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LỜI GIỚI THIỆU 
 

Cùng với Economy TOEIC huyền thoại thì bộ ETS TOEIC “thần thánh” chính là 

nguồn cung cấp cho các em các đề thi TOEIC sát với đề thi thật nhất mà bất cứ một 

cao thủ TOEIC nào cũng đã từng luyện qua. Cuốn ETS TOEIC RC+LC1000 cung 

cấp 5 full tests để các em có thể rèn luyện kỹ năng và luyện tập kỹ càng các kiến 

thức đã học để chuẩn bị tốt nhất trước khi bước vào kỳ thi thật.  

 

Nhằm giúp các em ôn tập hiệu quả và hệ thống kiến thức một cách khoa học và đầy 

đủ, cũng như nắm vững xu hướng ra đề thi cập nhật nhất hiện nay, các thầy cô giáo 

của TOEIC Academy đã tập hợp lại và tiến hành giải toàn bộ các đề thi trong cuốn 

ETS TOEIC RC+LC1000 part 5-6-7 bằng tất cả tâm huyết và kinh nghiệm luyện thi 

TOEIC nhiều năm cho mọi đối tượng học viên của mình. Cuốn sách được được trình 

bày theo dạng 1 câu hỏi kèm 1 câu trả lời, sau mỗi câu hỏi sẽ có ngay đáp án và giải 

thích cực kỳ chi tiết kèm với phần dịch nghĩa. Các phần cần lưu ý hay mở rộng cũng 

được các thầy cô nhấn mạnh rất rõ nét, điều này thực sự có ích để các em có thể dễ 

dàng ghi nhớ các điểm trọng tâm của câu hỏi. 

 

Đối với các bạn tự học TOEIC tại nhà, việc học sẽ vất vả và nặng nề hơn so với những 

bạn đi học tại trung tâm vì các em không được giáo viên giảng giải chi tiết các câu 

hỏi khó. Chính vì vậy, các thầy cô tại TOEIC Academy rất mong đây sẽ là nguồn tài 

liệu bổ ích và “thần thánh” không kém gì bộ đề ETS để hỗ trợ các em chinh phục 

TOEIC với thời gian ngắn nhất và điểm số ấn tượng nhất. 
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PART 5 
 

101. The ............. to Eland Motors' new compact car has been positive.  

 

(A) response (n)  

(B) respond (v)  

(C) responds (v)  

(D) responded (v_ed, adj )  

 

Giải thích: Vị trí còn thiếu là một danh từ do đằng trước có mạo từ “the” và đằng sau 

có giới từ “to”. Do đó chọn A (B, C là động từ, D là tính từ) 

. 

Dịch: Phản hồi đối với chiếc xe nhỏ gọn mới của Eland Motors là tích cực. 

 a response/ a reaction/ feedback/ a reception/ a welcome from sb. 

 a positive/ favourable response/ reaction. 

 to give sth/ get / have/ receive a ….. response/reaction. 

 

 

102. Updates to the client accounts database are scheduled to be ............. 5:00 P.M.  

 

(A) against  

(B) above  

(C) after  

(D) along  
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Dịch: Những cập nhật đối với cơ sở dữ liệu tài khoản khách hàng được dự kiến sẽ 

được trình lên sau 5 giờ chiều. 

 schedule/agenda/timetable/calendar/programme/diary/itinerary for tomorrow/ 

next week. 

 a busy/full/packed/detailed/ambitious/daily/weekly/demanding 

schedule/agenda. 

 to check/ consult/follow/change the schedule/ agenda/itinerary. 

 to schedule/set/fix/time/line up/ set up/ timetable/ book sth for sb. 

  

103. Holloway Department Store will both expand its women's clothing line ............. 

introduce a children's line.  

(A) but  

(B) nor  

(C) or  

(D) and  

 

Một số cấu trúc hay gặp trong TOEIC 

both A and B    cả A và B 

either A or B     hoặc A hoặc B 

neither A nor B    không A cũng không B 

not ony A but also B  không những A mà cả B 

not A but B   không phải A mà là B 

 

Dịch: Cửa hàng bách hóa Holloway sẽ mở rộng cả dòng sản phẩm quần áo cho phụ 

nữ và giới thiệu dòng sản phẩm cho trẻ em. 

 to expand/move on/diversify/branch out/ broaden further/quickly/rapidly 

 a/an company/firm/economy expands/diversifies 
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104. These copy machines are the property of Drittel Manufacturing and are intended 

for business ............. only.  

(A) use (v hoặc n)  

(B) useful (adj)  

(C) used (v_ed, adj)  

(D) usefully (adv)  

Vị trí cần điền là 1 danh từ để kết hợp với business để tạo thành một danh từ ghép => 

chọn A.  

Dịch: Những máy photo này là tài sản của Drittel Manufacturing và chỉ được dành 

cho giới kinh doanh. 

 intend/mean/plan/aim/have in mind/ propose to do sth 

 to clearly/directly intend/aim to do sth 

 

105. The maintenance supplies for Building B are kept in room ............. the security 

desk.  

 

(A) except for    ngoại trừ   

(B) among             ở giữa   

(C) next to              bên cạnh   

(D) down    ở dưới   

 

Các cụm từ trên đều phù hợp về cấu trúc, nhưng chỉ có C là phù hợp về nghĩa.  

Dịch: Các nguồn cung cấp bảo trì cho tòa nhà B được giữ trong phòng bên cạnh 

quầy an ninh. 

 ** put sth somewhere 

 to keep/store/hoard/stock up/ stash/ stockpile food (somewhere)  
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 to keep/hoard/stash money (somewhere)   

 

**  continue to have sth       

 to keep/retain control (of sth) 

 to still keep/retain/hold on to sth 

 

 

106. Tough stains can be removed more .............with Pearl Glow's extra-strength 

laundry detergent.  

(A) ease (adj)  

(B) easier (adj)  

(C) easiest (adj)  

(D) easily (adv)  

 

Giải thích: Câu này thuộc trường hợp so sánh hơn. Vấn đề còn lại là xét xem so sánh 

của tính từ hay trạng từ. Chúng ta thấy đằng sau “more” không có danh từ thì chứng 

tỏ là so sánh của trạng từ. Do vậy chọn đáp án D. 

  

Dịch: Những vết bẩn cứng rắn có thể được loại bỏ một cách dễ dàng hơn với bột giặt 

cực mạnh Pearl Glo. 

remove – get rid of sb/sth – eliminate – dispose of sb/sth – discard – dump – throw 

sth away/out – shed – dispense with sb/sth – scrap 

 to remove/ discard/dump/dispose of/ throw away rubbish/garbage/trash 

 to completely/entirely/quickly/easily remove/eliminate 
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107. Staff who needs to replace ............. equipment must submit an upgrade request 

form. 

(A) them (đại từ nhân xưng đóng làm tân ngữ )  

(B) their (tính từ sở hữa )  

(C) themselves (đại từ phản thân )  

(D) theirs (đại từ sở hữu )  

 

Giải thích: Đằng sau là danh từ rồi nên chọn một tính từ sở hữu, vì thế chọn B. 

 

Dịch: Các nhân viên những người cần thay thế trang thiết bị phải nộp bản yêu cầu 

nâng cấp. 

replace/switch/change/exchange/subsitute/swap/trade/reverse/barter(v) 

 to switch/change/exchange/substitute/swap/trade/barter A for B 

 to replace/substitute/switch B with A 

 to exchange/swap seats/clothes/experiences/news/phone numbers 

replacement/subsitute/reverse/understudy/stand-in/cover/proxy(n) 

 a replacement/a substitute/ a surrogate/ an understudy/ a stand-in/ cover/ a 

proxy/ a stopgap for sb/sth 

 a/ an good/satisfactory/appropriate/suitable/likely/possible/ideal/poor 

replacement/substitute 

 

108. Henriksen Accounting offers a year-end financial summary as ............. of its 

basic bookkeeping service.  

(A) piece  

(B) division  

(C) section  

(D) part  
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Giải thích: Câu này thuộc về câu hỏi từ vựng, do vậy chỉ có đáp án D là hợp về nghĩa. 

Từ “part” trong ngữ cảnh này có nghĩa là “nhiệm vụ/phần việc” chứ không phải với 

nghĩa “phần” hoặc “bộ phận” (a part of…)  

 

Dịch: Công ty kế toán Henriksen cung cấp một bản tóm tắt tài chính cuối năm vì là 

nhiệm vụ của dịch vụ kế toán cơ bản của công ty. 

offer/extend/hold out sth/ tender/ volunteer ( make sth available or to provide the 

opportunity for sth.) 

 offer/extend aid/credit/hospitality/sympathy/condolences/congratulations 

 

 

 

109. D & Y Beauty Corporation plans to add at least one ............. overseas in the next 

year.  

 

(A) locations (n số nhiều )  

(B) location (n)  

(C) locates (v)  

(D) locating (v_ing)  

 

Giải thích: Vị trí cần điền là 1 danh từ để tạo với overseas 1 cụm danh từ mà trước đó 

có từ one nên cần danh từ số ít nên chọn đáp án B. 

Dịch: Tổng công ty D & Y Beauty lên kế hoạch thêm ít nhất một địa điểm ở nước 

ngoài trong năm tới. 

 a plan(n)/a programme/a policy/a scheme/a strategy/an initiative/a platform/a 

manifesto for sth 
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 a comprehensive/coherent/detailed/long-term/short-term/economic 

plan/programme 

 to have/propse/adopt a plan/policy/scheme/strategy 

 

110. At Cottonwood Park, you will find a ............. range of outdoor activities, 

including swimming, hiking, and rock climbing.  

 

(A) broad 

(B) deep  

(C) thick  

(D) heavy  

 

Giải thích: Câu này là câu về từ vựng, chỉ có đáp án A phù hợp về nghĩa. 

 

Dịch: Tại công viên Cottonwood, bạn sẽ tìm thấy một loạt các hoạt động ngoài trời, 

gồm bơi, đi bộ đường dài và leo núi. 

 

range(n)/ variety/choice/diversity/array/selection/assortment 

 a wide/huge/great/vast/broad range(n) 

 

111. Aria Fletcher will discuss the advertising budget with the board of directors 

when they meet ............. next month.  

(A) formal (adj)  

(B) formalize (v)  

(C) formally (adv)  

(D) formalities (n)  
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Giải thích: Vị trí cần điền là 1 trạng từ bổ nghĩa cho động từ meet  

 

Dịch: Aria Fletcher sẽ thảo luận về ngân sách quảng cáo với ban giám đốc khi họ 

gặp chính thức vào tháng tới. 

112. ............. to Lotus Restaurant have nearly doubled the size of the seating area.  

(A) Improved (v_ed)  

(B) Improvement (n)  

(C) Improvements (n số nhiều )  

(D) Improving (v_ing hoặc n không đếm được)  

 

Giải thích: Vị trí còn thiếu là danh từ, nhìn vào động từ thấy chia ở số nhiều thì chọn 

luôn C. 

 

Dịch: Những việc sửa sang cho nhà hàng Hoa Sen đã tăng gần gấp đôi kích thước 

của khu vực chỗ ngồi. 

 

113. Here at Cabot Steel Company, we believe that a job applicant's work history is 

............. important as his or her education.  

(A) like  

(B) much 

(C) as 

(D) less  

 

Giải thích: Cấu trúc as .... as ... : so sánh ngang bằng 

 

Dịch: Tại Công ty Thép Cabot, chúng tôi cho rằng quá trình làm việc của người xin 

việc thì cũng quan trọng như học vấn của họ. 
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114. This week only, spend $200 and your order ............. for free overnight shipping.  

(A) qualification (n)  

(B) qualifies (v)  

(C) qualify (v)  

(D) qualifying (v-ing)  

 

Giải thích: Vị trí cần điền là 1 động từ vì câu chưa có động từ chính mà chủ ngữ số ít 

nên chọn đáp án B. 

Dịch: Chỉ trong tuần này thôi, chi 200 đô la và đơn đặt hàng của bạn đủ điều kiện 

cho việc vận chuyển qua đêm miễn phí. 

 

 

 

 

115. Tour participants must be on time as the bus will depart ............. at 8:00 A.M.  

tomorrow.  

