã chỉ bắt đầu phân tích các vấn đề khi một phát hiện mới biểu hiện
mô hình làm việc của họ trở nên lỗi thời.
Key B
139. Wyncot Airline has announced that it will ____ the $15 baggage fee for members of
its Sky Flyer Club .
(A). prove (sth to sb ) : chứng minh, chứng tỏ
(B). cost (v) : giá cả
Ex : it costs too much (giá đắt quá )
(C). waive (v) : bỏ ; từ bỏ; khước từ
Ex : to waive a right (bỏ quyền lợi)
(D). align ( cách viết khác là aline ) : sắp cho thẳng hang
Ex : to align the sights [of rifle] and bull's eye ( hướng đường ngắm (của súng) thẳng vào
đúng giữa đích )
- Câu từ vựng  Dịch  Bốc bỏ vào
- baggage fee (n) : phí hành lý
*Dịch : Hãng hàng không Wyncot đã thông báo rằng nó sẽ bỏ lệ phí hành lý $ 15 cho
các thành viên câu lạc bộ Sky Flyer của nó.
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Key C
140. Dr.Ravia has made significant contributions to the fields of psychology and
neurobiology ______ his earlier work in linguistics.
(A). in as much as ( = in so much as ) : vì ; bởi vì
Ex : in as much as he cannot come, I propose that the meeting be postponed (vì ông
ấy không đến được, tôi đề nghị hoãn cuộc họp)
(B). in addition to (+ sth) : là một người, vật hoặc tình huống thêm vào
Ex : In addition (to the names on the list) there are six other applicants : Thêm vào
(các tên trong danh sách) còn có sáu người khác xin vào
(C). in the even of (đây cụm từ được dùng như giới từ ) : nếu mà
Ex: In the event of my not coming, you can come home.( nếu mà tôi không đến thì
anh cứ về) (D). in either case : trong cả 2 trường hợp ( nó khác với ‘in any case’ : trong bất kì trường
hợp nào)
- contribution (n) to sth : đóng góp cho  contribute (v)
- filed (n) : lĩnh vực
- psychology ( n) : tâm lí học
- neurobiology (n) : thần kinh học
- linguistics (n) : ngôn ngữ học ( số nhiều và số ít đều có ‘s’ )
 linguistic (adj) : ( thuộc) ngôn ngữ học
*Dịch : Tiến sĩ Ravia đã có những đóng góp đáng kể cho các lĩnh vực của tâm lý học
và thần kinh học ngoài công việc trước đây của mình trong ngôn ngữ học.
Key B

PART 6
141-143
To :
From :

Hina Khan hkhan@baystream.net
Jinkook Shin jshin@glaxtoncomputers.com
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Subject : Employment
Date : September 12
Dear Ms.Khan :
Thank you for expressing interest in an employment opportunity with Glaxton Computer .
This e-mail is to confirm that our human resources department _____ your resume.
141. (A). to receive
(B). will receive
(C). receive
(D). has received
 Trong câu “This e-mail is to comfirm that our human resources department _____
your resume” ta thấy mệnh đề ở sau THAT vẫn chưa có động từ chính -> Loại A
 Động từ CONFIRM( xác nhận) nó muốn diễn tả là sự việc đã mới xảy ra và cần sự
xác nhận Loại B
 Chủ ngữ là “human resources department” ( số ít) loại C
* Dịch : Cảm ơn bạn vì đã bày tỏ quan tâm đến cơ hội việc làm với Glaxton Computer.
E-mail này là để xác nhận rằng bộ phận nguồn nhân lực của chúng tôi đã nhận bản
tóm tắt của bạn.
Key D
The office is currently in the process of reviewing your ____ and work experience.
142. (A). qualifications (n) : trình độ
(B). qualifying (adj)
(C). qualified (adj )
(D). qualifies (v)
- sau tính từ sở hữu + NOUN  Loại B,C,D
- in the process of + sth/Doing sth : đang trong quá trình
*Dịch: Các văn phòng hiện đang trong quá trình xem xét trình độ và kinh nghiệm làm
việc của bạn.
Key A
A recruiter will contact you by phone if you are selected for an interviewer.
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______ , we will keep your contact information on file and contact you should another
suitable.
143. (A). unless (+ clause) = if… not : nếu không
(B). for example = for instance : ví dụ
(C). otherwise (liên từ ) : nếu không thì
(D). in comparison (+ with) : so với
- recruiter (n) : nhà tuyển dụng
- select for sth
*Dịch : Một nhà tuyển dụng sẽ liên hệ với bạn bằng điện thoại nếu bạn được lựa chọn
cho một cuộc phỏng vấn.
Nếu không thì, chúng tôi sẽ giữ thông tin liên lạc của bạn vào tập tin và liên hệ với
bạn cách khác nên phù hợp.

Key C
Vacacy become available in the future . We appreciate your interst in working with us.
Sincerely,
Jinkook Shin
Human Resources
144-146
Now is the time purchace advance tickets to the Adeline Playhouse ! Last season was
our most successful season ____. The Sunset Blues received a Barry Award for best
ensemble
144.
(A). always (adv)
(B). ever (adv) : đã từng
(C). previously(adv) : trước đây
(D). evenly (adv) : công bằng; bằng phẳng , ngang nhau
- “Last season”  đã xảy ra ở quá khứ
*Dịch : Mùa trước là mùa thành công nhất của chúng tôi đã từng có được.
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Key B
Cast , Josephine Gray won a best actress award for On The Snow , and several other
actors received noninations . The upcoming season ____ to be even more execiting!
145. (A). promised
(B). promise
(C). promises
(D). had promised
- Từ “ upcoming” (sắp tới) diễn tả xảy ra ở tương lai  Loại A,D
Chủ ngữ là “the upcoming season” (số ít)  Loại B
*Dịch: …….. Mùa sắp tới sẽ hứa hẹn còn hấp dẫn hơn!
Key C
Our ____ had also undergone axtraordinary renovations .New,more comfortable seats
and
146. (A). hotel (n) : khách sạn
(B). theater (n) : rạp chiếu phim
(C). school (n) : trường học
(D). station (n) : trạm (xe)
- Ở đoạn văn phía trên ta thấy có từ “ actress (diễn viên)” và “actor( diễn viên)” nên chỉ
có thể ở đây là THEATER
Key B
Improved acoustics will make the experience even more enjoyable for our audiences . So
, don’t delay . Get your tickets now, while the best seats are still available !
147-149
The new Kinden car from Searus is an excellent value. It is one of models available on
the market this year for less than $6,500
The exceptional ____ is just one of Kinden’s many attractive features
147.

(A). price (n) : giá cả

(B). appearance (n) : sự xuất hiện
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(C). size (n) : kích cỡ, kích thước
(D). speed (n) : tốc độ
- ở trên ta thấy “$6,500 “  Nhắc về giá cả
*Dịch : Giá cả đặc biệt chỉ là một trong nhiều tính năng hấp dẫn của Kinden
Key A
The interior is spacious and comfortable ; the rear seats adjust to provide ____ legroom
or
148. (A). addition (n)
(B). additions (n)
(C). additionally (adv)
(D). additional (adj)
- Vị trí cần điền là 1 tính từ bổ nghĩa cho danh từ LEGROOM(chỗ để chân, chỗ duỗi
chân) Loại A,B,C
*Dịch: Nội thất rộng rãi và thoải mái; hàng ghế sau điều chỉnh để cung cấp thêm chỗ
để chân hoặc….
Key D
Cargo space as needed .And the Kinden offers other amenities that are not often included
in budget-friendly vehicles. Standard features include an alarm system, leather seats and a
superior Pesco stereo system .
The sleek and tylish exterior completes the package . I encourage you ___ your local
Searus
149. (A). visiting
(B). visited
(C). be visiting
(D). to visit
- cấu trúc encourage sb to do sth : khuyến khích ai làm gì
Key D
Dealership and test drive one for yourself today!
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150-152
To :

All Hopital Employees

From : administration
Date: June 19
Subject : Use of personal Electronic Devices
This memo serves as a reminder of official hospital policy regarding the use of personal
electronic devices _____ mobile phones and personal digital assistants.
150. (A). whatever (adj) : bất cứ thứ gì
(B). along (adj) : dọc theo
(C). such as : chẳng hạn như.. (liệt kê)
(D). after all : cuối cùng, sau hết; rốt cuộc
- memo (n) : bảng ghi nhớ
- digital : kĩ thuật số
- policy (n) : chính sách
- Câu này dịch và bốc bỏ vào 
*Dịch: Bản ghi nhớ này phục vụ như một lời nhắc nhở về chính sách chính thức của
bệnh viện liên quan đến việc sử dụng các thiết bị điện tử cá nhân như điện thoại di
động và trợ giúp kỹ thuật số cá nhân.
Key C
The Admimistration recognized the merits of utilizing certain devices for medical
purposes and does not intend to prohibit their use . _____ , making personal calls during
a shift can interfere
151. (A). In consequence (+ of sth ) : do kết quả của cái gì
(B). however : tuy nhiên
(C). similarly (adv) : tương tự; giống nhau
(D). namely (adv) : cụ thể là
- Dịch và bốc bỏ vào ô trống (
- merit (n) : giá trị

338

Group: Đồng Hành Chinh Phục Toeic 990

- utilize (v) : sử dụng; dùng
- interfere (v) : can thiệp
*Dịch: Chính phủ đã công nhận giá trị của việc sử dụng các thiết bị nhất định cho
mục đích y tế và không có ý định nghiêm cấm việc sử dụng chúng. Tuy nhiên, thực
hiện cuộc gọi cá nhân trong một ca làm việc có thể can thiệp…….
Key B
with employee’s responsibilities and cause distraction to those around them.
Therefore, employees should not use their mobile phones while at work without the
express consent of their supervisor . Supervisors _____ observe an employee making
personal calls
152. (A). who
(B). which
(C). some
(D). each
- “ Supervisors” chỉ người loại B
- Ở đây dung mệnh đề quan hệ Loại C, D
*Dịch: Các giám sát quan sát một nhân viên thực hiện cuộc gọi cá nhân…
Key A
during work hours are authorized to take possession of the device until the employee ‘s
shift ends.

`
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TEST 9 : Thái Mỹ Lộc
101. The Nevinton Library is open_______ all community residents.
(A) to
(B) on
(C) from
(D) at
Key: A
Giải thích: Open ở đây đóng vai trò như một tính từ.
Open to SB =avaiable to SB = Mở cửa/chào đón ai
Dịch nghĩa: Thư viện Nevinton chào đón tất cả cư dân trong cùng một địa phương.

102. For a full refund, please________ the product in its original packaging.
(A) returns
(B) returned
(C) return
(D) returning
Key C
Giải thích: Để ý câu này có chữ “Please” thường được dùng để chỉ mệnh lệnh/yêu
cầu
Please + Verb nguyên thể/ thường dùng trong thì HTĐ
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Dịch nghĩa: Để được hoàn lại tiền đầy đủ thì vui lòng trả lại sản phẩm vào đúng
bao bì ban đầu.
Bổ sung: Câu mệnh lệnh thường ra lệnh hoặc yêu cầu một người khác làm việc gì
đó. Một số đặc điểm chính của câu mệnh lệnh:
 Thường theo sau hoặc đứng trước từ “please”
 Không có chủ ngữ nhưng chủ ngữ được ngầm hiểu là “you”


Luôn dùng dạng nguyên thể (không có “to”) của động từ trong câu mệnh
lệnh

103. _______employee is required to complete the safety program before beginning
work on the assembly line.
(A) Every
(B) All
(C) Few
(D) Other
Key: A
Giải thích:
 Every + Danh từ đếm được số ít + Động từ chia số ít
 All + Danh từ số nhiều
 Few= Only a few: Sau Few + Danh từ đếm được số nhiều mang nghĩa “rất
ít, thường mang nghĩa phủ định”
 Other + Danh từ số nhiều = Thêm nhiều cái nữa.
 Để ý danh từ “Employee” là danh từ đếm được số ít, động từ chia ở dạng số
ít nên chúng ta chọn Every
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Dịch nghĩa: Mỗi nhân viên đều được yêu cầu hoàn thành chương trình an toàn
trước khi bắt đầu công việc trên dây chuyền lắp ráp.