(A) promptly mau chóng, mau lẹ, ngay lập tức  

(B) formerly  trước đây, thuở xưa  

(C) frequently thường xuyên  

(D) annually  thường niên  

 

Giải thích: Câu hỏi từ vựng, A là hợp nghĩa nhất.  

Dịch: Hành khách tham quan phải đến đúng giờ vì xe buýt sẽ khởi hành ngay lúc 8 

giờ sáng. 
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116. Corvo Graphic Designs will help us to create a ............. logo for our newly 

formed company.  

(A) suited (v_ed hoặc adj )  

(B) suitability (n)  

(C) suitably (adv)  

(D) suitable (adj)  

 

Giải thích: Vị trí cần điền là 1 tính từ vì phía sau là một danh từ “logo” và phía trước 

là một mạo từ “a” nên ta chọn đáp án D. 

 

Dịch: Thiết kế đồ họa Corvo sẽ giúp chúng tôi tạo ra một biểu tượng thích hợp cho 

các công ty mới được thành lập của chúng tôi. 

 

 

 

 

117. For his contributions to the information technology team ............. the past year, 

Mr. Soto has received an award.  

 

(A) below  

(B) throughout  

(C) opposite  

(D) without  

Giải thích: Thể hiện tính xuyên suốt thời gian của sự việc thì chỉ có B là hợp nghĩa. 

Dịch: Đối với những đóng góp của mình cho các nhóm công nghệ thông tin trong 

suốt năm qua, Ông Soto đã nhận được một giải thưởng. 
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118. Until the telephone system is repaired, callers may experience delays of ten 

minutes or ............. .  

(A) length(n)  

(B) lengthily(adv)  

(C) longest (adj)  

(D) longer (adj)  

 

Giải thích: Cụm or longer : hoặc lâu hơn.  

Dịch: Cho đến khi các hệ thống điện thoại được sửa chữa, người gọi có thể gặp sự 

chậm trễ mười phút hoặc lâu hơn. 

 

 

119. Plumville Library ............. announces the launch of a brand-new Web site.  

(A) extremely = very very 

(B) proudly  

(C) distantly  

(D) previously 

 Giải thích: Câu hỏi từ vựng, chọn B vì B hợp nghĩa nhất. 

Dịch: Plumville Thư viện tự hào thông báo lễ ra mắt của một trang web thương hiệu 

mới. 
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120. .............  entering the aircraft, passengers must present a boarding pass to the 

gate attendant.  

(A) Before (pre, conj)   trước  

(B) Aboard (adv)             dọc theo, gần, kề  

(C) Whereas (conj)   ngược lại, trong khi  

(D) Between (pre)    Ở giữa  

Giải thích: Đằng sau có V-ing do vậy vị trí cần điền là một giới từ nên loại B và C, D 

không phù hợp về nghĩa. Do vậy, chọn đáp án A. 

Dịch: Trước khi vào máy bay, hành khách phải xuất trình thẻ lên máy bay cho tiếp 

viên tại cửa. 

 

121. When  ............. your Galaxy glass dishware in boxes, first wrap it in soft tissue 

paper to protect against scratches.  

 

(A) planning  

(B) storing  

(C) designing  

(D) making  

Giải thích: Câu hỏi về từ vựng cho nên chọn B là hợp nghĩa nhất. 

Dịch: Khi cất đĩa bát thủy tinh Galaxy của bạn trong hộp, đầu tiên gói nó trong khăn 

giấy mềm để bảo vệ chống trầy xước. 

 

122. Employees ............. in joining the company's sports teams should contact 

Meredith Lo by May 1. 

(A) interesting  

(B) interests  

(C) interest  

(D) interested  
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Giải thích: Đây là dạng rút gọn của mệnh đề quan hệ. Câu đầy đủ sẽ viết như sau: 

Employees who are interested in ….. 

 be interested in sth/sb: quan tâm cái gì/ ai. 

Dịch: Những nhân viên muốn tham ra các nhóm thể thao của công ty nên liên lạc với 

Meredith Lo trước ngày 1 tháng 5. 

 

123. Hanti Food Corporation's overall production costs rose ............. the price of 

sugar and other staple ingredients increased. 

  

(A) because             + clause 

(B) so that   + clause 

(C) in order that   + clause 

(D) until    + clause 

Giải thích: Đáp án A phù hợp về nghĩa. 

Dịch: Tổng chi phí sản xuất của Tổng công ty Hanti Food tăng bởi vì giá của đường 

và các thành phần khác tăng. 

124. Tulayo Associates has ............. reliable financial advice to first-time investors 

for over twenty years.  

(A) sought   tìm  kiếm 

(B) informed  

(C) provided  

(D) asked  

 

Giải thích: Nhìn cụm từ “for over twenty years” là chúng ta biết chia ở thì hiện tại 

hoàn thành. Tuy nhiên, chúng ta chọn đáp án C vì C hợp nghĩa nhất.   

Dịch: Tulayo Associates đã cung cấp tư vấn tài chính đáng tin cậy cho các nhà đầu 

tư lần đầu trong vòng hai mươi năm qua. 
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125. The opening remarks by Judge Yamamoto, ............. were devoted to 

international trade law, were the highlight of the conference.  

(A) who  

(B) which  

(C) what  

(D) whose  

 

Giải thích: Loại D vì whose + N. Chọn B vì động từ viết ở thể bị động (chủ ngữ là 

một cái gì đấy) which ở đây thay thế cho danh từ remarks. 

 

Dịch: Những lời nhận xét khai mạc của Thẩm phán Yamamoto, được dành cho luật 

thương mại quốc tế, là điểm nổi bật của hội nghị. 

 

126. Applicants for the dental assistant position must possess a license that is ............. 

in the state of New York.  

 

(A) respectful to  lễ phép, kính cẩn  

(B) actual   thật sự, có thật  

(C) skillful    khéo tay, tài giỏi 

(D) valid   hợp lệ 

 

Giải thích: Câu hỏi từ vựng, do vậy D  là đáp án phù hợp nhất. 

 

Dịch: Những người nộp đơn vào vị trí trợ lý nha khoa phải có giấy phép hợp lệ tại 

tiểu bang New York 

 respect/admire/esteem/look up sb as sth 

 a skillful player/performer/teacher 
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127. If orders .............  at the current pace all summer, Turramurra Luggage Company 

will meet its sales goal one month early.  

 

(A) receive  

(B) are received  

(C) will receive  

(D) will be receiving  

 

Giải thích: Chủ ngữ là đơn hàng mà động từ là receive => câu bị động loại A, C,D. 

Diễn tả bị động ở hiện tại.  

 

Dịch: Nếu đơn đặt hàng được nhận với tốc độ hiện tại cả mùa hè, Công ty Turramurra 

Luggage sẽ đạt được mục tiêu doanh thu sớm hơn một tháng. 

128. ............. its electronic publishing division lost money last year, Gwangmyeong 

Press expects it to earn a profit this year. 

  

(A) Although  mặc dù 

(B) As soon as  ngay khi 

(C) When   khi  

(D) Owing to  bởi vì, vì 

 

Giải thích:  Đằng sau là mệnh đề chính và phía trước là mệnh đề phụ. Loại ngay đáp 

án D vì đây là một giới từ ( giới từ + Nph). Chọn A vì hợp nghĩa nhất.  

 

Dịch: Mặc dù bộ phận xuất bản điện tử mất tiền năm ngoái, Gwangmyeong Press hy 

vọng kiếm được lợi nhuận trong năm nay. 
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129. Payments postmarked after the due date are .............  to a late fee of five percent 

of the total amount due.  

 

(A) subject  phụ thuộc   

(B) intact   còn nguyên vẹn   

(C) suspect   đáng ngờ, khả nghi  

(D) distinct  riêng biệt, rõ rệt   

Giải thích: Chọn A vì hợp nghĩa nhất ― be subject to: phụ thuộc vào cái gì đó.  

 

Dịch: Các khoản thanh toán được đóng dấu bưu điện sau ngày đáo hạn phải chịu 

một khoản phí muộn năm phần trăm tổng số tiền đáo hạn. 

 

 

130. Sylvia Cho ............. concluded her training at Frio County Animal Hospital last 

week and will begin working as a veterinary technician.  

(A) will conclude  

(B) to conclude  

(C) concludes  

(D) concluded  

 

Giải thích: Vị trí cần điền là 1 động từ có dấu hiệu ―last week => thì quá khứ chọn 

đáp án D.  

 

Dịch: Sylvia Cho đã kết thúc chương trình tập huấn của mình tại Bệnh viện Thú Y 

Quận Frio tuần trước và sẽ bắt đầu làm việc như là một kỹ thuật viên thú y. 
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131. Reviews posted on the Manipur Footwear Web site, especially ............. relating 

to product quality, have grown more positive.  

 

(A) few  

(B) another  

(C) those 

(D) anyone 

 

Giải thích: ―Those thay cho ―reviews  

 

Dịch: Những đánh giá mà được đăng trên trang Manipur Footwear, đặc biệt là những 

đánh giá liên quan đến chất lượng sản phẩm, đã gia tăng tích cực hơn. 

 

132. The ............. behind the initiative is to ensure that all members of our support 

staff have adequate opportunities for professional development.  

 

(A) resemblance  sự giống nhau 

(B) dependence   sự phụ thuộc 

(C) intention   ý định 

(D) retention   sự duy trì/ sử sở hữu 

 

Giải thích: Câu từ vựng thì chỉ có thể phù hợp về nghĩa. Chọn C vì hợp nghĩa nhất.  

 

Dịch: Ý định đằng sau sáng kiến này là để đảm bảo rằng tất cả các thành viên trong 

đội ngũ nhân viên hỗ trợ của chúng tôi đều có cơ hội phát triển nghề nghiệp phù hợp.  
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133. While remaining .............  to customers who have supported it for decades, 

McGill Electronics will diversify in all areas of its business.  

(A) loyalty (n)  

(B) loyalties (n số nhiều )  

(C) loyally (adv) 

(D) loyal (adj) 

 

Giải thích: Vị trí cần điền là 1 tính từ bổ nghĩa cho remain + adj  

 

Dịch: Trong khi vẫn trung thành với khách hàng những người đã ủng hộ công ty 

trong nhiều thập kỷ, McGill Electronics sẽ đa dạng hóa trong tất cả các lĩnh vực kinh 

doanh của mình. 

 

134. The XT1000 is one of the most ............. home-kitchen scales on the market, 

providing accurate measurement to the milligram.  

 

(A) tentative   ngập ngừng, thăm dò 

(B) deliberate   thận trọng  

(C) investigative   điều tra 

(D) sensitive   nhạy/nhạy cảm 

 

Giải thích: Đáp án D là hợp về nghĩa nhất 

Dịch: Các XT1000 là một trong những cái cân quy mô nhà bếp nhạy nhất trên thị 

trường, cung cấp các phép đo chính xác đến từng miligram. 
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135. The community fund-raiser was a great success.............  Anna Borovsky and 

Martin Lawson, the organizers of the event.  

 

(A) in case of   trong trường hợp  

(B) as a result   kết quả của  

(C) thanks to   nhờ 

(D) given that   căn cứ vào 

 

Giải thích: Chọn C vì hợp nghĩa nhất. 

Dịch: Quỹ quyên góp cộng đồng đã thành công tốt đẹp là nhờ Anna Borovsky và 

Martin Lawson, nhà tổ chức cho sự kiện này. 

 

 

 

 

 

136. Due to her strong background ............. in tax law, Ms. Sakai was a natural choice 

to lead Celina Legal Associates. 

  

(A) summit    đỉnh 

(B) opposition  sự chống đối  

(C) evidence   bằng chứng 

(D) background  nền tảng 

 

Giải thích: Chọn  D vì hợp nghĩa nhất 

Dịch: Do nền tảng vững chắc trong luật thuế, bà Sakai là một sự lựa chọn tất nhiên 

để dẫn dắt Celina Legal Associates. 
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137. ............ its lack of a large conference center, Stone City is a good choice of 

location for the Federated Freelancers' yearly meeting. 

  

(A) Instead of   thay vì  

(B) In spite of   mặc dù  

(C) Rather than   thà…hơn, thích…hơn  

(D) No sooner than không sớm hơn  

 

Giải thích: Chọn B vì hợp nghĩa - In spite of + N : mặc dù  

Dịch: Mặc dù thiếu một trung tâm hội nghị lớn, Stone City là một lựa chọn tốt về địa 

điểm cho cuộc họp hàng năm của Federated Freelancers. 

 

 

 

138. According to a recent consumer survey, furniture purchases are influenced by 

such variables.............  as store layout, helpfulness of staff, and special sales.  

 

(A) variables   biến 

(B) collections   bộ sưu tập 

(C) versions   phiên bản 

(D) commitments sự cam kết 

 

Giải thích: Chọn A vì A hợp nghĩa nhất. 

 

Dịch: Theo một cuộc khảo sát người tiêu dùng gần đây, việc mua đồ nội thất bị ảnh 

hưởng bởi các biến như cách bố trí cửa hàng, sự hữu ích của nhân viên và bán hàng 

đặc biệt. 
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139. Had negotiations not broken down at the last minute, Laureano, Inc.,............. 

with its main competitor, Trevlno-Martln.  

(A) has merged  

(B) would have merged  

(C) had merged  

(D) will have merged  

 

Giải thích: Đây là đảo ngữ của câu điều kiện 3 

 If they had asked me, I could have given them some advice. 

 Had they asked me, I could have given them some advice. 

 

Dịch: Nếu các cuộc đàm phán không bị phá vỡ vào phút chót, Laureano Inc., sẽ sát 

nhập với đối thủ chính là Trevino-Martin. 

 

140. In a carefully worded statement, Tae-Flyun Bak .............  his reasons for 

withdrawing his name from consideration in the search for a new Coult-Ross CEO.  

 

(A) outlined  phác thảo 

(B) detected   khám phá 

(C) familiarized   làm cho thân quen 

(D) achieved   nhận 

 

Giải thích:  Câu hỏi về từ vựng nên chọn nghĩa phù hợp với ngữ cảnh thôi. A là phù 

hợp nhất. 

Dịch: Trong một tuyên bố được phát biểu cẩn thận, Tae-Hyun Baek nêu ra lý do rút 

tên mình ra khỏi sự cân nhắc trong việc tìm kiếm một CEO Colt-Ross mới. 
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PART 6 
141. D 

Giải thích: từ loại: approximate: adjective, verb, approximated: p2, 

approximation: noun, approximately: adverb, approximately: xấp xỉ, 

khoảng, là trạng từ đặt trước từ chỉ số lượng  

Dịch: khoảng 100 khách ăn tối ở nhà hàng mới được sửa sang lại 

Từ đồng nghĩa: approximately = about 

 

142. A 

Giải thích: item (n) món, piece (n) mẩu, miếng, site(n)địa điểm, vị trí, seat (n) chỗ 

ngồi 

Dịch: Nhưng món phổ biến nhất thì không có cá. 

Từ đồng nghĩa: item = dish 

 

 

143. C 

Giải thích: serve (v): phục vụ. Với nghĩa của câu khi dịch thì phải là câu bị động nên 

đáp án A, B là chủ động  loại. Đáp án (D) ở tương lai sai, (C) ở quá khứ đúng vì 

động từ phải chia phù hợp với động từ confirm đã chia quá khứ ở vế trước và có cụm 

"over the weekend": cuối tuần qua  

Dịch:  Quản lý nhà hàng Jean Tumi khẳng định rằng hơn 90 miếng bánh chocolate 

truffle đã được phục vụ vào cuối tuần qua. 
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144. A 

Giải thích: as well as: cũng như 

as many as: có tới, thường diễn tả sự ngạc nhiên về một số lượng lớn 

accordingly: do đó, vì vậy  

altogether: toàn bộ, nhìn chung 

Dịch: Bản thu âm sẽ gồm những bài hát mới cũng như những bài cũ được yêu thích. 

 

145. C 

Giải thích: Loại từ wide (a), wider (a) so sánh hơn, widely (adv), widens (v) 

Cấu trúc: Be + …+ p2: ở giữa phải là adv 

Dịch: sự trở lại của Navarro đã được dự đoán rộng rãi kể từ khi ông tạm dừng sự 

nghiệp âm nhạc 5 năm trước. 

 

146. D 

Cấu trúc: Be Inspired by: được truyền cảm hứng bởi ai 

Compose: biên soạn 

Deliver: chuyển, phát 

Complete: hoàn thành 

Dịch: 1 bài hát, Only One Take, được truyền cảm hứng bởi đạo diễn phim Reese 

Taylor. 
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147. A 

Cấu trúc: look to V 

Giải thích: Câu này không có cụm từ thời gian của quá khứ, D loại. (C) loại vì looking 

thiếu be looking, câu không có dấu hiệu của thì hiện tại hoàn thành ,loại (B)   

Dịch: Chúng tôi đang tìm kiếm để mua đc những máy tính mà có thể chạy phiên bản mới 

nhất của phần mềm Labrocore. 

 

148. A 

Giải thích: câu này cần trạng từ bổ nghĩa cho cả câu, nhưng xét về nghĩa thì ideally  

phù hợp nhất. 

Ideally: 1 cách lý tưởng 

Exactly: chính xác 

Actually: thực sự 

Specifically: 1 cách đặc biệt 

Dịch: Lý tưởng thì việc mua bán sẽ bao gồm 1 hợp đồng cho việc hỗ trợ kỹ thuật.  

 

149. B 

Từ đồng nghĩa: so, hence, as a result 

Giải thích: Nevertheless: tuy nhiên, Therefore: bởi vậy, Again: 1 lần nữa, Otherwise: 

mặt khác 

Dịch: Fidela Diagnostics sẽ mua tổng là 30 máy tính mới cho 2 trong số những văn 

phòng của nó. Bởi vây, tôi muốn biết liệu bạn có thể giảm giá cho mua với số lượng lớn 

không. 
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150. D 

Giải thích:  

Consequently: hậu quả, kết quả 

After all: sau tất cả 

For example: ví dụ 

However: tuy nhiên 

Dịch: Dựa vào nhu cầu của bạn, chúng tôi có thể hỗ trợ cho bạn trong mỗi lĩnh 

vực 1 cách riêng biệt. Tuy nhiên, nếu bạn muốn tận dụng tối đa khả năng của Kim 

Juy, chúng tôi đề xuất bạn kết hợp các dịch vụ của chúng tôi thành 1 kế hoach 

marketing duy nhất 

Từ đồng nghĩa: however, nevertheless, nonetheless, notwithstanding, yet… 

 

151. D 

Giải thích: loại từ: integration (n), integrate (v), integrally (adv), integrated (a): giữa cụm 

an --- N là 1 tính từ  

Dịch: Điều này cho phép chúng tôi giới thiệu về công ty của bạn theo 1 cách đầy đủ để có 

kết quả tối ưu. 

 

152. A 

Giải thích: cụm từ “for the last six years” dấu hiệu của thì hiện tại hoàn thành, nên có thể chọn 

A hoặc D nhưng câu này cần chia ở bị động nên đáp án A đúng 

Dịch: Công ty Kim-Juy Advertising & Design đã được ghi nhận bởi Agency Almanac là top 

10 công ty về quảng cáo và marketing trong 6 năm qua. 
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PART 7 
 

 

Questions 153 – 154 refer to the following advertisement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

153. According to the advertisement, how can a customer receive a discount? 

 (A) By having a certain number of items dry cleaned 

 (B) By dropping off an order on a Friday afternoon 

 (C) By bringing in a coupon for laundry service 

 (D) By requesting delivery with an order 

154. What is the price for dry cleaning a necktie? 

 (A) $2.00 

 (B) $3.00 

 (C) $4.25 

 (D) $5.75 

 

 

 

Fresh Rose Cleaners 

55 Richwood Street, Victoria BC V8W 2P5 

250-294-1501 

We’ve been providing high-quality cleaning and alteration services at affordable prices for 15 years. Get 

10% off on dry cleaning orders of 5 or more items, Monday to Thursday! 

Dry Cleaning Shirts or blouses $4.25 
 Trousers, skirts, or dresses $5.75 
 Suits $12.00 
 Sweaters $6.00 
 Jackers or coats $7.25 
 Accessories $3.00 
Tailoring Hemming, buttons, zippers, etc. Varies by complexity 
Laundry Washing & folding 

(Delivery available upon request) 
$2.00 per kilogram 
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Questions 155 – 156 refer to the following postcard. 

May 4 
Dr. Charles Somerville 
1785 Taylor Street 
Allentown, PA 18102 
This is a friendly reminder that your next dental 
cleaning is scheduled for Friday, May 11, at 8:30 A.M. If 
you are unable to keep your appointment, please call us 
by 3:00 P.M. on Wednesday, My 9, during regular office 
hours. We can be reached from 8:00 A.M. to 5:00 P.M., 
Monday through Saturday, at 555-0119. 
Please note, we will be closed on Monday, May 28 for 
the holiday. 

Mr. Steven Hines 
15 Greenwood Way 

Bethlehem, PA 18018 

 

155. When does Mr. Hines have an appointment? 

 (A) On May 4 

 (B) On May 9 

 (C) On may 11 

 (D) On May 28 

156. According to the postcard, why would Mr. Hines call the dental office? 

 (A) To confirm an appointment 

 (B) To cancel an appointment 

 (C) To make a payment 

 (D) To request information 
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Questions 157 – 158 refer to the following information. 

 

 

 

 

 

 

 

 

157. What is indicated about Greenage Conference Center? 

 (A) It has recently been renovated. 

 (B) It is located in a scenic setting. 

 (C) It is used mainly by local companies. 

 (D) It offers shuttle service to the airport. 

 

158. What is NOT mentioned as being available at Greenage Conference Center? 

 (A) Free Internet access 

 (B) Presentation software 

 (C) Dining facilities 

 (D) On-site hotel rooms 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Greenage Conference Center 

Located just 40 minutes from the Charlotte Airport, Greenage Conference Center is the perfect 

place to hold your next corporate event. Situated among beautiful rolling hills and woodlands, 

our center provides a private, serene retreat. We offer conference facilities and meeting rooms 

that are equipped with everything you need for multimedia presentations. We also offer a fully 

equipped business center with a complete suite of office productivity software, complimentary 

wireless Internet access, two restaurants, and a banquet hall. 

Call 704-555-0175 to speak to our professional event associates, who are prepared to help you 

with every phase of event planning. 
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Questions 159-161 refer to the following guest pass 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

159. What must a visitor do in order to use the guest pass? 

 (A) Present identification 

 (B) Take a fitness test 

 (C) Meet with a representative 

 (D) Complete a survey 

160. When can the pass be used? 

 (A) On Monday 

 (B) On Wednesday 

 (C) On Friday 

 (D) On Sunday 

161. What is suggested about the Blue River Fitness Center? 

 (A) It does not allow guests under 18 years old. 

 (B) It serves members at all skill levels. 

 (C) It recently opened a new location. 

 (D) It sells fitness equipment and clothing. 

Present this pass to receive one complimentary visit to 

Blue River Fitness Center 

 

 Valid for first-time visitors only. 

 Guests must be at least 18 years of age or accompanied by an adult. 

 Guests must attend an information session with a staff member to receive a 
tour of the facility and learn about membership options. 

 Valid during limited hours only: 
Tuesday to Thursday 10:00 A.M. – 5:00 P.M., Saturday 10:00 A.M. – 3:00 P.M. 

 

Blue River has long been Detroit’s premier fitness center, helping members of all ages 

and interests to improve their health. Whether you are a novice looking to begin a 

fitness routine or a fitness expert seeking new challenges, Blue River will help you 

attain your goals. 
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Questions 162-164 refer to the following invoice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

162. What is indicated about Golden Day Supply? 

 (A) It has a warehouse in Selkirk. 

 (B) It offers same-day shipping. 

 (C) It sells items intended for outdoor use. 

 (D) Its merchandise is not available in stores. 

 

 

Golden Day Supply 

4 Dunwood Avenue  ⦁ Winnipeg, MB R2C 1S8   ⦁ (204) 555-0180 

Order type: Online   Order date: May 18   Ship date: may 21 

Customer information:    Delivery: 

Name:   Edith Boulanger   To customer address 

Address:   42 York Avenue  

      Selkirk, MB R1A2J7 

In this shipment:   
   
Item Description and Number Price 
 Pina Water Bottle (XF52) $4.50 
Trillium Rain Hat (GV11) $13.00 
Explorer Rain Jacket (HF77) $42.00 
Gregson Hiking Boots (KL944) $78.00 
Merchandise  Total $137.50 
Shipping: FREE 
Tax: $16.50 
Total:  $154.00 

 

On back order: 
 
Camping and Sport Backpack 
(YX99) 

$85.00 

Tax: $10.20 
Total: $95.20 

 

Congratulations! As a regular customer, you qualify for free shipping ! 