104. The Sanderson Company uses premium shipping________ that can be
modified to meet the diverse needs of customers.
(A) contains
(B) contained
(C) containing
(D) containers
Key D
Giải thích:
 Loại A và B vì câu đã có động từ chính là “use”
 Loại C vì động từ đứng một mình không thể để dưới dang Ving. Nếu để
Ving thì cần có động từ tobe đứng trước.
Để ý chỗ cần điền là một danh từ. Cụm danh từ “ Shipping containers” mang
nghĩa “ Hệ thống vận chuyển”
Dịch nghĩa: Công ty Sanderson sử dụng hệ thống vận chuyển cao cấp mà có thể
cải tiến để đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng.

105. According to the Harton Fashion Chronicle many designers_______ green and
brown fabrics for their autumn collections this year.
(A) to use
(B) are using
(C) had been used
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(D) are used
Key B
Giải thích: Để ý câu này chủ ngữ chính là “many designers- nhiều nhà thiết kế”
là danh từ chỉ người, thực hiện hành động môt cách chủ động.
Do đó chúng ta loại những đáp án C, D mang nghĩa bị động.
Loại đáp án A vì câu này chưa xuất hiện động từ chính.
Còn lại đáp án B
Dịch nghĩa: Theo Harton Chronicle thì nhiều nhà thiết kế đang sử dụng các loại
vải màu xanh lá cây và màu nâu cho bộ sưu tập mùa thu của họ trong năm nay

106. Ms. Choi is not only a good public speaker________also a talented writer.
(A) both
(B) if
(C) nor
(D) but
Key: D
Giải thích: Để ý vế trước của câu ta thấy có xuất hiện “not only” nên vế sau chúng
ta chọn “but also”. Cấu trúc “not only và but also” mang nghĩa “Không
những….mà còn”.
Mẫu “not only” cùng với “but also” được dùng để kết nối hai câu, và cấu trúc
này bao giờ cùng được dùng một cách cân bằng. Có nghĩa là các từ đứng sau “not
only” và “but also” luôn cùng một loại từ giống nhau như tính từ, trạng từ, hoặc
động từ.
Dịch nghĩa: Bà Choi không chỉ là một diễn giả giỏi mà còn là một nhà văn tài
năng.

107. The Belnito Waterfall is one of the most popular tourist_____ on the island.
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(A) attracting
(B) attractive
(C) attractions
(D) attracts
Key: C
Giải thích:
 Chúng ta để ý chỗ cần điền là danh từ số nhiều. Bởi vì có cấu trúc “One of
the + Danh từ số nhiều”
 Để ý câu trên chỉ có “Attractions” là danh từ số nhiều mang nghĩa “Điểm
thu hút, sự cuốn hút”=> Chọn C
 Loại A,B vì đó là tính từ
 Loại D vì động từ.
Dịch nghĩa: Thác Belnito là một trong những điểm thu hút khách du lịch phổ biến
ở hòn đảo này.

108. Candidates for the position of assistant manager must be______of assuming a
wide range of responsibilities.
(A) capable (có khả năng)
(B) enclosed ( kèm theo, đính kèm)
(C) selected (chọn, lựa chọn)
(D) ready (sẵn sàng)
Key A
Giải thích:
 Cấu trúc “ be capable of doing ST” dùng để khi ta muốn ám chỉ ai đó có
năng lực hoặc khả năng cần thiết cho cái gì, công việc gì.
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Dịch nghĩa : Các ứng viên đối với vị trí quản lý hỗ trợ phải có khả năng chịu đựng
các loại trách nhiệm.

109.The Mirkis Corporation______ ﬁfteen diﬁerent magazines about health and
travel to subscribers across the nation.
(A) produces (Sản xuất)
(B) distributes (phân phối)
(C) orders (đặt, đề nghị)
(D) notes (lưu ý, ghi nhớ)
Key B:
Giải thích: Dịch nghĩa
Tập đoàn Mirkis phân phối 15 tạp chí khác nhau về sức khỏe và du lịch cho tất cả
người đặt mua trong cả nước.
Bổ sung:
•

Produce ST : Sản xuất cái gì

Ex: This is a factory that produces microchips (Đây là nhà máy sản xuất
microchips)
•

Order SB to do ST: Đề nghị ai đó làm việc gì

Ex: The company was ordered to pay compensation to its former employees (Công
ty được đề nghị thanh toán tiền bồi thường cho nhân viên cũ)
•

Note ST : Lưu ý/ để ý cái gì

EX: Please note (that) the office will be closed on Monday ( Vui lòng lưu ý rằng
văn phòng sẽ bị đóng cửa vào thứ 2)
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110. Over the years, businesses have developed and tested various methods to
measure employee_______
(A) performer
(B) peform
(C) performed
(D) performance
Key: D
Giải thích:
 Để ý chỗ cần điền là một danh từ, do đó ta loại đáp án B và C
 Loại đáp án A vì không hợp nghĩa
  Còn lại đáp án D, cụm danh từ “ Employee performance” mang nghĩa
“thành tích nhân viên, hiệu suất làm việc của nhân viên”
Dịch nghĩa: Trong những năm qua,các doanh nghiệp đã kiểm tra và phát triển
bằng các phương pháp khác nhau để đánh giá hiệu suất làm việc của nhân viên.

111.Unfortunately, ________of the two venues has the capacity needed to host Tsai
Technology's annual banquet.
(A) most
(B) several
(C) neither
(D) some
Key C
Giải thích:
 Để ý câu này xuất hiện trạng từ “Unfortunately” mang nghĩa phủ định nên
ta chọn “neither”. Do đó, chúng ta loại A, B, D vì thường dùng trong câu
mang nghĩa khẳng định.
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 “Neither of” được dùng trước một đại từ số nhiều hoặc một cụm danh từ
số nhiều bắt đầu với nhứng từ: the, these, those hoặc một sở hữu.
Bổ sung:
 Most of + a/an/the/this/that/these/those/my/his... + Danh từ = hầu hết
(Chú ý: Ta dùng of sau Most khi có những từ chỉ định theo sau)
Ex: Most of my friends live abroad ( Hầu hết những người bạn của tôi đều sống ở
nước ngoài).
 Several = Some + Of + Hạn định từ/ tính từ sở hữu + danh từ: Một vài trong
số..
Dịch nghĩa: Thật không may rằng không có địa điểm nào trong hai địa điểm có
khả năng cần thiết để tổ chức bữa tiệc công nghệ hằng năm.

112.Today, methods of fuel conservation are being discussed more_______in
industry
publications.
(A) frequented
(B) frequenting
(C) frequently
(D) frequent
Key C
Giải thích:
 Chỗ cần điền là 1 trạng từ nên ta loại các đáp án tính từ A, B, D. Trạng từ
“frequently –một cách thường xuyên” bổ nghĩa cho động từ “discuss-thảo
luận,bàn bạc” ở trong câu.
 Dịch nghĩa: Ngày nay, các phương án bảo tồn nhiên liệu được thảo luận
một cách thường xuyên hơn trong khu công nghiệp.
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Từ mới:
1. Fuel (n): Nhiên liệu
2. Conservation (n): Sự bảo tồn, sự giữ gìn

113. The commuter train will provide convenient________ to the central shopping
district.
(A) access
(8) effect
(C) advance
(D) position
Key A
Giải thích: Chúng ta thấy qua 4 đáp án thì đây là một câu về từ vựng, do đó, chúng
ta cần hiểu nghĩa như sau:
 “Access to something” mang nghĩa “Lối vào/đường vào”
 Effect on SB/ST: Ảnh hưởng tới ai/cái gì
Ex: Modern farming methods can have an adverse effect on the environmentPhương pháp canh tác hiện tại có thể ảnh hưởng xấu tới môi trường.
 Advance in ST: Tiến bộ/phát triển cái gì
Ex: We have gained recent advances in medical science- Chúng tôi đã đạt được
những tiến bộ gần đây trong lĩnh vực khoa học.
 Position: Vị trí
Ex: These plants will grow well in a sheltered position- Những cây này sẽ phát
triển tốt ở những vị trí có mái che
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 Dựa vào dấu hiệu giới từ đi sau danh từ (Access to ST) và nghĩa của từ như
đã phân tích trên, chúng ta có thể chọn đáp án A. “ Convenient access- Lối
vào thuận tiện”
Dịch nghĩa
Tàu vé tháng sẽ cung cấp lối vào thuận tiện tới khu vực các cửa hàng trung tâm.

114. Supervisors ______ have questions about the new expense report process
should contact the budget office for assistance.
(A) what
(B) whose
(C) which
(D) who
Key D
Giải thích:
 Loại A vì không hợp nghĩa
 Loại B vì sau chỗ trống không phải là danh từ “Whose + Noun”
 Loại C vì Which thay thế cho vật, sự vật
 Chúng ta để ý từ “ Superviors- Những giám sát viên” là danh từ chỉ người,
do đó ta chọn Who làm đại từ quan hệ thay thế cho “ Supervisors”
Dịch nghĩa: Những giám sát viên nào mà có thắc mắc gì về quá trình báo cáo chi
phí mới thì nên liên hệ với các văn phòng ngân sách để hỗ trợ.

115.The lnternet has made it easier for vehicle buyers to________ for banks that
offer the best loans.
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(A) Search (v): Tìm kiếm
(B) purchase (v): Mua
(C) find (v): Tìm thấy
(D) ﬁgure (v): Hình dung, miêu tả
Key A
Giải thích: Cụm Search for=look for= seek= tìm kiếm
Dịch nghĩa: Internet trờ thành phương tiện để người mua dễ dàng tìm kiếm các
ngân hang mà đưa ra khoản nợ tốt nhất.

116. Delemarle’s proﬁts are expected to rise_______over the next ten years as the
company begins to offer new services abroad.
(A) closely
(B) lately
(C) cheaply
(D) steadily
Key D
Giải thích:
Cụm từ “ Rise steadily” mang nghĩa “Tăng một cách đều đặn/ổn định”
Dịch nghĩa: Lợi nhuận của Delemarle được mong đợi tăng một cách đều đặn trong
10 năm tới vì công ty bắt đầu đưa ra những dịch vụ mới ra nước ngoài.
Bổ sung:
 Closely (adv): gần gũi, thân mật, chặt ché
Ex: The two events are closely connected- Hai sự kiện được kết nối một cách
chặt chẽ.
 Lately (adv)= Recently= Not long ago: Gần đây
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Ex: Have you seen her lately?- Bạn có thấy cô ấy gần đây không?
 Cheaply (adv): Rẻ, rẻ tiền.
Ex: I'm sure I could buy this more cheaply somewhere else.- Tôi chắc chắn
rằng bạn có thể mua cái này rẻ hơn ở một nơi khác.
117. ________rigorous coursework, the certificate program also includes 100 hours
of hands-on training with a mentor.
(A) Since
(B) Along
(C) Besides
(D) Resulting

Key C
Giải thích;
Liên từ “Besides-Bên cạnh” thường được sử dụng trong câu mang tính chất liệt
kê.
Dịch nghĩa: Bên cạnh việc học nghiêm ngặt thì các chương trình chứng chỉ cũng
bao gồm cả 100 giờ đào tạo thực hành đối với một người cố vấn.
Lưu ý: Câu này có thể viết lại như sau:
The certificate program also includes 100 hours of hands-on training with a mentor
besides rigorous coursework.