Payment information: 

Credit Card #XXXXXXXXXXXX9960 charged on day of shipment 

Estimated ship date of back-ordered item(s) is June 10. Credit card will not be charged for 

back-ordered item(s) until date of shipment. There are no additional shipping charges. 
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163. Why did Ms. Boulanger receive free shipping? 

 (A) She has previously purchased items from Golden Day. 

 (B) Her order cost more than $100. 

 (C) She is a Golden Day customer service representative. 

 (D) Her order was placed before may 21. 

 

164. How much will Ms. Boulanger most likely be charged on June 10? 

 (A) $78.00 

 (B) $95.20 

 (C) $137.50 

 (D) $154.00 

 

 

 

Questions 165-167 refer to the following e-mail. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

From: Klaus Wittern kwittern@meisterkorp.de 

To: Victoria Jonsen Victoria.jonsen@citymail.co.uk 

Date: 26 December 

Subject: Order #BK-23 

Dear Ms. Jonsen: 

Thank you for the e-mail you sent this morning regarding your recent purchase. I have 

reviewed the order you placed on 19 December and it does indeed show that you ordered a 

tin of Chocolate Nougat Biscuits and not a tin of Butter Almond Stollen. We sincerely 

apologize for the mistake. 

During the busy holiday season, we handle a high volume of orders, and occasionally errors 

are made. 

As an apology for our mistake, please keep the Butter Almond Stollen with our compliments. 

We will send you a tin of the biscuits immediately, via Locus Package Couriers, and we will 

mark it as an express delivery shipment at no cost to you. You should receive the package in 

two to three days, on 29 December or earlier. Thank you for your patience. 

Sincerely, 

Klaus Wittern 

Customer Service Representative 

Meisterkorp Products. 

 

 

mailto:kwittern@meisterkorp.de
mailto:Victoria.jonsen@citymail.co.uk
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165. For whom does Mr. Wittern most likely work? 

 (A) A delivery service 

 (B) A specialty foods retailer 

 (C) A greeting card company 

 (D) A manufacturer of packaging materials 

 

166. When did Ms. Jonsen report a problem with her order? 

 (A) On December 19 

 (B) On December 23 

 (C) On December 26 

 (D) On December 29 

 

167. How does Mr. Wittern propose to resolve the problem? 

 (A) By sending a replacement product 

 (B) By issuing a refund check 

 (C) By giving a discount on a future order 

 (D) By offering to repair a product for free 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Trung tâm luyện thi TOEIC tốt nhất Hà Nội 

WWW.TOEICACADEMY.COM 

 

37 
Được giải bởi các thầy cô TOEIC ACADEMY 

Hotline: 0965 721 551 - 0983 668 692 - 0966 924 390 

 

Questions 168-171 refer to the following article. 

Nairobi, January 22 – Accord Airlines Chief 

Executive Officer Pramod Gupta announced on 

Monday that his company has purchased Glade 

Airways. Accord is headquartered in Mumbai, 

India, and the purchase is expected to double 

the size of the airline and extend its reach into 

new markets. Most of Accord’s routes are to 

cities in Asia, Great Britain, and the United 

States. Glade’s head office is in Nairobi, and 

from its East African base the airline flies to 

countries throughout the rest of Africa. 

Representatives of the two airlines said 

customers would not notice many immediate 

changes. There are no plans yet to paint the 

airplanes or redecorate the interiors. Each 

airline will keep its own Web site, baggage fees, 

and frequent-flyer programs for at least the 

next six months. 

 

168. What is the purpose of the article? 

 (A) To profile a company’s new chief 

executive officer 

 (B) To compare airports in different 

cities 

 (C) To publicize the merger of two 

companies 

 (D) To announce the upcoming 

renovation of an airport 

 

169. What does Ms. Odoyo suggest about 

tickets? 

 (A) Tickets purchased six months in 

advance will receive a discount. 

 (B) More tickets will become available 

for purchase online. 

 (C) Some tickets may not be 

transferable. 

 (D) Ticket prices may change in the 

future. 

Airfares are not expected to change 

immediately either, although Accord 

spokesperson Amina Odoyo said that “This will 

be the first aspect of the merger to be address.” 

She hastened to add, however, that there would 

be “no problem” for customers who have 

already booked a flight. “Tickets that have 

already been purchased for either airline will 

be honored”, she said.  

Flight attendants and pilots for both airlines 

were pleased by the purchase. “I hope I will be 

able to fly to Nairobi”, said Shiv Parida, a pilot 

who has worked for Accord for six years. “I’ve 

been flying the same route for about four 

years,” he noted, “and expanding into new 

areas should help Accord grow, which means 

more opportunities for me. I have always 

wanted to visit Africa.” 

 

 

170. The word “honored” in paragraph 3, line 

10, is closet in meaning to 

 (A) rewarded 

 (B) accepted 

 (C) refunded 

 (D) offered 

171. What is indicated about Mr. Parida? 

 (A) He is eager to fly new routes. 

 (B) He is frequent visitor to Africa. 

 (C) He was hired four years ago. 

 (D) He is planning to relocate. 
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Questions 172-175 refer to the following letter. 

4 April 

Charles Tang 

350 Lady Jane Way 

Melbourne VIC 3004 

Australia 

Dear Mr.Tang: 

Thank you for stopping by our booth at the International Fibre Optics Trade 

Conference in Sydney last month. I enjoyed speaking to you about your career 

interest. 

As I mentioned when we spoke, our company is currently in the process of 

launching operations in South America through our soon-to-open Buenos Aires 

bureau. We are thus very interested in individuals with Spanish – language skills 

such as yours. If we were to offer you employment, we would first invite you to 

our headquarters in New Delhi for a three-week training course to familiarize you 

with our company’s product and business model.If you would like to pursue this 

opportunity, please send me your resume at your earliest convenience. I will then 

send it on to one of the division managers to arrange an interview. If you have any 

questions, please do not hesitate to contact me. 

Sincerely, 

Nandita Rajawat 

Nandita Rajawat 

Human Resources 

Telefibro Systems Ltd. 

 

172. What is the purpose of the letter? 

 (A) To revise the terms of a contract 

 (B) To request information about a company 

 (C) To recruit a new employee 

 (D) To announce an upcoming talk 
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173. According to the letter, what did Mr.Tang do in March? 

 (A) Attend a trade conference 

 (B) Take a course in Spanish 

 (C) Sign up for a training session 

 (D) Create  resume 

 

174. What does Ms. Rajawat mention that her company is planning to do? 

 (A) Reduce its sales staff 

 (B) Change its business model 

 (C) Hold an annual trade show 

 (D) Open a new office 

 

175. Where is Telefibro Systems based? 

 (A) In Buenos Aires 

 (B) In Melbourne 

 (C) In Sydney 

 (D) In New Delhi  
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Questions 176 – 180 refer to the following news article. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

176. What is indicated about Ms. Baek? 

 (A) She regularly contributes to Amateur Photography Online. 

 (B) She is a prize-winning photographer 

 (C) She takes only black-and-white photographs. 

 (D) She has authored only one book. 

 

 

 

Shin-Young Baek on Cameras 

This month, Amateur Photography Online’s own Shin-Young Baek has selected three new 

digital models to review for our readers. Be sure to check out Ms. Baek’s most recent book. 

Wild Rainbow: The rainforest in Color. 

Whitehaven XPC – We recommend this model for amateurs who prefer a point-shot 

camera. Though it does not have sophisticated settings, its straightforward, clear menu and 

large screen make it popular with novice photographers.  

Hoshi Smarshot 31 00 R – This model is our all-around favourite due to its versatility. It is 

easy for newer photographers to use but allows a large amount of flexibility for seasoned 

photographers. Its balanced selection of features includes basic video recording. more 

Omniver 6.0 – This new Omniver model has the capacity to produce beautiful shots for 

those who are highly skilled with cameras. It has the best lens of any of the selected 

cameras, but less experienced photographers may be put off by the lack of automatic focus. 

This camera also lacks video capabilities. more 

Think you know cameras? Submit your own review and you could win a year of 

photo printing services! 

 

http:// 
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177. According to the Web page, what is an advantage of the Whitehaven XPC? 

 (A) It is easy to use. 

 (B) It has many options. 

 (C) It has a large memory. 

 (D) It is reasonably priced. 

 

178. According to the Web page, how are the Omniver 6.0 and the Hoshi 

Smartshot similar? 

 (A) They can record videos. 

 (B) They come with high-quality accessories. 

 (C) They were used by Ms. Baek for her latest book. 

 (D) They are recommended for experienced users. 

 

179. The word “capacity” in paragraph 4, line 1, is closest in meaning to 

 (A) opportunity 

 (B) role 

 (C) amount 

 (D) ability 

 

180. What are readers encouraged to do? 

 (A) Apply for a job with the Web site 

 (B) Use an online discount code 

 (C) Write a review for the Web site 

 (D) Submit sample photographs 
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Questions 181 – 185 refer to the following receipt and information.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Timko’s Tips For Caring For Your Florangeas 

Florangeas are attractive house plants that can offer years of enjoyment. To make 

sure your florangeas remain healthy and continue to bloom year-round, the 

following is recommended. 

Ceramic pots work the best and are the only pots we use at Timko’s. 

Water the plants regularly. Make sure to use a watering can that will reach down 

to the soil. Do not moisten the leaves or the flowers. This will cause them to 

become brown. For best results, use room temperature water. 

Florangeas should never experience temperatures below 15°C. Do not put them in 

a location where they may be harmed by cool air. 

Expose the plants to indirect sunlight only. Direct sunlight will cause the leaves to 

grow upward instead of outward. 

Timko’s Garden Center 

2 Kingsway Road 

Lethbridge AB T1J4S5 

403-326-0155 

Customer name: Ralph LeBlanc 

Customer club number: 1392988 

Date of purchase: February 24 

Item Quantity Price 
Florangea plants 4 4x$6.00 = $24.00 
Potting 1 $6.95 
Florangea pots 4 4x$7.50=$30.00 
Discount N/A -$15.00 
Garden gloves (customer points reward) 1 No charge 

 

Discount details: Today only, buy any florangea 
and receive a floragea pot for half off! These 
hand-painted pots are specially designed to help 
your flowers thrive. 
 

Item total: $45.95 
Tax: $2.30 

Total: $48.25 
 

Payment: Cash 

Employee name and number: Caroline Hsu #72 
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181. What did Mr.LeBlanc receive for free? 

 (A) A florangea plant 

 (B) Potting soil  

 (C) Gardening gloves 

 (D) A guide book for plants 

 

182. What is NOT stated about the pots purchased by Mr. LeBlanc? 

 (A) They are tall and narrow 

 (B) They are made of ceramic 

 (C) They were painted by hand 

 (D) They were sold at a discount. 

 

183. What is indicated about florangeas? 

 (A) They require careful attention in order to bloom. 

 (B) They produce flowers only once a year. 

 (C) They grow faster if they are planted outdoors. 

 (D) They can be eaten in a salad. 

 

184. According to the information, how can owners keep the plants from turning 

brown? 

 (A) By keeping the plants warm 

 (B) By using a special kind of soil 

 (C) By not applying cold water 

 (D) By keeping the leaves dry 

 

185. According to the information, why should florangeas be placed in indirect 

sunlight? 

 (A) To keep the plants from getting too big for their pots 

 (B) To maintain the right level of soil moisture 

 (C) To allow the leaves to spread outward 

 (D) To protect the roots from damage  
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Questions 186- 190 refer to the following information and e-mail. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hadler’s Industrial Wear 

Hadler’s Industrial Wear, known for ruffed clothing, is most recognized for heavy-duty boots. 

Expertly constructed from the most durable materials, our boots are safe, comfortable, and 

long-lasting. And with a wide range of options, we are able to carter to your needs whether 

you work in construction, farming, manufacturing, or you simply love the outdoors. 