118. To learn more about safe ways to control garden pests using ___ household
chemicals, visit our Web site.
(A) preventable
(B) ordinary
(C) fellow
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(D) mutual

Key B
Giải thích: Dịch nghĩa
Để tìm hiểu thêm về những cách an toàn để kiểm soát sâu vườn sử dụng hóa chất
gia dụng thông thường, truy cập vào trang Web của chúng tôi.
Bổ sung:
(A) preventable : that can be stopped from happening
preventable diseases/accidents
(B) ordinary : not unusual or different in any way
an ordinary sort of day
in the ordinary course of events
(C) fellow : a person that you work with or that is like you; a thing that is similar
to the one mentioned
She has a very good reputation among her fellows.
Many caged birds live longer than their fellows in the wild.
(D) mutual : used to describe feelings that two or more people have for each other
equally, or actions that affect two or more people equally
mutual respect/understanding
mutual support/aid
119.Not long_______leaving the Nisklen company, Mr. Saito began working at a
government agency.
(A) around
(B) off
(C) over
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(D) after
Key D
Giải thích:
Cụm “Not long after” mang nghĩa “Không lâu sau khi”
Loại A,B,C vì không hợp nghĩa
Dịch nghĩa:
Không lâu sau khi rời công ty Nisklen thì bà Saito đã bắt đầu làm việc ở một cơ
quan chính phủ.

120. ________ desks and chairs have been ordered for the four newest staff members
(A) Adding
(B) Additive
(C) Addition
(D) Additional
Key D
Giải thích:
Chỗ cần điền là 1 tính từ do đó chúng ta:
 Loại B và C vì là danh từ
 Còn A và D là tính từ, tuy nhiên Adding là tính từ biến đổi, còn
“Additional” là tính từ gốc mang nghĩa “thêm vào, bổ sung”=>Do đó, ta
ưu tiên chọn tính từ gốc =>Đáp án D
Dịch nghĩa: Bàn ghế bổ sung đã được đặt mua cho bốn nhân viên mới nhất
Lưu ý: “Additive” là danh từ mang nghĩa “chất phụ gia”.
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121. The museum has had to________ the opening of the Tropo photography exhibit
until further notice.
(A) respond
(B) detach
(C) postpone
(D) transmit
Key C:
Giải thích: Dịch nghĩa
Bảo tàng đã phải trì hoãn việc mở cửa triển lãm ảnh Tropo cho đến khi có thông
báo mới.
Bổ sung:
 Respond to (SB/ST) (with ST): Trả lời cho ai đó về cái gì
Ex: She never responded to my letter- Cô ấy không bao giờ trả lời thư của tôi.
 Detach ST: Chia/tách cái gì
Ex: Detach the coupon and return it as soon as possible- Hãy tách cuống vé
và trả lại nó sớm nhất có thể
 Transmit (v): chuyển tải/ truyền tải
Ex: The ceremony was transmitted live by satellite to over fifty countries.- Buổi
lễ được truyền tải trực tiếp qua vệ tinh tới hơn 50 quốc gia

122. The new Boulin sports car has several______ that distinguish it from last year's
model.
(A) feature
(B) features
(C) featuring
(D) feature
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Key B
Giải thích:
Sau từ hạn định “Several-một vài” + Danh từ số nhiều
Several =some và thường được dung trong câu khẳng định
Để ý câu trên chỉ đáp an B là danh từ số nhiều, do đó ta loại các đáp án A,C,D
Dịch nghĩa: Chiếc xe thể thao mới của Boulin có một vài tính năng để phân biệt
nó với mẫu mã năm ngoái.

123. Admission is free for children three years of age and _____
(A) until
(B) through
(C) between
(D) under
Key D
Giải thích: Cụm “age and under” : dưới tuổi
Dịch nghĩa: Vé vào cửa miễn phí cho trẻ em từ ba tuổi trở xuống.
Bố sung:
 Until: Mãi cho tới khi (Ex: Let's wait until the rain stops-Hãy đợi mãi cho
tới khi trời ngừng mưa)
 Through: Thông qua (Ex: It was difficult to cut through the forest.-Thật
khó mà đi tắt qua rừng.)
 Between ST/SB and ST/SB: Giữa cái này và cái kia (Ex: I sat down
between Jo and Diana- Tôi đã ngồi giữa Jo và Diana)
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124. Lawton Airways has announced that it will______ increase its nonstop service
from Cransen to I-lopiey City.
(A) exactly
(B) finely
(C) importantly
(D) substantially
Key D
Giải thích: Chúng ta có cụm “substantially increase” mang nghĩa “tăng một cách
đáng kể”
Dịch nghĩa: Hãng hàng không Lawton đã thong báo rằng họ sẽ tăng đáng kể dịch
vụ bay thẳng từ Cransen tới thành phố I-lopity
Từ mới:
 Exactly (adv): Một cách chính xác
 Finely (adv): Một cách nhuần nhuyễn
 Importantly (adv): Một cách quan trọng

125. The use of flash photography is ________ this building.
(A) prohibited
(B) to have prohibited
(C) been prohibiting
(D) to prohibit
Key A
Giải thích: Để ý câu này đã xuất hiện động từ “tobe”, chủ từ là một hành động
chịu sự tác động của chủ thể khác. Dịch nghĩa ra chúng ta thấy câu mang nghĩa bị
động nên ta loại các đáp án B,C,D mang nghĩa chủ động.
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Dịch nghĩa: Việc sử dụng đèn ánh sáng chụp ảnh đều bị cấm trong tòa nhà này
Từ mới:
 Use (n): Việc sử dụng

126. According to Lederer Financial Consultants, a strategy to minimize borrowing
is part of good debt ________
(A) registration
(B) management
(C) signature
(D) invoice
Key B
Giải thích: Nhìn vào 4 đáp án ta thấy đây là câu từ loại, do đó chúng ta cần hiểu
nghĩa từng từ để chọn đáp án phù hợp ngữ cảnh của câu
 Registration (n): Đăng ký
Ex: the registration of students for a Toeic course- Việc đăng ký của sinh
viên về khóa học Toeic
 Signature (n): Chữ ký
Ex: Someone had forged her signature on the cheque- Một người nào đó đã
giả mạo chữ ký của cô ấy trên tờ séc
 Invoice (n): Hóa đơn
Ex: We have just sent an invoice for the goods- Chúng tôi vừa gửi hóa đơn
cho hang hóa
 Cụm danh từ “Debt management” mang nghĩa “ Việc quản lý nợ” Chọn
B
Dịch nghĩa: Theo các nhà tư vấn tài chính Lederer cho rằng một chiến lược giảm
thiểu cho vạy là một phần của việc quản lý nợ tốt.
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Từ mới:
 Strategy (n)= Policy (n):Chiến lược, chính sách
 Part of ST: Một phần của cái gì
Ex: We spent part of the time in the museum- Chúng tôi dành một phần thời
gian để đến bảo tang.

127. For the most current timetables, please contact the transit authority_______
(A) directly
(B) direction
(C) directs
(D) directed
Key A:
Giải thích:
 Để ý 4 đáp án chúng ta thấy đây là một câu về từ loại.
 Câu đã đầy đủ thành phần chủ - vị rồi nên chỉ cần trạng từ bổ nghĩa cho
động từ “ Contact”
 Do đó ta loại đáp án B vì là danh từ. Loại đáp án C, D vì là động từ
 Còn lại đáp án cần điền là A “Directly-Trực tiếp”
Dịch nghĩa: Để có thời gian biểu mới nhất thì vui long lien hệ trực tiếp với cơ
quan vận chuyển.

128.The Silvau Division is now _______ a full line of steel products at a new
modern facility just outside the city.
(A) manufacturer
(B) being manufactured
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(C) manufactured
(D) manufacturing
Key D
Giải thích: Để ý chỗ cần điền là một động từ, do đó ta loại đáp án A là danh từ
Câu mang nghĩa chủ động nên chúng ta loại đáp án A và B
Bản thân bộ phận Silvau thực hiện hành động một cách chủ động nên ta chọn đáp
án D
Dịch nghĩa: Bộ phận Sulvau đang sản xuât toàn bộ các dòng sản phẩm thép ở một
cơ sở mới hiện đại ngay bên ngoài thành phố
Bổ sung:
 Facility (n): Cơ sở/Cơ sở hạ tầng
 Line: (n) Dòng/ngành nghề

129. The owner of Pergini Builders estimates that the construction in downtown
Erlton will take_________ eighteen months to complete.
(A) approximately
(B) slowly
(C) eagerly
(D) spaciously
Key A
Giải thích: Để ý 4 đáp án ta thấy đây là một câu từ vựng, do đó ta cần dựa vào
nghĩa của từng từ để đưa ra đáp án phù hợp với ngữ cảnh
 Approximately (adv)= about= Xấp xỉ/khoảng chừng
 Slowly (adv): Chậm
Ex: Please could you speak more slowly? –Bạn có thể vui lòng nói chậm hơn
không?
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 Eagerly (adv): Hăng hái, háo hức
Ex: The band’s eagerly awaited new CD – Cả nhóm háo hức chời đợi CD mới
 Spaciously (adv): Thông thoáng, khang trang.
Ex: The accommodation is spaciously laid out – Các phòng nghỉ được đặt ra
một cách thong thoáng.
 Dựa vào nghĩa của 4 từ trên thì chúng ta có thể chọn trạng từ
“Approximately”, trạng từ này thường hay đứng trước lượng thời gian như
Approximately three hours, Approximately eighteen months…..)
Dịch nghĩa: Chủ sở hữu các tòa nhà Pergini ước tính rằng công trình xây dựng
trong khu đô thi Erlton sẽ có khoảng 8 tháng để hoàn thành

130. Keyomon restaurants can be ________ in a wide variety of locations, from
urban centers to coastal towns.
(A) finding
(B) found
(C) having found
(D) find
Key B
Giải thích:
 Sau “Can be + V_p2” dùng khi câu mang nghĩa bị động, bản thân nhà hang
này được tìm thấy bởi một đối tượng nào đó chứ nó không tự tìm thấy nên
ta dung cấu trúc bị động.
 Loại A, C, D vì mang nghĩa chủ động.
Dịch nghĩa: Nhà hang Keyomon có thể được tìm thấy ở các địa điểm khác nhau,
từ trung tâm đô thi cho tới các thị trấn ven biển
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Bổ sung:
 Variety of ST : Khác nhau
Ex: This tool can be used in a variety of ways- Công cụ này có thể được sử
dụng theo nhiều cách khác nhau.
 Cấu trúc: From ST to ST: Từ cái này đến cái kia.

131. If Oyola Machines merges with the Menji Corporation, the resulting
conglomerate will be______- of the largest technology companies in the world.
(A) much
(B) some
(C) those
(D) one
Key D
Giải thích:
 Much of + Hạn định từ / Tính từ sở hữu + Noun (không đếm được)
 Some of + Hạn định từ/ Tính từ sở hữu + Noun ( Đếm được/không đếm
được)- Một vài trong số ai/cái gì
 Those + Noun ( số nhiều)
 One of + Hạn định từ/Tính từ sở hữu + Noun( Đếm được, số nhiều) – Một
trong những
 Dựa vào nghĩa của câu thì chúng ta có thể chọn đươc đáp án D
Lưu ý:
 Hạn định từ thường là : the, this, that, these, those, such.
 Tính từ sở hữu: my, your, our, their, his, her, its
Dich nghĩa: Nếu Công ty Oyola Machines sáp nhập với Tập đoàn Menji thì đây
sẽ là một trong những công ty công nghệ lớn nhất thế giới.
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132. The coffee makers we compared ---—- in terms of price, size, and durability.
(A) varies
(B) vary
(C) variable
(D) varying
Key B
Giải thích: Chúng ta có cấu trúc “ Vary in Something” mang nghĩa “ Khác nhau
về cái gì”
Để ý sau chỗ trống là giới từ “in” nên ta chọn đáp án B
Dịch nghĩa: Các hẫng sản xuất cà phê mà chúng tôi đã so sánh sự khác nhau về
giá cả, quy mô và độ bền.
133. The president of Girou Electronics stated that the ﬁnancial performance of the
company was a personal responsibility of_________
(A) his
(B) himself
(C) he
(D) him
Key A
Giải thích:
 Chúng ta có “ Personal responsibility of his= his personal responsibility”
mang nghĩa “ trách nhiệm của ông ấy”
 Loại B vì chỉ sử dụng đại từ phản thân khi câu đã đầy đủ thành phần, dung
đại từ phản thân để nhấn manh.
 Loại C vì “ He” thường không đóng vai trò làm tân ngữ
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 Loai D vì him là tân ngữ, thường đứng sau động từ
Dich nghĩa: Chủ tịch Girou Electronics tuyên bố rằng hiêu suất tài chính của công
ty là trách nhiệm cá nhân của ông ấy.