Choose from a variety of styles in tan, brown, or black. Waterproofing and insulation come 

with any style. Our boots range from standard sizes 3 to 16 with wide sizes available for sizes 

10 to 16. Heights are available in 20cm and 25cm. 

Try us today – you won’t be disappointed. As a bonus with each order, we’ll send you an 85-

gram sample of our new Grease to Gleam boot polish. To place your order, call 03-555-0120 
or visit www.hadlersindustrial.co.nz. Please contact us about pricing on orders of 10 or more 

pairs. Free shipping is available for orders over $250. Send inquiries and requests for price 

quotes to Pauline Fisk at pfisk@hadlersindustrial.co.nz. 

http://www.hadlersindustrial.co.nz/


 Trung tâm luyện thi TOEIC tốt nhất Hà Nội 

WWW.TOEICACADEMY.COM 

 

 

Được giải bởi các thầy cô TOEIC ACADEMY 

Hotline: 0965 721 551 - 0983 668 692 - 0966 924 390 

 

 

 

186. What is indicated about Hadler’s Industrial Wear? 

 (A) It serves clients in more than one profession. 

 (B) It only sells work boots. 

 (C) It has designed a new kind of insulation. 

 (D) It can add customized logos to its products. 

187. What does Hadler’s Industrial Wear offer with every boot purchase? 

 (A) A cleaning cloth 

 (B) Coupons for waterproofing 

 (C) Free shipping 

 (D) A sample of polish 

188. What is the latest date for suppliers to send a bid? 

 (A) April 2 

 (B) April 9 

 (C) April 15 

 (D) April 30 

Thông tin lấy từ dòng 4 từ dưới lên của email phía dưới. 

189. Why will Hadler’s Industrial Wear most likely be unable to meet WDRD’s 

needs? 

 (A) It does not offer the specified color. 

 (B) It does not offer wide boots in all of the requested sizes. 

 (C) It will not be able to deliver the boots on time 

 (D) It did not submit a bid by the requested method. 

Email dưới có thông tin WDRD cần size 8, 10, 12, 14 trong khi Hadler’s chỉ có 

từ 10 đến 16 

190. What is NOT a specification listed in the email? 

 (A) Packaging method 

 (B) Boot quantity 

 (C) Carton labeling 

 (D) Boot material 

Email có đầy đủ thông tin về đóng gói, số lượng… nhưng không có thông tin 

về chất liệu của bốt. 
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Questions 191 – 195 refer to the following article and award certificate. 

CHICAGO, December 5 – To the many awards earned over the 12 years since its 

founding, Chicago-based Roxina Travel can add another distinction: a NOTA Award. 

Presented by the National Organization of Travel Agencies (NOTA) at its annual 

Travel Fair the award recognizes Roxina Travel for developing the most innovative 

tour program of the year. The honor was a pleasant surprise for the local agency 

given the large size of many of its competitors. Roxina Travel has focused on a 

unique type of tourism and it has paid off.  

“Diving tourism used to be a small niche, and investing in it was a risk for us,” said 

Terry Mason, Roxina’s owner. “But over the years we have attracted an increasing 

number of customers who are interested in trying something new and experiencing 

the thrill of exploring the underwater universe.” Since it first opened, Roxina Travel 

has been organizing diving tours to unexpected places such as Egypt, Iceland, and 

Tanzania. In May of this year it added a Scotland tour to its list of offerings. 

The award was presented at this year’s Travel Fair, which is now celebrating its 10th 

year. It is among the leading events for professionals working in the travel and 

hospitality business and is held every year in New York City, where NOTA is based. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The National Organization of Travel Agencies (NOTA) 

is pleased to present 

The NOTA Innovation Award 

to 

Roxina Travel 

In recognition of excellence in tourism. Presented to the agency with the most innovative new 

tour program of the year, “Sabingdon Lake Diving Tour.” 

Presented December 1 

Vihaan Kumar 

 
Vihaan Kumar 

NOTA President 
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191. What is indicated about the travel fair? 

 (A) It is attended by tourists. 

 (B) It takes place twice a year. 

 (C) It is organized by NOTA 

 (D) It takes place in Chicago. 

192. Why did Roxina Travel not expect to win the ward? 

 (A) It has not won any awards previously. 

 (B) It was not present at the travel fair. 

 (C) It has recently changed management. 

 (D) It is smaller than similar companies. 

193. What does Mr.Mason say about diving tourism? 

 (A) It has become more popular than it was in the past. 

 (B) It attracts participants from around the world. 

 (C) It requires extensive training for participants. 

 (D) It is not a profitable form of tourism. 

194. Where is Sabingdon Lake located? 

 (A) In Egypt 

 (B) In Iceland 

 (C) In Scotland 

 (D) In Tanzania 

195. What is suggested about Mr.Kumar? 

 (A) He is a friend of Mr.Mason 

 (B) He has an office in New York City. 

 (C) He has held his current position for twelve years. 

 (D) He frequently participates in diving tours. 
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196. What is the purpose of the e-mail? 

 (A) To supply information about Internet providers 

 (B) To request further information on phone packages 

 (C) To describe a new phone package being offered 

 (D) To offer a discount on communications technology 

 

197. What is true about Wattle Financial ? 

 (A) It does not currently use a business Internet provider. 

 (B) It is interested in a bundle package for its service. 

 (C) It is currently contracted to Colbert Wireless for phone services. 

 (D) It has not previously worked with Multiconnect Communications. 

 

198. In the e-mail, the word “consideration” in paragraph 1, line 5, is closet in 

meaning to 

 (A) payment 

 (B) deliberation 

 (C) application 

 (D) commitment 

 

Cả 2 từ đều có nghĩa là sự cân nhắc, xem xét kỹ lưỡng. 

199. What package meets all of the requirements specified by Ms.Suzuki? 

 (A) Business Plus 

 (B) Business Premiere 

 (C) Business  Excel 

 (D) Business Premium 

 

200. What is NOT included in the package prices that are listed in the table? 

 (A) Applicable discounts 

 (B) Telephone taxes 

 (C) Service charges 

 (D) Installation costs 
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PART 5 
101. The user’s manual explains all the controls and functions of 

…….Pictor Series V television.      

A. you  

B. your 

C. yours 

D. yourself 

Đáp án A là tân ngữ hoặc đại từ nhân xưng; đáp án B là tính từ sở 

hữu; đáp án C là đại từ sở hữu; đáp án D là đại từ phản thân. 

Chọn đáp án B vì chúng ta cần 1 tính từ sở hữu đứng trước danh 

từ (Pictor Series V television) 

Cuốn sách hướng dẫn dành cho người sử dụng giải thích mọi thông tin 

về các cách điều chỉnh và chức năng của loại tivi Pictor Series V 
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102. Today, Saari Travel Agency announced its partnership 

………Colgren Airways, a growing international airline. 

A. in 

B. with 

C. from 

D. off 

Chọn đáp án B (with) theo cấu trúc “partnership with sb/ sth” với 

nét nghĩa là sự hợp tác/ cộng tác với ai/ cái gì 

Hôm nay, Công ty Du lịch Saari đã công bố sự hợp tác với Hãng 

Hàng không Colgren Airways- một hãng hang không quốc tế đnag 

phát triển. 

 

103. Kumiko Sekine will give a …….on watercolor techniques at 

Denville Art Center on May 3. 

A. demonstration 

B. demonstrating 

C. demonstrated 

D. demonstrators 
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Trước chỗ cần điền có mạo từ “A” do đó ta cần một danh từ đếm 

được số ít cho vị trí cần điền. Bởi vậy, đáp án đúng là phương án 

A. Đáp án B và C là các hình thức của động từ, còn D là danh từ 

đếm được số nhiều. 

Kumiko Sekine sẽ trình diễn các kỹ thuật sơn màu nước tại Trung 

tâm Nghệ thuật Denville vào ngày 3 tháng 5. 

 

 

104. Tourism has ……significantly to the economic success of the 

seaside towns in the region. 

A. found: tìm  

B. located: đặt, để, nằm ở đâu đó 

C. promoted: thăng chức, quảng bá 

D. contributed : đóng góp  

Chọn đáp án D vì cấu trúc của từ “contribute” 

Contribute + To + Sth: đóng góp cho cái gì 

Contribute + To + V-ing: đóng góp vào việc gì 

Ngành Du lịch đã có đóng góp đáng kể cho sự thành công của nền 

kinh tế của các thị trấn ven biển trong khu vực. 
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105. Please distribute the agenda as ……as possible so that 

participants will have time to review it. 

A. quicker 

B. quickest 

C. quicken 

D. quickly 

Phương án A là tính từ ở dạng so sánh hơn; B là tính từ ở dạng so 

sánh hơn nhất; C là động từ; D là trạng từ.  

Cấu trúc “As …As” dùng cho so sánh ngang bằng của tính từ hoặc 

trạng từ. Do đó các phương án A, B, và C đều không phù hợp. D 

là đáp án chính xác. 

Hãy gửi chương trình của cuộc hội thảo càng sớm càng tốt để các 

thành viên tham dự có thời gian để xem nó.  

106. For the annual company dinner, special dietary requests can 

be accommodated, but only if they are arranged……… 

A. even: (phó từ) thậm chí, ngay cả 

B. yet (phó từ) chưa 

C. beforehand: (phó từ) trước, sớm hơn 

D. meanwhile: (phó từ) trong khi ấy, trong lúc đó 
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Đối với bữa tiệc thường niên của công ty, những yêu cầu chế độ 

ăn kiêng đặc biệt có thể được đáp ứng nếu chúng được sắp xếp 

trước. 

 

107. Checks or money orders in support of the Theatre for All 

project …payable to Alio Actors organization. 

A. to make 

B. making 

C. should be made 

D. will have made 

Câu thiếu động từ chính do đó phương án A và B không phù hợp. 

C là hình thức bị động, D là hình thức chủ động.  

Cấu trúc “ Make + Sth + Adj: làm cái gì như thế nào” có cấu trúc 

bị động là “ Sth + be made + Adj”. Do đó phương án D không phù 

hợp và C là đáp án đúng. 

Các chi phiếu hoặc lệnh chuyển tiền để hỗ trợ dự án Theatre for 

All phải được thanh toán cho tổ chức Alio Actors. 
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108. Having achieved considerable success in Asia, Celena Tea 

Merchants is …….to enter European markets. 

A. eager: (+ to V) háo hức, hăm hở, mong muốn 

B. active: năng động, thiết thực (thường đứng trước danh từ) 

C. busy: (+ with V-ing): bận rộn  

D. firm: chắc chắn, kiên định (thường dùng trước danh từ). 

* As firm as rock: vững như bàn thạch  

Sau khi đã đạt được thành công đáng kể ở Châu Á, Công ty Celena 

Tea Merchants mong muốn tham gia thị trường Châu Âu. 

 

109. If the discontinued printers are not sold by Friday, Ainley 

Electronics will offer ……at 50 percent off. 

A. they: đại từ nhân xưng, đứng trước động từ làm chủ ngữ 

B. their: tính từ sở hữu, luôn đứng trước danh từ 

C. them: đại từ tân ngữ, đứng sau động từ làm tân ngữ cho động 

từ đó 

D. themselves: đại từ phản thân, đứng sau động từ làm tân ngữ để 

nhấn mạnh nếu chủ ngữ và tân ngữ là một đối tượng , hoặc đứng 

cuối câu để nhấn mạnh. 
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Từ cần điền đứng sau động từ (offer) do đó ta cần tân ngữ. A không 

phù hợp. sau chỗ cần điền không có danh từ nên B cũng khôn phù 

hợp. Chủ thể của động từ “offer” là công ty Ainley Electronics, 

còn tân ngữ của “offer” ngụ ý là “the printers”, do vậy ta chọn 

phương án đúng là C. 

Nếu các máy in mà đã được ngừng sản xuất chưa được bán hết 

trước thứ sáu này thì Công ty Ainley Electronics sẽ bán chúng ở 

mức giảm giá 50 phần trăm. 

 

110. Francesco Graphics’s art department spent ……time than 

anticipated on the redesign of the corporate Web site. 