134._____he arrives at the airport in the next ten minutes, Mr. Santini is going to
have to take a later ﬂight.
(A) Regardless
(B) While
(C) Unless
(D) Rather
Key C
Giải thích: Phân tích 4 đáp án chúng ta thấy rằng:
 Regardless of + Danh từ/Cụm danh từ  Bất kể
 While + Clause Trong khi Thường dung trong câu mà hai vế mang tính
chất đối lập nhau
 Unless + Clause= If….not: Nếu không
 Rather : Đúng hơn,hơn là..
 Dựa vào việc phân tích 4 đáp án và dựa vào yếu tố nguyên nhân- kết quả
trong câu trên thì chúng ta có thể chọn đáp án C.
Dich nghĩa: Nếu ông Santini không đến sân bay trong vòng 10 phút tới thì ông ấy
sẽ phải đi chuyến bay sau đó
Bổ sung: Be going to = will: Sẽ

135. The latest line of Rookling soft drinks is performing________in most overseas
markets.
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(A) admire
(B) admirably
(C) admires
(D) admirable
Key B
Giải thích:
 Để ý 4 đáp án chúng ta thấy rằng đây là môt câu từ loại. Nhìn vào câu chúng
ta thấy đã đầy đủ thành phần chủ vị, do đó chỉ cần môt trang từ bổ nghĩa
cho động từ “performing”=> Chọn B
 Loại A và C vì đó là động từ
 Loại D vì tính từ
Dich nghĩa: Các loại nước giải khát mới nhất của Rookling đang hoạt động một
cách đáng khen ở thị trường nước ngoài.

136 .Kriski Corn Cereal is made from only the______ of ingredients and contains
no artificial flavorings.
(A) freshest
(B) freshen
(C) fresh
(D) freshly
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Key:A
Giải thích: Chúng ta phân tích 4 đáp án như sau:
(A) freshest : so sánh nhất của tính từ
(B) freshen : động từ
(C) fresh : tính từ
(D) freshly : trạng từ
Chỉ có thể chọn đáp án A đứng ở vị trí này sau the
So sánh nhất của tính từ
– Công thức: The + tính từ ngắn + est
The + most + tính từ dài
Adv/Adj ở hình thức so sánh nhất có thể không có danh từ theo sau khi danh từ đó
được đã được đề cập đến trong câu.
- My parents have two sons. I am the eldest (Bố mẹ tôi có hai người con trai. Tôi là
con trai trưởng)
- All the boys are noisy, but Long is the noisiest (Tất cả các bé trai đều làm ồn, nhưng
Long làm ồn nhiều nhất)
Dich nghĩa: Ngũ cốc ngô Kriski được làm từ nguyên liệu tươi ngon nhất và không
chứa hương liệu nhân tạo.
137. Employment ﬁgures confirm that the nation's economy is growing at its fastest
_______in five years.
(A) payment
(B) strategy
(C) pace
(D) data
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Key:C
Giải thích: Chúng ta phân tích 4 đáp án như sau:
 Payment for ST : Thanh toán
Ex: We will be a penalty for late payment of bills- Chúng tôi sẽ bị chịu một
khoản phạt vì thanh toán muộn theo hóa đơn.
 Stategy for doing ST : Chính sách để làm gì
Ex: The government’s strategy for dealing with unemployment- Chính sách
của chính phủ để giải quyết tình trạng thất nghiệp.
 Pace of ST: Tốc đô, nhịp độ
Ex: I prefer the relaxed pace of life in the country- Tôi thích nhịp điệu thoải
mái của cuôc sống trong nước
 Data (n): Dữ liệu
Ex: This data was collected from many countries- Dữ liệu này đươc thu thập từ
nhiều quốc gia
 Chúng ta có cụm “ The fastest pace” mang nghĩa “ Tốc đô nhanh nhất”
 Do đó, chúng ta chon đáp án C: Pace
Dich nghĩa: Dấu hiêu việc làm cho thấy rằng nền kinh tế quốc gia đang phát triển
với tốc đô nhanh nhất trong năm năm.

138. Perhaps ______ their greater ﬂexibility, smaller companies may be able to react
more quickly to economic fluctuations than larger companies.
(A) even if
(B) owing to
(C) not
(D) as
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Key B
Giải thích:
 Loại A vì “ Even If + Clause”: Thậm chí nếu
 Loại C, D vì không hợp nghĩa
 Chúng ta chon B vì “Owing to” mang nghĩa “do, vì” và thường theo sau
bởi một cụm danh từ Key B
Dịch nghĩa: Có lẽ do tính linh hoạt cao hơn nên các công ty nhỏ hơn có thể phản
ứng nhanh hơn với những biến động kinh tế so với các công ty lớn hơn.
Bổ sung:
Cách dùng 1 “As”
 Cách dung 1: “AS” có nghĩa là “ Bởi vì”
- Khác với “ Because”, khi dùng “As” để giải thích lý do thì lý do đó người
nghe/người đọc đã biết rồi.
Ex: As you failed the test, you will have to take the whole course again- Vì bạn đã
thi trường và bạn phải học lại cả khóa học
 Cách dùng 2: “As” có nghĩa là “ với tư cách là”
- Với nghĩa này, tất nhiên sau As phải là một danh từ.
Ex: He works in that hospital as achief nurse- Anh ấy làm ở bệnh viện đó với
cương vị là trưởng nhóm điều dưỡng).
 Cách dung 3: “As” có nghĩa là “như”
- Với nghĩa “Như” As được theo sau bởi một mệnh đề (với đủ chủ ngữ và vị ngữ)
Ex: As I said, English Grammar is not that difficult to understand- Như tôi đã nói,
văn phạm tiếng Anh không đến nỗi khó hiểu lắm
Cách dung Even if
Even if là một liên từ mang nghĩa “ thậm chí nếu”. Sau “Even if” ta thường cộng
với một mệnh đề
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Ex: EVEN IF you are born rich, life is still difficult.- Thậm chí nếu bạn sinh ra
giàu có thì cuộc sống vẫn khó khăn.

139. The stated objective is to ______ a compensation plan that will attract, retain,
and motivate employees.
(A) participate
(B) devise
(C) subtract
(D) count
Key B
Giải thích: Dịch nghĩa
 Participate in ST: Tham gia vào cái gì
Ex: She didn't participate in the discussion-Cô ấy không tham gia vào buổi
thảo luận
 Devise ST: Đưa ra/đặt ra
Ex: A new system has been devised to control traffic in the city- Một hệ thống
mới được đặt ra để điều khiển giao thong thành phố
 Subtract ST from ST: Trừ đi
Ex: If you subtract 6 from 9, you get 3- Nếu bạn lấy 9 trừ đi 6 bạn sẽ được 3
 Count to/up to ST: Đếm
Ex: She can't count yet-Cô ấy vẫn chưa đếm được
 Dựa vào nghĩa của 4 đáp án chúng ta chọn B, chúng ta có “ Devise a plan=
make a plan= Đặt ra kế hoạch”
Dịch nghĩa: Mục tiêu đã nêu là để đưa ra một kế hoạch đãi ngộ để thu hút, giữ
chân và khích lệ nhân viên.
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140. Several famous pieces of sculpture are displayed in the________ of City Hall.
(A) surrounding
(B) standing
(C) vicinity
(D) condition
Key C
Giải thích:
 Để ý chỗ cần điền là một danh từ, vì sau mạo từ “the”, do đó, chúng ta loại
đáp án A, B vì là tính từ
 Loại D vì không hợp nghĩa
 Chúng ta có cụm “ The vicinity of City” mang nghĩa “ Vùng lân cận thành
phố”  Do đó chúng ta chọn C
Dịch nghĩa: Một vài tác phẩm nổi tiếng của nghệ thuật điêu khắc được trình bày
ở vùng lân cận/xung quanh tòa thị kính.
Bổ sung:
 Surrounding (adj): xung quanh
Ex: From the top of the hill you can see all the surrounding countryside- Từ
đỉnh đồi bạn có thể nhìn thấy vùng nông thôn xung quanh.
 Standing (adj): Thường trực
Ex: We have a standing invitation to visit them anytime-Chúng tôi có lời mời
thường trực để thăm viếng vào bất cứ lúc nào
 Condition (n): Điều kiện
Ex: The house is in a generally poor condition- Những ngôi nhà ở trong điều
kiện nghèo nàn chung.
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PART VI
Question 141-143
For most shoppers, looking for the ideal gift can be a challenge. So why not simplify
the process by choosing a Mayweather gift card? Cards are perfect for any________,
and they can be
141 .
(A) attention (n): Sự tham dự
(B) question (n): Câu hỏi
(C) occasion (n) : Dịp
(D) influence (n): Ảnh hưởng
Key C
Giải thích: Cụm “Any occasion” mang nghĩa “ Bất cứ dịp nào”
Bổ sung:
 Most + Danh từ số nhiều
 Looking for=search for= seek: Tìm kiếm
Dịch nghĩa: Đối với hầu hết những người mua sắm, việc tìm kiếm những món quà
lý tưởng có thể là một thách thức. Vì vậy, tại sao không đơn giản hóa quá trình
bằng cách chọn một thẻ quà tặng Mayweather? Những chiếc thẻ này rất lý tưởng
vào bất cứ dịp nào.

pre-loaded with the euro amount of your choice. For your convenience, cards may
be redeemed in person at any Mayweather store, as well as online or by telephone.
They remain________for
142. (A) valid (adj): giá trị
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(B) constant (adj): Trung thành, kiên trì
(C) safe (adj): An toàn
(D) confidential (adj) : Bí mật
Key: A
Giải thích: Cụm từ “ Remain valid” mang nghĩa “duy trì giá trị”
Bổ sung:
 Amount of ST: Số lượng cái gì đó
 As well as: Cũng như
Dịch nghĩa: Chúng có thể được nộp sẵn bằng số tiền euro theo sự lựa chọn của
bạn. Để tiện cho bạn, thẻ này có thể được mua lại trực tiếp tại bất kỳ cửa hàng
Mayweather nào, cũng như mua trực tuyến hay qua điện thoại. Chúng vẫn còn giá
trị lên tới mười hai tháng kể từ ngày phát hành.

twelve months from the date of issue. Mayweather cards________ as full or partial
payment for
143. (A) use
(B) using
(C) can be used: Có thể được sử dụng
(D) to use
Key C
Giải thích: Bản thân “ Mayweather cards” là vật, do đó nó không thể tự sử dụng
mà phải chịu sự tác động của một đối tượng nào đó=> Dùng bị động=>Chọn C
Dịch nghĩa
Thẻ Mayweather có thể được sử dụng để thanh toán một phần hoặc toàn bộ đối
với bất kỳ món đồ nào có sẵn tại các cửa hàng của chúng tôi.
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any item available at our stores.
Câu 144-146
Proteam Employees are entitled to reimbursement for all costs incurred during
business travel. Prior to travel, employees must submit to the budget office a trip
itinerary for ______
144. (A) delay (n): Sự trì hoãn
(B) authorization (n): Sự cho phép
(C) maintenance (n): Sự duy trì
(D) increase (n): Sự tăng lên
Key B
Bổ sung:
 Be entited to: Được quyền làm gì
 Prior to = Before: Trước khi
 Submit to ST: Nộp vào cái gì
Dịch nghĩa: Nhân viên Proteam được quyền hoàn trả tất cả các chi phí phát sinh
trong quá trình du lịch công ty. Trước khi đi du lịch, nhân viên phải nộp vào bộ
phận ngân sách đối với lộ trình chuyến đi cho phép

The itinerary should include dates of travel, as well as accommodation information,
including hotel dates and locations. An approved itinerary is required for all travel.
Upon________employees should ﬁle a report with the budget ofﬁce. This should be
done no
145. (A) starting : Bắt đầu
(B) interviewing : Phỏng vấn
(C) contacting : Liên lạc
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(D) returning: Trở lại
Key D
Dịch nghĩa: Lộ trình phải bao gồm số ngày đi du lịch, cũng như thông tin chỗ ở,
bao gồm cả ngày và địa điểm của khách sạn. Một lộ trình đã được phê duyệt là
cần thiết cho tất cả các chuyến du lịch.
Khi nhân viên trở lại thì nên trình một báo cáo với bộ phận ngân sách. Điều này
nên được thực hiện không muộn hơn 3 tuần sau ngày cuối cùng của chuyến du
lịch.

later than three weeks after the final day of travel. Reports should detail all necessary
business________, such as transportation and lodging costs. Whenever possible,
receipts should
146. (A) expenses
(B) expensive
(C) expensively
(D) expensed
Key A
Giải thích: Chỗ cần điền là 1 danh từ số nhiều nên ta loại B là tính từ. Loại C vì
trạng từ. Loại D vì động từ.
 Còn lại A, cụm “ business expenses” mang nghĩa là “ Những chi phí kinh
doanh”
Dịch nghĩa: Báo cáo cần nêu rõ tất cả các chi phí kinh doanh cần thiết, chẳng
hạn như chi phí vận chuyển và chi phí chỗ ở. Bất cứ khi nào có thể, biên lai nên
đi kèm với báo cáo. Xin lưu ý rằng những chi phí nào được chấp thuận thì sẽ được
hoàn trả.

accompany the report. Please note that only approved charges will be reimbursed.
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Question 147-149
The Aquaville Fitness Center has begun a new customer-referral program. We
_____ our
147. (A) would have offered
(B) are offering
(C) offered
(D) had been offering
Key B
Giải thích: Câu này diễn tả hành động đang diễn ra, chủ thể “we” đang đưa ra lời
đề nghị/lời chào mời=> Chọn B
Dịch nghĩa: Trung tâm Thể dục Aquaville đã bắt đầu một chương trình giới thiệu
khách hàng mới. Chúng tôi đang chào mời các thành viên tham gia vào chương
trình đặc biệt này vào tháng Mười.

members this special program in October. As a special_________, we will give
current members
148. (A) interest (n): Lợi ích
Z (B) retail (n): Bán lẻ
(C) incentive (n): Sự khích lệ/ưu đãi
(D) appearance (n): Sự xuất hiện
Key C
“Incentive” là danh từ mang nghĩa “ Sự ưu đãi”
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Dịch nghĩa: Như một ưu đãi đặc biệt, chúng tôi sẽ cung cấp cho các thành viên
hiện tại một tháng miễn phí làm thành viên khi một trong những người bạn của họ
mua thẻ thành viên một năm.

one free month of membership when one of their friends purchases a one-year
membership.
_______qualify for this program, you must refer a first-time Aquaville member. This
offer is
149. (A) In spite of
(B) As soon as
(C) Instead of
(D) In order to
Key D
Giải thích: Phân tích 4 đáp áp ta thấy
 In spite of + Danh từ/Cụm danh từ  Mặc dù
 As soon as + Clause  Ngay khi
 Instead of + Noun/Ving  Thay vì
 In order to + Verb Để làm gì
Để ý từ sau chỗ trống “qualify” là động từ, kết hợp với dịch nghĩa câu chỉ mục
đích=> Chọn D
Bổ sung:
 Qualify for: có đủ tư cách/ có đủ tiêu chuẩn.
Dich nghĩa: Để đủ tiêu chuẩn tham gia chương trình này, bạn phải tham khảo
thành viên Aquaville trong thời gian đầu. Lời đề nghị này có giá trị cho đến
cuối tháng, và tất cả các thành viên có đủ điều kiện để tham gia. Các thành
viên có thể lấy mẫu giới thiệu khách hàng ở quầy lễ tân.
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good until the end of the month, and all members are eligible to participate.
Members may pick up customer-referral forms at the front desk.
Question 150-152
C, Do you have an idea for a new business? Let representatives from the Glanston
Association of Small Businesses help you turn it into a successful ______at their
annual workshop on June 3
150. (A) enterprise (n): Doanh nghiệp
(B) revenue (n): Việc thu thuế
(C) purchase (n): Việc mua
(D) expertise (n): Sự thông thạo
Key A
Giải thích: Cụm từ “ Successful enterprise” mang nghĩa là “ Những doanh
nghiệp thành công”  Chọn A
Bổ sung:
 Turn into = become: Trở thành
 Annual: Thường niên
 Representative: Người đại diện
Dịch nghĩa: Bạn có một ý tưởng cho một doanh nghiệp mới? Hãy để các đại diện
từ Hiệp hội Glanston của các doanh nghiệp nhỏ giúp bạn biến nó thành một doanh
nghiệp thành công tại hội thảo thường niên của họ vào ngày 03 tháng 6

There, experts in management, marketing, and finance will lead group discussions
on issues related to the launching of a new business. After the discussions, workshop
participants ________ with speakers one-on-one for advice about business planning.
Speakers include
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151 .(A) met
(B) will meet
(C) meeting
(D) have met
Key B
Giải thích: Diễn tạ sự việc sẽ làm trong tương lai, chưa diễn ra ở hiện tại=> dung
thì hiện tương lai đơn.
 Key B
 Loại A vì đoạn trên không có dấu hiệu quá khứ
 Loại C vì nếu động từ đứng một mình thì không thể để dưới dạng Ving, mà
phải có tobe đi cùng
 Loại D vì câu trên diễn tả hành động dự định thực hiện, chưa diễn ra=>
không dùng thì HTHH
Bổ sung:
 Expert in ST: Thông thảo về cái gì/ Chuyên môn về cái gì/ Chuyên gia
trong
 Relate to: Liên quan tới
 One- on- one: Gặp riêng
Dịch nghĩa: Ở đó, các chuyên gia trong lĩnh vực quản lý, tiếp thị và tài chính sẽ
dẫn dắt việc thảo luận nhóm về các vấn đề liên quan đến sự ra đời của một doanh
nghiệp mới. Sau khi thảo luận, những người tham gia hội thảo sẽ gặp riêng với
diễn giả để được tư vấn về kế hoạch kinh doanh.Các diễn giả bao gồm Logan
Vlfllshire, chủ sở hữu của Wilshire của Inn và một nhân vật hàng đầu trong cộng
đồng doanh nghiệp nhỏ Glanston. Hội thảo trước đây đã dẫn đến một số dự án
kinh doanh địa phương thành công, chẳng hạn như bánh xe
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Logan Vlfllshire, the owner of Wilshire's Inn and a leading figure in the Glanston
small business community. Past workshops have resulted in several successful local
business ventures, such as Wheels
Now in downtown Glanstone and Lia's Jams, a popular online food store.______,
workshop
152. (A) Likewise: Tương tự thế
(B) For example: Ví dụ/ chẳng hạn
(C) Afterward: Sau đấy
(D) As a result: Kết quả là/ do đó
Key D
Giải thích: Để ý chúng ta thấy chỗ cần điền là một liên từ
 Loại A vì không có dấu hiệu so sánh
 Loai B vì không có dấu hiệu liệt kê, ví dụ
 Loại C vì không có dấu hiệu chỉ thời gian
 => Còn lại đáp áp A=> Liên từ “ As a result” chỉ nguyên nhân và kết quả
Dịch nghĩa: Bây giờ ở trung tâm thành phố Glanstone và Lia’s Jams, có một cửa
hàng thực phẩm trực tuyến phổ biến. Do vậy, phạm vi hội thảo dự kiến sẽ được
hạn chế, vì vậy bạn nên ghé thăm website của chúng tôi tại
http://glanstonbusiness.org/workshop để đăng ký ngày hôm nay.

space

is

expected

to

be

limited,

so

visit

our

Website

at

http://glanstonbusiness.org/workshop to register today.
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TEST 10 : Phạm Thu Thủy
101. We have invited Dr. Zhu to be the guest _____ for the seminar on workplace.
A. speak
B. speaks
C. speaker
D. speakers

Key: C.
Giải thích:
Câu đã có danh từ 'guest' là danh từ làm chủ ngữ, đề bài lại cho điền từ ngay sau danh
từ. Các đáp án chỉ bao gồm động từ và danh từ. Câu đã có động từ 'invited', loại A + B.
Do đó cần nghĩ ngay đến danh từ ghép.
 guest speaker: diễn giả khách mời (người được mời đến phát biểu tại một sự kiện).
Chủ ngữ chỉ có 1 là "Dr. Zhu" nên không dùng danh từ số nhiều. Loại D.
Dịch nghĩa: Chúng tôi đã mời Tiến sĩ Zhu làm diễn giả khách mời cho buổi hội thảo về
môi trường làm việc.

102. Ms. Ambani does not speak French, _____ she is fluent in Gujarati and
Mandarin.
A. or
B. but
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C. not
D. what
Key: B.
Giải thích:
Câu có 2 mệnh đề đủ thành phần, 2 mệnh đề nối nhau bởi liên từ (conjunction).
A. or: liên từ nối mệnh đề chỉ sự lựa chọn khác; hoặc
B. but: liên từ nối mệnh đề có nghĩa trái nhau; nhưng
C. not: ko phải liên từ, câu đề cũng ko phải câu đảo ngữ, nếu dùng phủ định 'not' phải
đứng sau động từ chính hoặc trợ động từ.
D. what: ko phải liên từ, vị trí cần điền ko cho phép sử dụng các chứ năng khác của
'what' như đại từ (pronoun), từ hạn định (determiner), từ nghi vấn...
Dịch nghĩa: Cô Ambani không nói được tiếng Pháp, nhưng lại thông thạo tiếng Gujarat
(1 vùng của Ấn Độ) và tiếng phổ thông Trung Quốc.

103. Cancellations must be made in accordance with the policy that is____ on the
Skovronski Hotel's website.
A. outline
B. outlining
C. outlines
D. outlined
Key: D.
Giải thích:
Phần điền đứng ngay sau động từ tobe 'is', cần nghĩ ngay đến 3 cấu trúc có tobe:
380

Group: Đồng Hành Chinh Phục Toeic 990
 tobe + adj (miêu tả dùng tính từ),
 tobe + Ving (cho thì tiếp diễn chủ động)
 tobe + p3 (bị động).
Đáp án không có tính từ, chủ ngữ là 'cancellations', sau được thay bằng 'that' nên là câu
bị động.
in accordance with: tuân theo, phù hợp với
Dịch nghĩa: Việc hủy (đặt chỗ) phải được thực hiện phù hợp với các chính sách được
nêu trên trang web của khách sạn Skovronski.

104, Please read the instructions ___ start to finish before attempting to replace the
air filter yourself.
A. of
B. from
C. by
D. during
Key: B.
Giải thích:
Cần chọn giới từ với nghĩa thích hợp đi kèm danh từ 'start'. Các giới từ thường mang
nghĩa như sau:
A. of: của, thuộc, về, vì
B. from: từ, với
C. by: bằng, bên cạnh
D. during: trong suốt thời gian
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start và finish trong câu có vai trò là danh từ.
Dịch nghĩa: Vui lòng đọc hướng dẫn ngay từ đầu đến cuối trước khi thử tự mình thay
bộ phận lọc khí.