A. again 

B. more 

C. over 

D. above 

Chọn B làm đáp án đúng theo cấu trúc so sánh hơn “more … than” 

Phòng nghệ thuật của Francesco Graphics đã dành nhiều thời 

gian hơn dự kiến để thiết kế lại trang web của công ty. 
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111. A red check-engine ……on the control panel flashes 

repeatedly when maintenance is necessary. 

A. indicating  

B. indicate 

C. indicates 

D. indicator 

Chỗ cần điền cần một danh từ đếm được số ít làm chủ ngữ. Do đó 

các hình thức động từ ở các phương án A, B, C đều không phù hợp. 

Danh từ ở phương án D là đáp án chính xác. 

Tín hiệu check-engine màu đỏ trên bảng điều khiển nhấp nháy 

nhiều lần có nghĩa là cần bảo trì. 

 

112. ……..the Bay Ridge Planetarium has limited parking, visitors 

are encouraged to use public transportation whenever possible. 

A. As: khi mà. Là liên từ đứng trước mệnh đề 

B. Either: hoặc. (Either …. Or ….) 

C. That 

D. Nor: cấu trúc Neither …. Nor 
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Sau chỗ cần điền là một mệnh đề, do đó cần một liên từ. A là đáp 

án đúng 

Khi Cung thiên văn Bay Ridg hạn chế chỗ đậu xe, du khách được 

khuyến khích sử dụng phương tiện giao thông công cộng khi có 

thể. 

 

113. The menu at Minara Café changes weekly ….on the 

availability of seasonal ingredients. 

A. depend 

B. depends 

C. depended 

D. depending 

Câu đã có động từ chính là “changes” do đó ta không dùng các 

dạng của động từ chính ở các phương án A, B, và C nữa. Do đó D 

là đáp án đúng. 

Thực đơn tại Minara Café thay đổi hàng tuần tùy thuộc vào sự sẵn 

có của các nguyên liệu theo mùa. 
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114. Our trial software allows users to sample the Weller Language 

Learning Program for 30 days ………purchase. 

A. about: về, khoảng 

B. against: gần, phản đối 

C. except: ngoại trừ 

D. before: trước 

Phần mềm dùng thử của chúng tôi cho phép người dùng lấy mẫu 

chương trình học ngôn ngữ Weller 30 ngày trước khi mua. 

 

115. In response to customer complaints, Lanemore Transit will 

provide ………..bus services during morning and evening hours. 

A. adding  - V 

B. addition - N 

C. additional - adj 

D. additionally - adv 

Ta cần một tính từ đứng trước danh từ “bus service”. Bởi vậy D là 

đáp án chính xác. 

Để giải quyết các khiếu nại của khách hàng, Lanemore Transit sẽ 

cung cấp dịch vụ xe buýt bổ sung vào buổi sáng và buổi tối. 
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116. The latest microwave oven from Dabato Industries …….a 

stainless steel interior and ten different heat settings. 

A. features: có đặc điểm 

B. produces: sản xuất 

C. implies: ngụ ý, ám chỉ 

D. appoints: chỉ định, bổ nhiệm 

Lò vi sóng mới nhất của Dabato Industries có khoang bên trong 

làm bằng thép không rỉ và mười thiết lập nhiệt khác nhau. 

117. Ella Portofino, ………..is known for her motivational 

speeches, will be the guest speaker at ORIL Leadership 

Conference in June. 

A. each 

B. which 

C. who 

D. this 

Chỗ cần điền là một đại từ quan hệ chỉ người, do vậy C là đáp án 

đúng. 

Ella Portofino, người được biết đến với các bài diễn văn thuyết 

phục, sẽ là diễn giả khách mời tại Hội nghị lãnh đạo ORIL vào 

tháng Sáu. 
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118. With consumer demand increasing substantially, Lignes 

Manufacturing must analyze the efficiency ……its factories. 

A. until: cho tới khi 

B. when: khi 

C. of: của 

D. how: như thế nào 

Với nhu cầu tiêu dùng đang tăng lên đáng kể, Lignes 

Manufacturing phải phân tích hiệu quả của các nhà máy. 

 

119. Since the design of the Seino Towers is still in the 

……planning phase, the blueprints have not yet been prepared. 

A. initial: ban đầu 

B. entire: toàn bộ 

C. various: đa dạng 

D. formed: được hình thành 

Bởi vì thiết kế của Seino Towers vẫn đang trong giai đoạn lập kế 

hoạch ban đầu, các bản thiết kế vẫn chưa được chuẩn bị. 
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120. Top management at Vexler Corporation is reviewing its 

strategy for the company’s ………into the home appliance market. 

A. expand - V 

B. expanded - Vpast 

C. expandable - adj 

D. expansion  - N 

Sau sở hữu cách cần 1 danh từ, do đó D là đáp án đúng. 

Ban lãnh đạo cấp cao của Vexler Corporation đang xem xét chiến 

lược mở rộng của công ty vào thị trường thiết bị gia dụng. 

 

121. The Domino line of ergonomic chairs, …..exclusively by 

CAN Office Furniture, is of unsurpassed quality. 

A. manufacture 

B. manufactured 

C. are manufactured 

D. to be manufacturing 

Câu có động từ chính là “is” rồi nên loại các đáp án dạng động từ 

chính ở phương án A và C. Chỗ cần điền là kiến thức mệnh đề  
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quan hệ rút gọn ở dạng bị động, do đó loại phương án D và chọn 

đáp án B 

Dây Domino của ghế tiện dụng, được sản xuất độc quyền bởi CAN 

Office Furniture, có chất lượng vượt trội. 

 

122. …….situated near the business district, Radowski Hotel has 

been our venue for all large-scale corporate events. 

A. very: rất 

B. overly: quá 

C. Ideally: một cách lý tưởng 

D. rarely: hiếm khi 

Được đặt ở vị trí lý tưởng gần khu thương mại, Khách sạn 

Radowski là địa điểm tổ chức các sự kiện quy mô lớn của các 

doanh nghiệp. 
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123. The Tillmore Performance Center offers a …..variety of 

programs than the Drewton Theater. 

A. greatest – tính từ ở dạng so sánh hơn nhất 

B. greater – tính từ ở dạng so sánh hơn 

C. greatly – trạng từ 

D. great – tính từ 

Cấu trúc so sánh hơn có “than”. Do vậy B là đáp án đúng. 

Trung tâm Tillmore Performance phục vụ nhiều chương trình hơn 

Nhà hát Drewton. 

 

124. Employees will have to record their work hours on the 

company Web site ……the payroll software update has been 

installed. 

A. once – liên từ: khi (= when/ as) 

B. next – tính từ hoặc phó từ: sau, săp tới 

C. so that – liên từ: để 

D. such as: ví dụ, như là 
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Sau chỗ cần điền là một mệnh đề nên câu đang thiếu liên từ. Trong 

2 liên từ ở phương án A và C thì xét về nghĩa sẽ chọn phương án 

A 

Nhân viên sẽ phải ghi lại giờ làm việc của họ trên trang web của 

công ty khi bản cập nhật phần mềm bảng lương được cài đặt. 

 

125. Given the complexity of the production process, two defects 

per one thousand items is a …. expectation. 

A. reasonable: (a) hợp lý, có lý 

B. reasoning: (n) sự tranh luận  - (a) có lý trí, biết súy luận 

C. reasonably: - adv 

D. reasons – N: lí do 

Chỗ cần điền đứng giữa 1 mạo từ và 1 danh từ nên ta cần tính từ. 

Theo nghĩa thì chọn tính từ ở phương án A. 

Với sự phức tạp của quy trình sản xuất, hai lỗi trên mỗi nghìn sản 

phẩm là một kỳ vọng hợp lý. 
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126. Luzen Aromatics, Inc., has been a leading supplier of raw 

……to the fragrance industry for almost 50 years. 

A. issues: vấn đề 

B. materials: nguyên liệu 

C. interests: sự quan tâm 

D. conditions: điều kiện 

Luzen Aromatics, Inc là nhà cung cấp hàng đầu về nguyên liệu thô 

cho ngành công nghiệp nước hoa trong gần 50 năm. 

 

127. A report in the Journal of the Southern Agricultural Society 

suggests that consumers are increasingly ….about where their 

produce is grown. 

A. exceptional: đặc biêt, ngoại lệ 

B. essential: thiết thực, thiết yếu 

C. concerned : quan tâm 

D. significant: quan trọng 

Một báo cáo trong Tạp chí của Hiệp hội Nông nghiệp Miền Nam cho 

thấy người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến nơi mà sản phẩm của 

họ được trồng. 
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128. Anisk Pharmaceuticals makes every effort ….the 

confidentiality of all participants in the clinical study. 

A. to maintain 

B. maintains 

C. will maintain 

D. is maintaining 

Câu có động từ chính là “makes” rồi nên loại các đáp án là dạng 

của động từ chính ở các đáp án B, C và D. Do đó A là đáp án đúng. 

- Cấu trúc: Efford + to V: nỗ lực làm gì 

Anisk Pharmaceuticals thực hiện mọi nỗ lực để duy trì sự bảo mật 

của tất cả những người tham gia nghiên cứu lâm sàng. 

 

129. Before traveling to Kuala Lumpur for the Medical 

Technology Conference, Ms. Osuyah must receive management’s 

……  

A. occupation: nghề nghiệp 

B. potential: tiền năng 

C. appearance: ngoại hình, sự xuất hiện 

D. authorization: sự ủy quyền 
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Trước khi đi đến Kuala Lumpur để tham dự Hội nghị Công nghệ Y 

tế, bà Osuyah phải được nhận được sự ủy quyền của ban quản lý. 

 

 

130. Please note that an employee training session on current 

communication tools will be held this Thursday……..the weekly 

department meeting.  

A. in place of: thay vì, thay cho 

B. in order to:  (+ V): để làm gì  

C. as long as: (=if): miễn là 

D. except for: ngoại trừ 

Sau chỗ cần điền là cụm danh từ nên loại trường hợp của liên từ ở 

phương án C. Đáp án B cần một động từ nguyên thể sau nó nên 

không phù hợp. Xét nghĩa giữa phương án A và D ta chọn đáp án 

A. 
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Xin lưu ý rằng buổi tập huấn nhân viên về các công cụ truyền thông 

hiện tại sẽ được tổ chức vào Thứ Năm này thay cho cuộc họp phòng 

ban hàng tuần. 

 

131. The board of directors of Bridgeworks Corporation will vote 

on the …..to modify the company’s investment policies. 

A. propose - V 

B. proposing – V-ing 

C. proposal - N 

D. proposed  - Vp2 

 

Ta cần một danh từ cho vị trí chỗ trống đứng sau mạo từ “the”, do 

đó C là đáp án đúng. 

Hội đồng quản trị của Bridgeworks Corporation sẽ bỏ phiếu cho 

đề xuất sửa đổi chính sách đầu tư của công ty. 
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132. Currently operating out of a small office in Tokyo, the 

Organization for International banking is set to move to its 

……..headquarters next year. 

A. responsible: trách nhiệm 

B. unlimited: không giới hạn 

C. repetitive: lặp 

D. permanent: lâu dài, thường trực, cố định 

Hiện đang hoạt động tại một văn phòng nhỏ ở Tokyo, Tổ chức 

Ngân hàng Quốc tế sẽ chuyển sang trụ sở chính vào năm tới. 

 

 

133. Radner Laboratories’s fourth-quarter report shows that 

revenues rose nearly 20 percent……to the previous quarter. 

A. Reminded: nhắc nhở 

B. Considered: xem xét 

C. Compared: so sánh với (+to) 

D. Preferred: được thích, ưu tiên hơn 

Chọn đáp án C theo cấu trúc “compared to” 

Báo cáo quý 4 của Radner Laboratories cho thấy doanh thu tăng 

gần 20% so với quý trước. 
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134. ……….you experience any difficulties accessing your online 

Alaway Bank account, our customer service agents will be happy 

to assist you.  

A. Than 

B. Should 

C. What 

D. Having 

Chọn đáp án B vì đây là hình thức đảo của câu điều kiện loại 1: 

Should + S + V, S + will + V 

Nếu bạn gặp bất kỳ khó khăn nào trong việc truy cập tài khoản 

Alaway Bank trực tuyến của mình, các nhận viên phòng dịch vụ 

khách hàng của chúng tôi sẽ vui lòng giúp bạn. 