105, If an item in your order is not available, it may be shipped ____ at a later date.
A. separately
B. separate
C. separating
D. separates
Key: A.
Giải thích:
Câu đã có đủ bộ phận,
it may be shipped = chủ ngữ + động từ khuyết thiếu + động từ chia bị động.
Phần trống có vai trò bổ nghĩa sẽ là trạng từ đứng sau bổ nghĩa cho động từ. Trong 4
đáp án chỉ có A là dạng đúng của trạng từ.
 item /'aitem/ (n): mục, đồ vật, trang bị (trong game online).
 available /ə'veiləbl/ (adj): có sẵn, sẵn có, khả dụng.
 separate /'seprit/ (adj): riêng biệt, riêng rẽ.
Dịch nghĩa: Nếu một mục trong đơn hàng của bạn không có sẵn (bị thiếu), nó có thể
được vận chuyển riêng biệt vào một ngày sau đó.

106, Since the telephones in the conference room are not working, a technician has
been called in to fix____.
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A. they
B. their
C. them
D. themselves
Key: C.
Giải thích:
A. they: đại từ ngôi thứ 3 số nhiều, thay thế danh từ số nhiều đã được đề cập trước đó
làm chủ ngữ cho mệnh đề phía sau (= telephones)
B. their: tính từ sở hữu, theo sau nó là danh từ (my balls, her dog).
C. them: đại từ ngôi thứ 3 số nhiều, thay thế danh từ số nhiều được đề cập trước nó làm
tân ngữ cho mệnh đề phía sau.
D. themselves: đại từ phản thân thay cho danh từ đã đề cập trước đó gần nó nhất, làm
tân ngữ cho câu mà 'they' hoặc danh từ số nhiều là chủ ngữ.
 C khác D ở chỗ: khi dùng D câu vẫn là câu đơn, chủ thể chịu tác động và chủ thể
tác động vẫn là một. Trong khi dùng C, chủ thể tác động lên C là chủ thể khác (ko phải
bản thân C).
Dịch nghĩa: Bởi vì điện thoại trong phòng họp đều hỏng (không hoạt động), 1 kỹ thuật
viên đã được gọi đến để sửa chúng.
Nếu chọn D cho câu này nghĩa sẽ trở thành "kỹ thuật viên được gọi đến để sửa chính
bản thân họ" thay vì sửa điện thoại.

107, The blueprint for the Sbraga Hotel includes 200 guest room, a restaurant, and
an ____ parking area.
A. enclosed
B. opposite
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C. absent
D. innocent
Key: A.
Kỹ năng: khi đáp án cho 4 từ khác nhau, mục đích sẽ là kiểm tra từ có nghĩa tương
đồng, hoặc từ vựng, việc nắm được nghĩa từ vựng sẽ rất có ích.
Giải thích:
A. enclosed (adj): đính kèm, kín
B. opposite (adj) đối nhau, ngược nhau
C. absent (adj): vắng mặt, lơ đãng
D. innocent (adj): ngây thơ, vô tội
- blueprint: kế hoạch, bản thiết kế.
- enclosed parking: khu đậu xe kín, có mái che và tường bao quanh, bãi đỗ xe ngầm là
điển hình của loại này.
Dịch nghĩa: Bản vẽ thiết kế cho khách sạn Sbraga bao gồm 200 phòng cho khách, một
nhà hàng và một khu vực đậu xe ngầm.

108, The ____ of the new ambassador to Portugal was confirmed by the committee on
Monday.
A. appoint
B. appoints
C. appointed
D. appointment
Key: D
Kỹ năng: Câu cho 4 đáp án có từ gốc giống nhau appoint--- => mục đích: kiểm tra loại
từ. Cần nắm được các từ loại của 1 từ: động từ (chia hay nguyên thể), danh từ (số nhiều
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hay số ít), tính từ, trạng từ.
Giải thích:
Mạo từ 'the' ngay đầu câu, theo sau là phần trống và 'of' => phần trống phải là danh từ
để đủ cấu tạo mạo từ + danh từ làm chủ ngữ của câu.
 ambassador (n): đại sứ
 committee (n): ủy ban
 appointment (n): giấy triệu tập, sự bổ nhiệm.
Dịch nghĩa: Việc bổ nhiệm đại sứ mới đến Bồ Đào Nha đã được xác nhận bởi ủy ban
vào thứ Hai.

109, According to the most recent report, sales of snacks have increased by ____ five
percent.
A. firmly
B. nearly
C. strongly
D. completely

Key: B.
Kỹ năng: 4 trạng từ khác nhau =>> từ vựng, cụ thể là nghĩa.
Giải thích:
A. firmly: vững chắc, kiên quyết
B. nearly: gần, sắp, xấp xỉ
C. strongly: mạnh mẽ
D. completely: hoàn toàn
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Dịch nghĩa: Theo các báo cáo gần đây nhất, doanh số bán các món ăn nhẹ đã tăng gần
năm phần trăm.

110. ____ the banking industry and the real estate market saw a rise in profits over
the past quarter.
A. All
B. As
C. Either
D. Both
Key: D.
Giải thích:
Cần chú ý kỹ 2 danh từ nối nhau bởi "and"
 All + N(s) : nói về điều gì đó, hoặc ai đó một cách chung chung. Thường đi với
of: all of us,...
 As: nhiều chức năng và cách dùng, nhưng khi chủ ngữ là 2 danh từ nối bởi "and";
as sẽ mang nghĩa:
 Với tư cách là: As your friend and your lawyer, I suggest.... (Với tư cách là bạn
cũng như là luật sư của bạn..). Điểm cần lưu ý là 'friend' và 'lawyer' phải là cùng 1
người. Rõ ràng đề bài không thoả mãn yêu cầu này.
 Bởi vì: tương tự như because, khi đó câu cần có 2 mệnh đề: mệnh đề because chỉ
nguyên nhân + mệnh đề chính (hệ quả). Đề bài chỉ có 1 mệnh đề.
 Either: cấu trúc điển hình là either....or.
 Both: cấu trúc điển hình both....and.... dùng để liệt kê chủ ngữ cho cùng 1 hành
động.
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Dịch nghĩa: Cả ngành công nghiệp ngân hàng và thị trường bất động sản đã (chứng kiến
sự) tăng lợi nhuận trong quý vừa qua.

111. To receive discounts at Hillson's Department Store, ____ your Hillson's Awards
card to the cashier.
A. present
B. presenting
C. presented
D. presents

Key: A.
Giải thích: Câu mệnh lệnh trực tiếp dùng động từ nguyên thể, "to receive" phía trước
là dạng to - verb inf diễn tả mục đích. Có thể đảo vị trí 2 vế câu mà nghĩa câu không
đổi.
Dịch nghĩa: Để được giảm giá tại cửa hàng của Hillson, đưa thẻ thưởng Hillson của
bạn cho thu ngân.

112. The Pontilet 5000 quickly calculates the shortest ___ to your destination and
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provides step-by-step directions.
A. total
B. place
C. route
D. point

Key: C
Giải thích:
A. total (adj)(n): tổng cộng, toàn bộ
B. place (n): nơi chốn, địa điểm, vị trí
C. route (n): tuyến đường
D. point (n): mũi nhọn, điểm, vấn đề,...
Dịch nghĩa: Pontilet 5000 nhanh chóng tính toán tuyến đường ngắn nhất đến đích của
bạn và cung cấp hướng dẫn từng bước.

113. With its lightweight and comfortable handle, the latest Apurage vacuum cleaner
is ___ to carry.
A. ease
B. easy
C. easily
D. eases
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Key: B.
Giải thích: S + be + adj = cấu trúc miêu tả.
A. ease (n)
B. easy (adj)
C. easily (adv)
D. eases (n số nhiều)
Dịch nghĩa: Với tay cầm nhẹ và thoải mái, máy hút bụi Apurage mới nhất rất dễ mang.
114, Ovist computers are sold with the newest version of Deron software ___ installed.
A. straight
B. yet
C. already
D. even

Key: C
Giải thích:
A. straight (adj): thẳng, thẳng thắn, chân thật
B. yet (adv): tuy thế, lúc này.
C. already (adv): đã rồi
D. even (adv): lại còn, thậm chí
Dịch nghĩa: Máy tính Ovist được bán với các phiên bản mới nhất của phần mềm Deron
đã được cài đặt sẵn.
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115. Research shows that more small businesses are ____ to lease their office
equipment.
A. directing
B. supporting
C. requiring
D. choosing

Key: D
Giải thích: to be + Ving hiện tại tiếp diễn, 4 đáp án đều là động từ thêm -ing, cần chọn
theo nghĩa.
A. directing: hướng đến, chỉ đạo
B. supporting: ủng hộ
C. requiring: đòi hỏi, yêu cầu
D. choosing: chọn lựa
lease (v): cho thuê, thuê
lease sth: thuê cái j để bản thân dùng
lease sth to sb: cho ai thuê cái j
Dịch nghĩa: Nghiên cứu cho thấy ngày càng nhiều doanh nghiệp nhỏ lựa chọn thuê thiết
bị văn phòng.

116. Elena Gallegos is a Barcelona-based architect known for _____ incorporating
practical and aesthetic elements in her designs.
A. taste
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B. tasteful
C. tastefully
D. tasting

Key: C
Giải thích: "incorporating practical and aesthetic" là 2 tính từ nối nhau bởi "and",
"elements" là danh từ. Để bổ nghĩa thêm sử dụng trạng từ.
 adv + adj1 + adj2 + N
 adv bổ nghĩa cho adj1
 adj1 và adj2 vai trò bình đẳng bổ nghĩa cho N.
Dịch nghĩa: Elena Gallegos là một kiến trúc sư ở Barcelona nổi tiếng với kết hợp các
yếu tố thực tế và thẩm mỹ 1 cách tinh tế trong thiết kế của cô.

117. Fong & Haas Inc., has automated its toothpaste mixing processes, _____ used to
take up more than half of the production time.
A. and
B. which
C. though
D. when

Key: B.
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Giải thích: Mệnh đề quan hệ dùng đại từ quan hệ (which) thay cho chủ ngữ đã đề cập
trước đó.
Dịch nghĩa: Tập đoàn Fong & Haas đã tự động hóa quy trình trộn kem đánh răng, (cái)
quy trình (mà) trước đây chiếm đến hơn nửa thời gian sản xuất.

118. Today Tenopy Tech announced its plans _____ with Shaffly Energy Systems to
manufacture solar panels in Quito and Caracas.
A. to partner
B. be partnering
C. is partnered
D. will partner

Key: A
Giải thích: to V-inf để chỉ mục đích, giống 'to manufacture'
Muốn chọn B phải có động từ khuyết thiếu (modal verb) để 'be' có thể ở dạng nguyên
thể.
Muốn chọn C thì 'its plans......Caracas' phải là 1 mệnh đề hoàn chỉnh để C đóng vai trò
là động từ chính chia bị động. Muốn có mệnh đề hoàn chỉnh cần 'that' trước 'its plans'
và động từ 'are partnered' vì 'plans' số nhiều.
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D tương tự như C, dù động từ tương lai đúng dạng nhưng vẫn cần 'that' vì announce
something/ that clause.
Dịch nghĩa: Hôm nay Tenopy Tech công bố kế hoạch hợp tác với Hệ thống năng lượng
Shaffly để sản xuất pin mặt trời ở Quito và Caracas.

119. Once Ms. Cohen had examined the detailed business plan, she was more____ to
the idea of investing in the new company.
A. convinced
B. receptive
C. generous
D. plausible

Key: B.
Giải thích: từ vựng
A. convinced: thuyết phục, tin chắc
B. receptive: willing to consider or accept new suggestions and ideas: sẵn sàng cân nhắc
hoặc chấp nhận gợi ý, ý kiến mới; dễ tiếp thu, dễ lĩnh hội ~ to something
393

Group: Đồng Hành Chinh Phục Toeic 990

C. generous: tốt bụng, hào phóng
D. plausible: có vẻ hợp lý
Dịch nghĩa: Khi Cohen kiểm tra kỹ kế hoạch kinh doanh chi tiết, cô khá đồng tình với
ý tưởng đầu tư vào các công ty mới.

120. ____ of the passengers on flight 246 missed connecting flights in Dublin as a result
of the weather delay.
A. Everybody
B. Someone
C. Whom
D. Several
Key: D
Giải thích:
A. Everybody: tất cả mọi người (như everyone), đứng 1 mình.
B. Someone: một người nào đó, đứng 1 mình
C. Whom: đại từ quan hệ làm tân ngữ
D. Several: một vài, ko đứng 1 mình mà đi với danh từ số nhiều
Dịch nghĩa: Một số hành khách trên chuyến bay 246 lỡ chuyến bay nối tiếp ở Dublin
bởi hoãn bay do thời tiết.
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121. In my opinion, the company's stock price is ____ low compared to its annual
earnings.
A. audibly
B. relatively
C. plentifully
D. anonymously

Key: B.
Giải thích: nghĩa từ vựng.
A. audibly: rõ ràng, rành rành
B. relatively: tương đối
C. plentifully: sung túc, dồi dào
D. anonymously: nặc danh
Dịch nghĩa: Theo tôi, giá cổ phiếu công ty là tương đối thấp so với thu nhập hàng năm.

122. Mr. Kwon was selected from among other ___ candidates because of his extensive
background in international trade law.
A. promises
B. to promise
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C. promising
D. promisingly

Key: C
Giải thích: câu cùng gốc từ 'promise' nhằm kiểm tra từ loại. đã có danh từ 'candidates',
tính từ 'other' nên cần thêm 1 tính từ có nghĩa phù hợp.
 adj1 + adj2 + N;
 adv + adj.
A. danh từ số nhiều
B. động từ
C. tính từ: đầy hứa hẹn, đầy triển vọng
D. trạng từ
Dịch nghĩa: Kwon đã được lựa chọn trong số các ứng cử viên hứa hẹn khác vì kiến
thức nền rất tốt về luật thương mại quốc tế.

123. To ____ permission to use copyrighted material from Asturion Publishers,
contact the Global Rights Department at rights@asturiongroup.com.
A. join
B. learn
C. protect
D. obtain
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Key: D
Giải thích: từ vựng
A. join: tham gia
B. learn: học
C. protect: bảo vệ
D. obtain: đạt được, lấy
Dịch nghĩa: Để nhận sự cho phép sử dụng tài liệu có bản quyền từ nhà xuất bản
Asturion, liên hệ với Sở (cấp) quyền toàn cầu tại rights@asturiongroup.com.

124. Analysts predict that Mendoza Enterprises will ____ become the country's
largest steel producer.
A. soon
B. sooner
C. soonest
D. as soon as
Key: A
Giải thích: động từ 'will become' đã đúng dạng, cần phần bổ nghĩa chèn vào giữa nên
nó phải là trạng từ.
B C D loại, dạng tính từ so sánh hơn/nhất/ bằng trong khi đề không có đủ 2 chủ thể được
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so sánh.
Dịch nghĩa: Các nhà phân tích dự đoán rằng Hãng Mendoza sẽ sớm trở thành nhà sản
xuất thép lớn hàng đầu quốc gia.

125. _____ Le Deux cookware, Weir cookware is dishwasher safe and can be used in
microwave and convection ovens.
A. Unlike
B. Without
C. Still
D. For

Key: A
Giải thích:
A. không giống như
B. Ko có
C. Vẫn
D. Cho, đối với
Dịch nghĩa: Không giống như Le Deux, dụng cụ nấu nướng của Weir là an toàn khi
cho vào máy rửa bát, đồng thời có thể được sử dụng trong lò vi sóng và lò nướng đối
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lưu.

126. The city has experienced an unusually large amount of rainfall this year, ____ it
difficult for road projects to be completed on time.
A. made
B. make
C. makes
D. making

Key: D
Giải thích: mệnh đề quan hệ rút gọn dạng chủ động.
which makes it difficult.....
Dịch nghĩa: Thành phố trải qua đợt mưa nhiều bất thường vào năm nay, (cái mà) khiến
cho các dự án giao thông khó mà hoàn thành đúng hạn được.

127. ____ for grants will be given to organizations that have not previously been
awarded funding by the Steinhaus Foundation.
A. Priority
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B. Relevance
C. Duty
D. Rank

Key: A
Giải thích: từ vựng
A. Priority: ưu tiên
B. Relevance: sự thích đáng, xác định
C. Duty: sự tôn kính; bổn phận; thuế hải quan
D. Rank: hàng, đội ngũ, loại, tầng lớp, cấp bậc
Dịch nghĩa: Ưu tiên cho các khoản tài trợ sẽ được trao cho các tổ chức trước đây chưa
từng nhận được tài trợ bởi Tổ chức Steinhaus.

128. When constructing your Eckhart model sailboat, it is important to attach the
pieces in quick ____, before the glue has time to dry.
A. succeed
B. succeeds
C. succession
D. successive
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Key: C
Giải thích: các từ vựng liên quan đến 'success' có các nghĩa hoàn toàn khác nhau, cần
chú ý phân biệt.
A. succeed (v): kế tiếp; thành công
B. succeeds (v) số ít của succeed
C. succession (n): sự kế tiếp; sự liên tiếp
success (n): sự thành công
D. successive (adj): liên tục, lần lượt kế tiếp
Câu cần điền có 'quick' vừa là tính từ; vừa là trạng từ (informal - thông tục); nhưng có
giới từ 'in' nên chỗ cần điền phải là danh từ để tạo thành adj + N.
Dịch nghĩa: Khi xây dựng mô hình thuyền buồm Eckhart, điều quan trọng là để gắn
các miếng nhanh chóng liên tục, trước khi keo có thời gian khô.

129. Almost 60 percent of teachers surveyed reported receiving ___ preparation for
their jobs through Stuget University's online courses.
A. adequate
B. numerous
C. thankful
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D. adjacent

Key: A
Giải thích:
A. adequate (adj): đủ, đầy đủ
B. numerous (adj): đông đảo, nhiều
C. thankful (adj): biết ơn
D. adjacent (adj): liền kề, gần sát
Dịch nghĩa: Gần 60% giáo viên được khảo sát báo cáo rằng họ nhận được sự chuẩn bị
đầy đủ cho công việc của mình thông qua các khóa học trực tuyến của Đại học Stuget.

130. Following much deliberation by the designers, the bright orange dress was
abandoned _____ one in a more subdued color.
A. favourable
B. out of favor
C. favorite
D. in favor of

Key: D
Giải thích:
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A. favourable: có thiện chí
B. out of favor: không được ưa chuộng
C. favorite: được mến chuộng, ưa thích
D. in favor of: 2 nghĩa
 to be replaced by: được thay thế bởi
 in support or to the advantage of: trong sự đồng tình ủng hộ hay vì quyền lợi của.
D được dùng với nghĩa thứ nhất trong câu đề bài.
Dịch nghĩa: Sau nhiều thảo luận vởi các nhà thiết kế, váy màu cam sáng đã bị bỏ đi và
thế chỗ bởi 1 màu sắc nhẹ nhàng hơn.

131. ____ all the applications for the managerial position are received, the search
committee will determine a list of people to be interviewed.
A. About
B. Except
C. After
D. With

Key: C.
Giải thích: Một vế hiện tại đơn, 1 vế tương lai đơn, liên từ dùng nối 2 mệnh đề. B cũng
là liên từ nhưg để đi cùng mệnh đề cần 'that'.
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Dịch nghĩa: Sau khi các đơn ứng cử vị trí quản lý được nhận, ủy ban sẽ quyết định một
danh sác những người được phỏng vấn.

132. When it comes to financing your vehicle, leasing has no ____ advantage over
purchasing.
A. really
B. real
C. realistically
D. realism

Key: B.
Giải thích: danh từ 'advantage", dùng tính từ bổ nghĩa.
A. adv: thực sự
B. adj
C. adv: 1 cách hiện thực (trái với trừu tượng)
D. n: chủ nghĩa hiện thực
Dịch nghĩa: Khi tính đến tiêu tiền cho phương tiện đi lại, thuê xe không có ưu điểm
thực tế hơn mua xe.
133. For over thirty years, our firm has been conducting audits to determine
companies' ____ with local and national tax laws.
A. diagnosis
B. compliance
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C. settlement
D. criticism

Key: B.

Giải thích:
A. diagnosis (n): chẩn đoán, phân tích
B. compliance (n): sự ưng thuận, bằng lòng ~with: tuân thủ
C. settlement (n): sự dàn xếp, hòa giải
D. criticism (n): sự phê bình, phê phán
Dịch nghĩa: Trong hơn 30 năm, công ty chúng tôi đã tiến hành kiểm toán để xem xét
mức tuân thủ luật thuế địa phương và quốc gia.

134. The mayor's office is expected to _____ a press release tomorrow morning
regarding the city's new building ordinance.
A. debate
B. notify
C. issue
D. waive
Key: C

Giải thích:
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A. debate: tranh luận
B. notify: thông báo
C. issue: phát ra, đưa ra
D. waive: từ bỏ, khước từ
Dịch nghĩa: Văn phòng thị trưởng dự kiến sẽ phát hành một thông cáo báo chí vào sáng
ngày mai về pháp lệnh xây dựng mới của thành phố.

135. While performing my preliminary research, I learned that very ____ has been
written about the poetry of Miho Aoki in the past decade.
A. some
B. few
C. other
D. little
Key: D

Giải thích:
A. some: Dùng trong câu khẳng định; trước danh từ đếm được số nhiều và danh từ
không đếm được; dùng trong câu hỏi.
B. Few + danh từ đếm được số nhiều: có rất ít, không đủ để
C. other: adj / đại từ.
D. Little + danh từ không đếm được: rất ít, không đủ để
'has been' chứng tỏ danh từ số ít, hoặc không đếm được. Danh từ ko được nhắc đến phía
trước nên cần hiểu "X has been written" thì X phải là dạng thông tin (information - ko
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đếm được); nếu X là sách (book) thì ko thể bỏ các danh từ này đi được.
Dịch nghĩa: Trong khi thực hiện nghiên cứu sơ bộ của tôi, tôi nhận ra rằng có rất ít
thông tin về thơ của Miho Aoki trong thập kỷ qua.

136. ____ the range of articles in our publication has undoubtedly helped attract new
readers.
A. Diversity
B. Diversifying
C. Diversify
D. Diversification
Key: B.

Giải thích:
A. Diversity (n): loại khác nhau, sự đa dạng
B. Diversifying (v-ing; adj): làm đa dạng; đa dạng
C. Diversify (v): làm đan dạng
D. Diversification (n): sự đa dạng hóa
Có tân ngữ nên dùng V-ing làm chủ ngữ. Ngoài ra V-ing thường chỉ "quá trình làm;
việc làm j; hành vi làm" còn Noun chỉ "hiện tượng, sự vật".
Dịch nghĩa: Việc đa dạng hóa phạm vi bài viết trong ấn phẩm của chúng tôi chắc chắn
đã giúp thu hút độc giả mới.
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137. Customers who purchase a new appliance from Mahgmud's Home Store have
_____ one month to exchange it.
A. as of
B. within
C. up to
D. above
Key: C

Giải thích:
A. as of: used to indicate the time or date from which something starts: dùng chỉ thời
gian hoặc ngày tháng việc gì xảy ra.
B. within: occurring inside (a particular period of time): xảy ra nội trong khoảng thời
gian.
C. up to: indicating a maximum amount: đến - đề cập tới lượng lớn nhất
D. above: trên, chỉ vị trí sự vật, không chỉ thời gian

(1) Customers who purchase a new appliance from Mahgmud's Home Store have UP
TO one month to exchange it
= (2) Customers who purchase a new appliance from Mahgmud's Home Store can
exchange it WITHIN one month.
(1) nhấn mạnh "có tới tận 1 tháng" để đổi >> nhấn mạnh tính ưu đãi
(2) nhấn mạnh "phải đổi trong vòng 1 tháng, 1 tháng 1 ngày cũng ko đổi được nữa" >>
nhấn mạnh thời điểm hết hạn.
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Dịch nghĩa: Khách hàng mua thiết bị mới từ cửa hàng Mahgmud chính có đến 1 tháng
để đổi lại hàng.