 

135. The head chef at Boldoni’s Restaurant has been commended 

for …….introducing dishes that are both creative and delicious.  

A. continue - V 

B. continues - Vs 

C. continually - Adv 

D. continual – Adj 
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Cần một trạng từ bổ trợ cho động từ “introducing”, do đó C là 

phương án đúng. 

Đầu bếp trưởng của nhà hàng Boldoni đã được khen thưởng vì đã 

liên tục cho ra những món ăn sáng tạo và ngon miệng. 

 

136. ……..its major competitors, Keelan Air offers non-stop 

flights to hundreds of international destinations.  

A. Unlike 

B. Therefore 

C. Nevertheless 

D. Otherwise 

Các đáp án B, C, và D đều là các trnagj từ liên kết, thường đứng 

trước mệnh đề hoặc câu, được ngăn cách với các thành phần câu 

bằng dấu phảy. Đáp án A là giới từ, dùng để đứng trước danh từ. 

Sau chỗ cần điền là 1 cụm danh từ, do đó ta chọn đáp án A. 

Không giống như các đối thủ cạnh tranh chính của mình, Keelan 

Air có các chuyến bay thẳng đến hàng trăm điểm đến quốc tế. 

 

 



 Trung tâm luyện thi TOEIC tốt nhất Hà Nội 

WWW.TOEICACADEMY.COM 

 

 

Được giải bởi các thầy cô TOEIC ACADEMY 

Hotline: 0965 721 551 - 0983 668 692 - 0966 924 390 

 

 

137. Your generous donation will go toward the museum’s 

maintenance projects, ……..the restoration of the main entryway.  

A. specific - Adj 

B. specifically - Adv 

C. specification - N 

D. specify – V 

Ta cần trạng từ “specifically” là một dạng từ nối dùng để liệt kê, 

bao gồm để nối giữa 2 thông tin “maintenance projects – các dự án 

bảo trì nói chung” với ví dụ đặc biệt của nó là “the restoration of 

the main entryway – việc phục hồi lối vào chính của bảo tàng” 

Sự đóng góp hào phóng của bạn sẽ đưcọ dùng vào các dự án bảo 

trì của bảo tàng, đặc biệt là khôi phục lối vào chính. 

138. If it wishes to become a market leader in electronics, Ribeira 

Technology, Inc., has no …..but to diversify its product range.  

A. instance: ví dụ 

B. alternative: sự thay thế, lựa chọn 

C. preference: sự thích hơn, sự ưu ái 

D. reserve: sự dự trữ 
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Nếu muốn trở thành một công ty hàng đầu trong lĩnh vực điện tử, 

Ribeira Technology Inc. không có lựa chọn nào khác ngoài việc 

đa dạng hóa sản phẩm của mình. 

 

139. …..his short tenture at Wilson Surgical Supply, Mr. Jong was 

a major asset to the company’s producting development team. 

A. Despite 

B. Contesting 

C. Soon 

D. While 

Sau chỗ cần điền là một cụm danh từ, do đó ta chọn giới từ 

“despite” ở phương án A. 

Mặc dù gắn bó không lâu dài  với công ty Wilson Surgical Supply, 

ông Jong thực sự là  một tài sản lớn cho đội phát triển sản xuất 

của công ty. 
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140. The ……..smaller size of the new picture format will allow 

us to store hundreds more pictures on each disk. 

A. gradually: dần dần 

B. promptly: nhanh chóng, mau lẹ 

C. accurately: chính xác 

D. considerably: đáng kể 

Kích thước nhỏ hơn đáng kể của định dạng hình ảnh mới sẽ cho 

phép chúng ta lưu trữ được thêm hàng trăm bức ảnh trên mỗi đĩa. 

 

PART 6 
   141. B 

 Giải thích: Beside: bên cạnh đó, during: trong suốt, apart from: 

 ngoài ra, prior to = before 

Dịch: trong suốt sự kiện, tất cả các món ăn nhẹ và tráng miệng bữa 

tối sẽ được giảm giá  25%. 

Cấu trúc: during + Noun 
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142. A 

Giải thích: entertainment: giải trí, reservations: đặt trước, technique: 

kỹ thuật, service: dịch vụ 

Dịch: Thêm vào đó, chương trình giải trí được cung cấp bởi Melody 

McRae – ban nhạc địa phương được yêu thích. 

 

143. C 

Giải thích: adjacent to (a) liền kề, trước tính từ cần trạng từ bổ nghĩa  

Dịch: Chúng tôi có vị trí ở giao lộ giữa Clinton Boulevard và Park 

Avenue, liền kề trực tiếp với rạp Community.  

Cấu trúc: adjacent to 

 

144. D 

Giải thích: Later: sau đó, often: thường xuyên, similarly: 

tương tự, unfortunately: không may 

Dịch: Báo cáo tồn kho của chúng tôi cho thấy còn 1 quyển ở 

trong kho. Không may là quyển sách không thể tìm thấy được 

ở trong cửa hang và cả trong nhà kho. 

  Từ đồng nghĩa: unfortunately = unluckily 
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145. A 

Giải thích: động từ đóng vai trò vị ngữ trong câu, không thể dùng to V 

hay Ving và vì hành động này chưa xảy ra, nên cần chia ở thì tương lại 

Dịch: Tuy nhiên, tôi đã có thể tìm được 1 quyển sách trong khu vực sách 

cũ và có thể giảm 1 nửa giá cho bạn. Tôi sẽ miễn phí vận chuyển hàng. 

 

146. B 

Giải thích: trước danh từ signs: cần điền tính từ 

Dịch: quyển sách này chỉ có rất nhỏ dấu hiệu bị mòn, và có 1 lời đề tặng 

trên trang tiêu đề. 

Collocation: minimal sign: dấu hiệu nhỏ nhất/ rất nhỏ 

 

  

147. D 

Giải thích: request: yêu cầu, delay: hoãn, question: hỏi  

Dịch: Tôi vừa nhận được phê duyệt cho việc tăng 15% cho ngân sách 

quảng cáo cho dòng thiết bị leo núi Adventurer của chúng ta. 

Từ đồng nghĩa: receive = obtain, have, get, gain 
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148. A 

Giải thích: safety: sự an toàn, purchasing: mua, manufacturing: sản 

xuất (= produce) 

Dịch: Tôi đề xuất chúng ta không tiết kiệm chi phí trong việc quảng bá sản 

phẩm. 

Từ đồng nghĩa promotion = advertising 

149. C 

Giải thích: successful and ----- campaigns: trước danh từ cần điền tính 

từ 

Dịch: Tôi biết Fairsen thì đắt hơn, nhưng họ đã tạo ra những chiến 

dịch rất thành công và đáng nhớ cho Extentia Sports và Turnbull 

Clothiers. 

 

150. D 

Giải thích: satisfaction: sự hài lòng, interest: sở thích, competition: sự 

cạnh tranh 

Dịch: Mbedzi and Partners tính phí khách hàng theo giờ dựa trên loại 

dịch vụ khách hàng cần và trình độ chuyên môn của luật sư được chỉ 

định. (câu sau có các mức giá cho các loại luật sư)  

Từ đồng nghĩa: proficiency, capability 
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151. A 

Giải thích: likewise: tương tự, unless: trừ khi, consequently: hậu quả 

là. Về nghĩa thì however phù hợp nhất. Câu trước là các mức giá cho 

các luật sư.  

Dịch: Tuy nhiên, chúng tôi điều chỉnh giá cho các khách hàng doanh 

nghiệp sử dụng công ty của chúng tôi độc quyền cho tất cả các dịch 

vụ pháp lý của họ. 

Từ đồng nghĩa: however = nevertheless, nonetheless, 

notwithstanding, yet 

 

152. B 

Giải thích: sau danh từ “expense” cần tính từ, predicting 

(Ving) đóng vai trò như 1 tính từ 

Dịch: Chúng tôi cũng có thể cung cấp phép tính chi phí dự kiến cho 

toàn bộ dự án để giúp khách hàng dự đoán chính xác chi phí. 

PART 7 
PART 7 

Directions: In this part you will read a selection of texts, such as magazine and 

newspaper articles, letters, and advertisements. Each text is followed by several 

questions. Select the best answer for each question and mark the letter (A), (B), 

(C), or (D) on your answer sheet. 
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Questions 153-154 refer to the following notice.  

 
Attention Way ion Concert Hall Guests  

 Ticket holders arriving late will not be admitted to the auditorium 

until a suitable break during the performance and must be shown to 

their seats by an usher. 

 Mobile telephones must be turned off  during all performances. 

  Cameras and video or audio recorders of any kind are prohibited 

unless specifically authorized by the promoter. Those found during the 

performance will be held at the box office until the end of the show. 

 Standing in the aisles during performances is forbidden by the fire 

regulations. 

 Smoking is prohibited throughout the building. 

 Food or beverages may not be brought into the auditorium at any time. 

 

  

  

 
Please be courteous to those around you while you enjoy the show.  

 

153. What does the notice mainly discuss? 

         (A) Rules for concertgoers 

         (B) Equipment used by concert-hall staff 

(C) Safety procedures 

 

(D) Performance schedules  
 

GT: Lướt qua key words bôi vàng giống 

nội quy khi tới nhà hát (ko đc tới 

muộn, tắt điện thoại, ko đc mang đồ 

ăn, thức uống)

154. According to the notice, what might 

a promoter do? 

          (A) Distribute concert programs 

         (B) Escort guests who arrive late to their 

seats. 

         (C) Approve the use of audio devices. 

         (D) Collect mobile phones  

        GT: dòng bôi đỏ 
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Questions 155-156 refer to the following article. 

Johannesburg (7 July) — Jaquin Publishers 

announced on Friday that Aurelia Martino's new 

book, Stars in the Sky, will be released on 8 

September. This is Ms. Martino's second book, 

and early reviews say that readers are in for a treat. 

Ms. Martino, an acclaimed actress from 

Johannesburg, decided to give up acting and begin 

writing books when she had her first child, Matilda, 

two years ago. She is perhaps best known for her 

ten-year role as the mother on the popular South 

African television series Living with the Monroe

 

 

 

 

Give up acting, 

begin writing 

 change 

careers 

Date release 

155. What is the purpose of the article? 

(A) To announce a book release date 

(B) To profile an acclaimed actress 

(C) To review a new television series 

(D) To offer an opinion about a book 

 

 

 

156. What is suggested about Ms. Martino? 

(A) She has been an author for over ten 

years. 

(B) She has two children.  

(C) She changed careers.  

(D) She recently moved to South Africa 
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Questions 157-158 refer to the following telephone message. 

 

Telephone Message 

Caller: Dominic Ames 

Caller Number: 22 8145 3190 

For: Tina Jerkins 

Date: Tuesday, June 2 

Time: 11:15 A.M. 

Details: Dominic in accounting needs to know the exact amount that 

your department spent on office supplies last month. He is 

putting together a report for his meeting tomorrow with his 

department head,  Alan Stewart, but is missing figures for 

sales department spending. 

Taken by: Kuth Gordon 

 

157. Why did Mr. Ames call Ms. Jenkins? 

(A) To get approval to work on a project 

(B) To schedule a board meeting 

(C) To order office supplies 

(D) To request information about expenses 

158. Who is most likely a manager in the sales 

department? 

       (A) Dominic  Ames  

       (B) Tina Jenkins  

       (C) Alan Stewart 

       (D) Ruth Gordon

Q157 

Dominic Ames + 

Alan Stewart 

are not in sales 

Q158 
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Questions 159 - - 161 refer to the following directory. 

DIRECTORY OF HUMAN RESOURCES  

Staffing New Hires 

Greta Liu, ext. 4105 Ian Braden, ext. 4130 

For a list of current job openings and 

information on general hiring procedures 

For assistance with moving expenses,  

requesting and purchasing new office 

and the Candidate Referral Program equipment, and setting up e-mail 

Payroll Training 

Adriana Ramirez, ext. 4810 Abdul Jafari, ext. 4990 

For inquiries about paychecks, to change For a current listing of the company's 

bank information, or to request a copy of a online training courses and for help with 

Paystub arranging an internal training course for 

employees 

Benefits  
Thomas Warfield, ext. 4400 Leaves 
To enroll in a pension or retirement savings Francis Corley, ext. 4404 

program, to apply for reimbursement for To request vacation leave and for inquiries 

qualified tuition expenses, or to enroll in the 

company's profit-sharing program 

about the company's holiday schedule 

 
 

159. Where would the directory most likely appear? 

(A) In a newspaper section 

(B) In a job advertisement 

(C) In an employee handbook 

(D) In a sales brochure 

 

160. Who most likely would be contacted by someone 

looking for a job? 