138. Mr. Dembo, the company's new CEO, acknowledged that there was a possibility,
____ remote, that the merger would not go through as planned.
A. slowly
B. down
C. much
D. however
Key: D
Giải thích: remote là tính từ, trước đó cần trạng từ. Phía trước 'possibility' - sau lại
'remote' >> 2 từ sắc thái ngược nhau, cần trạng từ nối ngược nghĩa để câu đúng.
A. slowly: chậm chạp
B. down: đi xuống, (hướng) xuống
C. much: nhiều, hầu như
D. however: used to introduce a statement that contrasts with or seems to contradict
something that has been said previously: được dùng để đưa ra 1 khẳng định trái ngược
hoặc có vẻ trái ngược với những gì đã đề cập phía trước - mặc dù
Dịch nghĩa: Ông Dembo, CEO mới của công ty, ý thức được rằng có khả năng, dù là
nhỏ, là vụ sáp nhập sẽ không diễn ra như kế hoạch.
139. At its ____, Checker Enterprises represented over 30 percent of the auto glass
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manufacturing market.
A. peak
B. scale
C. depth
D. record
Key: A
Giải thích:
A. peak (v, n): đỉnh, chót
at one's peak
B. scale: vảy; quy mô
C. depth: chiều sâu
D. record: biên bản, hồ sơ, kỷ lục
Dịch nghĩa: Thời đỉnh cao, Hãng Checker đại diện cho hơn 30% thị trường sản xuất
kính ô tô.

140. ______ Ms. Wattanasin, everyone on the team needed additional time to complete
the Web design tutorial.
A. Even
B. Rather than
C. Apart from
D. If not for
Key: C
410

Group: Đồng Hành Chinh Phục Toeic 990

Giải thích:
apart from + N: ngoại trừ
Các đáp án khác không có cấu trúc phù hợp.
Dịch nghĩa: Ngoại trừ cô Wattanasin, mọi người trong đội cần thêm thời gian để hoàn
thành phần hướng dẫn thiết kế web.

PART 6
Questions 141 - 143
The Meganic Office business catalog offers a wide selection of office products to meet
the needs of any business. Browse more than 100,000 products from paper clips to
filing cabinets. In short, we _____ everything.
141.
A. carrying
B. carry
C. carried
D. used to carry
Key: B.
Giải thích: Câu đang chia hiện tại đơn 'offers' do đó không dùng quá khứ _D hay C, đáp
án A chưa đủ dạng đúng động từ chia hiện tại tiếp diễn.
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Dịch nghĩa: Catalô của Meganic Office cung cấp lựa chọn đa dạng các sản phẩm văn
phòng để đáp ứng các nhu cầu của bất kỳ doanh nghiệp nào. Duyệt (Xem) hơn 100,000 sản
phẩm từ các kẹp giấy đến tủ hồ sơ. Tóm lại, chúng tôi có tất cả mọi thứ.

By making Meganic Office your "single-source supplier", you can save time and
money because you will never again have to divide your orders _____ different
suppliers. Also, if the
142.
A. among
B. along
C. beyond
D. including
Key: A

Giải thích:
A. among: trong số, đi với danh từ số nhiều; nhiều hơn 2 đối tượng; khi không có căn cứ
để khẳng định 2 hay nhiều đối tượng thì mặc nhiên dùng among khi chỉ có 1 danh từ số
nhiều.
between X and Y > < among Xs; among Ys
B. along: kèm với, theo suốt
C. beyond: vượt xa hơn
D. including: bao gồm
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Dịch nghĩa: Bằng cách để Meganic Office giữ vai trò là "nguồn cung duy nhất"; bạn có
thể tiết kiệm thời gian và tiền bạc vì không bao giờ phải phân chia các đơn đặt hàng giữa
các nhà cung cấp khác nhau. Ngoài ra, nếu

product you are looking for is not currently in ____, we can order it for you within 24
hours.
143.
A. cash
B. progress
C. style
D. stock
Key: D
A. in cash: bằng tiền mặt;
B. in progress: trong tiến trình
C. in style: phong cách
D. in stock: có trong kho; có để bán

Dịch nghĩa: [Ngoài ra, nếu] sản phẩm bạn tìm đang hết hàng, chúng tôi sẽ đặt hàng nó cho
bạn trong vòng 24 giờ.
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Questions 144 - 146
Your new Wodny metal door is backed by a lifetime warranty for residential use.
Wodny Corporation guarantees that your Wodny door will be ____ of defects for as
long as it is used
144.
A. freedom
B. freely
C. frees
D. free
Key: D
Giải thích: be + adj, chỉ có D là tính từ

Dịch nghĩa: Cánh cửa kim loại Wodny mới được đi kèm (chống lưng) bởi 1 bảo hành trọn
đời cho nhà cửa dân dụng. Công ty Wodny đảm bảo rằng khóa cửa Wodny của bạn sẽ không
có lỗi nào miễn là nó được sử dụng

in the original purchaser's home. If replacement becomes necessary, Wodnty
Corporation will provide an identical ____ at no cost to you.
145.
A. mechanic
B. service
C. model
D. proposal
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Key: C
Giải thích:
A. mechanic: thợ máy
B. service: dịch vụ
C. model: mẫu
D. proposal: yêu cầu, đề nghị
Dịch nghĩa: [được sử dụng] tại nhà của người mua ban đầu (tức là tháo khóa ra đem lắp
chỗ khác thì hỏng ko chịu trách nhiệm). Nếu cần thay thế, công ty Wodny sẽ cung cấp miễn
phí một mẫu khóa y hệt cho bạn.

If the door is installed in a commercial establishment, the warranty is _____ to a
period of six years from the date of purchase.
146.
A. limited
B. advanced
C. conformed
D. complied
Key: A
Giải thích:
A. limited: hạn định
B. advanced: nâng cao, cấp tiến
C. conformed: tuân theo ~to
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D. complied: tuân thủ ~with

Dịch nghĩa: Nếu cửa được lắp cho cơ sở thương mại (quán bar, nhà hàng, gym, ngân
hàng...các khu vực kinh doanh; ko phải bệnh viện, khách sạn, nhà riêng...) bảo hành được
giới hạn trong thời gian 6 năm kể từ ngay mua sản phẩm.

Questions 147 - 149:
Blackmore Park ____ for concerts, shows, and other gatherings. Applications for
permits to
147.
A. can be reserved
B. used to be reserved
C. will reserve
D. has to reserve
Key: A
Giải thích: Đọc phần đằng sau, các câu chia thì hiện tại => Blackmore Park còn hoạt động;
loại B. Cần là bị động loại CD.

Dịch nghĩa: Công viên Blackmore có thể được đặt chỗ cho hòa nhạc, show diễn, và các
hoạt động tập thể khác. Đơn đặt chỗ

hold events on the Blackmore premises should be submitted to the management office.
We encourage event organizers to turn in their applications early ____ park-use
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permits are
148.
A. so
B. since
C. whether
D. to
Key: B.
Giải thích: Phần sau chỗ điền giải thích lý do; cần liên từ nối.
A. so: nối mệnh đề chỉ mục đích
B. since (adv, prep, conj): vai trò conj mang nghĩa "bởi vì", nối mệnh đề chị nguyên nhân
C. whether: nối mệnh chỉ sự lựa chọn; cân nhắc
D. to: để, nối động từ inf chỉ mục đích; nối danh từ chỉ phương hướng (go to school). Đề
bài không rơi vào trường hợp to + N này.

Dịch nghĩa: [Đơn đặt chỗ] tổ chức sự kiện ở Blackmore phải được nộp cho ban quản lý.
Chúng tôi khuyến khích ban tổ chức nộp đơn đặt chỗ sớm bởi vì giấy phép sử dụng công
viên được

issued on a first come, first-served basis. Decisions about events are made weekly, and
we often have more applications than available permits.
cấp theo trình tự đến trước - cấp trước. Quyết định về sự kiện được đưa ra hàng tuần, và
chúng tôi thường nhận được nhiều đơn đặt chỗ hơn khả năng cung cấp.
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Remember to include your contact information on the application; applicants may be
asked to provide additional information before a final decision is made. Organizers
should avoid making any arrangements until they have received _____ from
Blackmore Park Management.
149.
A. approve
B. to approve
C. approval
D. approves
Key: C
Giải thích: có động từ, cần danh từ làm tân ngữ, chỉ có C là dạng danh từ.

Dịch nghĩa: Nhớ đính kèm thông tin liên lạc trên đơn đặt chỗ; ứng viên có thể được yêu
cầu cung cấp thêm thông tin trước khi quyết định cuối cùng được đưa ra. Nhà tổ chức nên
tránh đưa ra bất kỳ sắp xếp nào trước khi nhận được sự chấp thuận từ Ban quản lý công
viên Blackmore.

Questions 150 - 152
From: orders@finestribooks.com
To: mkumar@bypmail.com
Date: July 10
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Subject: RE: Changing an order

Dear Ms. Kumar,
Thank you for ____ about the procedure for making changes to orders from Finestri
Books
150.
A. hearing
B. explaining
C. inquiring
D. concerning
Key: C
Giải thích:
A. hearing: nghe
B. explaining: giải thích
C. inquiring: hỏi
D. concerning: quan tâm, lo lắng; liên quan tới
be concerned about sb: quan tâm đến ai

Dịch nghĩa:
Cô Kumar thân mến,
Cảm ơn đã đặt câu hỏi về quá trình thay đổi đơn hàng từ Finestri Books Online.
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Online. To answer your question, we cannot change an order placed through our Web
site _____ it has shipped.
151.
A. in case
B. once
C. before
D. even though
Key: B.
Giải thích: 2 mệnh đề hiện tại đơn - hiện tại hoàn thành, cần từ nối once chỉ thứ tự thời
gian.
Để trả lời cho câu hỏi của cô, chúng tôi không thể thay đổi đơn đặt hàng qua mạng một khi
hàng đã được chuyển đi.

However, if your order is still being processed and has not yet been sent out, you may
be able to add or remove an item. To do either of ____, you must speak to a customer
service representative.
152.
A. each
B. this
C. that
D. these

Key: D
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Giải thích: add, remove << làm được 2 thứ dùng these; các đáp án còn lại cho số ít.

Dịch nghĩa: Tuy nhiên, đơn hàng của cô vẫn đang được xử lý và chưa gửi đi, cô có thể
thêm hoặc bỏ bớt mục hàng. Để làm 1 trong 2 điều này, cô cần nói chuyện với đại diện
dịch vụ khách hàng.

When you call, you will be asked for your order number and your Finestri password.
Khi cô gọi, cô sẽ được yêu cầu cung cấp mã số đơn và mật khẩu Finestri của mình.
Thank you for interest in Finestri Books Online.
Cảm ơn đã tin tưởng Finestri Books Online
Sincerely,
Trân trọng,
Michael Jenner
Customer Service Agent (Bộ phận Chăm sóc khách hàng)
Finestri Books Online

HẾT
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