(A) Greta Liu 

(B) Adriana Ramirez 

(C) Francis Corley 

(D)   Thomas Warfield  

 

 

 

 

 

 

161. What task would Mr. Braden most likely be 

responsible for? 

         (A) Moving heavy office equipment 

          (B) Mailing letters to customers 

          (C) Assessing the skills of new employees 

          (D) Ordering a computer monitor 

Giải thích câu 159: 

các tiêu đề in đen đậm, chứa số nội 

bộ  giống trong công ty  sổ tay 

nvien  employee handbook 

 

Q160 Q161 
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Questions 166 - 169 refer to the following press release. 

Gharat Light Rail Commission -For immediate release 

Gharat (November 5)—The Gharat Light Rail Commission announced today that 

the 3.4 kilometer long section of the Gharat Light Rail from Hanubad to Robini will open 

to the public on Monday. The first trains will depart from Hanubad Station at 6:00 A.M. The 

new section is an extension of the Blue line, which was first put into service eight years 

ago. The new line is expected to add more than 40,000 passengers to the system. Those 

living in Robini will now have access to commuter train service into the center of Gharat 

without having to travel by other means to Hanubad Station. 

Making the Blue line fully operational marks the halfway point in the completion 

of the light rail system. While the Orange line was completed last summer, work continues 

on the Yellow and Green lines. The Yellow line extension from Nagar to Bankulu is set 

for completion late next month. The Green line extension connecting Sangau to Gallwa is 

scheduled to open in six months, just in time for the busy summer tourist season in the 

Gallwa area. Once the Green line is completed, commuters in all the suburban areas 

surrounding Gharat will have convenient access to the light rail system. 

More information about train schedules, fares, station layouts, and new station 

parking facilities — as well as an interactive map of the Gharat Light Rail system — are 

available at our Web site www.gharatlightrail.org. 

Contact Information: 

Mariam Qadri 

983 5977 45786 mediacontacts@gharatlightrail.org

166. What is the press release announcing? 

(A)  The launch of the Gharat Light Rail 

system 

(B)  The suspension of rail service 

(C)  The renovation of a rail station 

(D)  The opening of a new section of rail 

 

 

167. What is suggested about Gharat Light Rail? 

       (A)  It has increased its fares. 

       (B)  It operates multiple train lines. 

       (C)  It has completed all scheduled  construction. 

       (D)  It first opened one year ago.  

 

 

 

Q166 

GT câu 167 

Bài đề cập tới Blue, Orange, 

Green, Yellow lines 

Q169 

Q168 

http://www.gharatlightrail.org/
mailto:mediacontacts@gharatlightrail.org
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168. Where currently is the final station on the Blue 
line? 

(A)   In Hanubad  

(B)   In Robini  

(C)   In  Bankulu 

(D)   In Sangau 

 

169. According to the press release, which line will 

likely be used by tourists? 

(A)  The Blue line 

(B)  The Orange line 

(C)  The Yellow line  

(D)  The Green line 
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PART 5 
101. The confirmation e-mail will contain both a tracking number 

----- an approximate delivery date. 

A. or 

B. as 

C. but 

D. and 

Giải thích: Cặp liên từ BOTH … AND … thuộc loại liên từ sóng đôi 

và đi với nhau để tạo thành nghĩa cả 2 thứ này và thứ kia. Trong câu đã 

thấy có “both”  đáp án là D. 

Dịch: Thư điện tử xác nhận sẽ gồm có cả mã số theo dõi và ngày giao 

hàng dự kiến. 

Lưu ý: Liên từ sóng đôi là loại liên từ đi với nhau thành một cặp. Các 

liên từ sóng đôi phổ biến gồm có: both…and… (cả …và …), not only 

… but also (không chỉ …mà còn …), either … or … (hoặc … hoặc 

…), neither … nor (không … và cũng không). 
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102. While he is away from the office, we can reach Mr. Cho by 

calling --- home phone number. 

A. himself 

B. him 

C. he 

D. his 

Giải thích: Từ cần điền đứng ngay trước danh từ “home phone number” 

 từ cần điền là tính từ. Trong 4 lựa chọn, chỉ có “his” là tính từ sở 

hữu  Đáp án D. 

Dịch: Khi ông Cho không có mặt ở văn phòng, chúng ta có thể liên lạc 

với ông ấy bằng cách gọi điện thoại đến số máy tại nhà riêng của ông. 

 

103. You may note any special meal requests --- the space provided 

on the enclosed form. 

A. up 

B. out 

C. in 

D. of 
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Giải thích: Xét nghĩa của các đáp án, ta thấy phương án C đi với “the 

space” là hợp lý hơn cả, có nghĩa là “tại khoảng trống”. Các phương án 

khác như A – lên trên, B – ra ngoài và D – thuộc về đều không thuận 

nghĩa. Đáp án là C 

Dịch: Bạn có thể ghi chú về các yêu cầu đặc biệt cho bữa ăn tại khoảng 

trống trên mẫu đơn đính kèm. 

Lưu ý: đối với các câu hỏi về giới từ, điều quan trọng nhất là xác định 

được mối quan hệ giữa thành phần đứng trước và thành phần đứng sau 

giới từ để chọn được từ phù hợp 

 

104. Fabrics from Harmia Textiles are known for their vibrant ---. 

A. colors 

B. colored 

C. colorful 

D. colorfully 

Giải thích: Từ cần điền đứng ở vị trí sau tính từ “vibrant”, suy ra cần 

điền một danh từ  Đáp án D. 

Dịch: Các súc vải từ công ty Harmia Textiles nổi tiếng với những màu 

sắc rực rỡ.  
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Lưu ý: cấu trúc “be known for something” mang nghĩa là nổi tiếng, được 

nhiều người biết đến nhờ đặc điểm gì đó. 

 

105. Jemline Electronics is --- daily from 9 A.M. to 7 P.M. 

A. broad 

B. open 

C. whole 

D. frequent 

Giải thích: Ta chú ý cụm từ phía sau chỗ trống “daily from 9 a.m. to 7 

p.m.”. Ở đây, câu đề bài muốn diễn đạt khung giờ gì đó hàng ngày. Khi 

nhìn vào 4 phương án, ta thấy trong cả 4 tính từ này, “open” là hợp lý 

nhất, với nghĩa là “mở cửa”. Các phương án khác có ý nghĩa không phù 

hợp: A – broad – rộng rãi, C – whole – toàn bộ và D – frequent – thường 

xuyên.  

Dịch: Jemline Electronics mở cửa hàng ngày từ 9 giờ sáng tới 7 giờ tối.  

Lưu ý: từ “open” vừa có thể là tính từ (như trong đề bài), vừa có thế là 

động từ (như trong ví dụ sau: Don’t forget to open the window when 

you come home. – Đừng quên mở cửa sổ khi về nhà nhé.) 
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106. Recently, Jongno Art Museum has produced several --- 

praised award-winning exhibitions. 

A. height 

B. highest 

C. highly 

D. high 

Giải thích: Vị trí cần điền đứng trước tính từ “praised” (được khen 

ngợi), do đó không thể chọn A (danh từ). Phương án B sai vì so sánh 

nhất cần có mạo từ “the” trước đó. 2 phương án còn lại C và D đều là 

trạng từ. C (highly) mang nghĩa cao về mức độ còn D (high) mang nghĩa 

cao về vị trí không gian. Do vậy, xét nghĩa ta thấy “highly” hợp nghĩa 

với “praised” đằng sau  Đáp án C. 

Dịch: Gần đây, Bảo tàng Nghệ thuật Jongno đã tổ chức những triển lãm 

dành giải thưởng và được ngợi khen rất nhiều.  

Lưu ý: cấu trúc “trạng từ + tính từ” thường xuyên được sử dụng trong 

bài thi TOEIC, trong đó trạng từ đứng trước bổ nghĩa cho tính từ đứng 

sau. Ví dụ: extremely happy (cực kỳ hạnh phúc), continually updated 

(liên tục được cập nhật) … 
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107. The Riverio Sporting Goods Web site will first appear 

sometime --- January 1. 

A. after 

B. without 

C. among 

D. behind 

Giải thích: Xét về nghĩa, ta thấy “after” là phù hợp với “Januray 1” 

nhất (sau ngày 1 tháng 1)  Đáp án A. Các phương án khác: B – 

without – mà không có, C – among - ở giữa, D – behind – đằng sau (chỉ 

vị trí không gian) 

Dịch: Website của Reverio Sporting Goods sẽ ra mắt lần đầu tiên vào 

khoảng sau ngày 1 tháng 1. 

 

108. Because of roadwork, Ms. Neeley's drive to the office may --- 

longer than usual. 

A. move 

B. take 

C. act 

D. do 
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Giải thích: Ta chú ý phần phía sau chỗ trống - “longer than usual” (lâu 

hơn thường lệ). Như vậy từ cần điền phải là động từ sử dụng được với 

khoảng thời gian. Trong 4 phương án, động từ “take” là động từ có thể 

dùng với ý nghĩa “mất bao lâu”  Đáp án B.  

Dịch: Do việc làm đường nên việc lái xe tới công sở của Ms. Neeley 

sẽ mất nhiều thời gian hơn thường lệ. 

Lưu ý: Động từ “take” thường xuyên được sử dụng trong cấu trúc “take 

+ khoảng thời gian + to do something”, nghĩa là “mất bao lâu để làm gì 

đó”. Ví dụ: It takes three days to repair this printer. (Việc sửa cái máy 

in này mất 3 ngày) 

 

109. All --- must wear protective headgear in work areas. 

A. employer 

B. employee 

C. employees 

D. employing 

Giải thích: Vị trí cần điền đứng trước động từ “must wear” và sau từ 

chỉ số lượng “all”, do đó chỗ cần điền phải là một danh từ. Ta loại 

phương án D do đây là dạng V-ing của động từ “employ”. Trong các 
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phương án còn lại, ta loại A và B vì sau “all” không thể là danh từ đếm 

được số ít  Đáp án là C. 

Dịch: Tất cả nhân viên đều phải đội mũ bảo hộ khi ở trong các khu vực 

làm việc. 

Lưu ý: Từ chỉ số lượng “all”, nghĩa là tất cả, vừa có thể đi với danh từ 

đếm được và danh từ không đếm được. Tuy nhiên, nếu đi với danh từ 

đếm được thì danh từ phải ở dạng số nhiều. 

 

110. The Hirota Computer Store is --- located on Shijo Street in 

downtown Kyoto. 

A. center 

B. centers 

C. centralize 

D. centrally 

Giải thích: Ở vị trí cần điển, ta thấy có cấu trúc bị động “is located” 

(được đặt vị trí ở), do đó ta có thể thêm một trạng từ để bổ nghĩa cho nó 

 Đáp án D – centrally (một cách thuận tiện do gần khu trung tâm) 

Dịch: Cửa hàng Hirota Computer Store có một vị trí thuận tiện ngay 

trên phố Shijo trong khu vực trung tâm Kyoto. 
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111. Tedeschi Shoes --- a discount to students of Brinkley 

University. 

A. seems 

B. pleases 

C. meets 

D. offers 

Giải thích: Có một cấu trúc thường xuyên gặp trong bài thi TOEIC, đó 

là “offer a discount”, mang nghĩa là “giảm giá”  Đáp án là D 

Dịch: Cửa hàng Tedeschi Shoes đang giảm giá cho sinh viên trường 

Đại học Brinkley. 

Lưu ý: trong tiếng Anh có những cụm từ thường hay đi với nhau để diễn 

đạt một nghĩa gì đó, gọi là collocation. Các collocations trong tiếng Anh 

rất phong phú và khó rút ra quy tắc, do vậy người học nên để ý học 

thuộc các collocations này. 

112. Mr. Shah's keynote speech will be followed --- a banquet in the 

dining hall. 

A. on 

B. amid 

C. by 

D. onto 
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Giải thích: Vị trí trống theo sau cấu trúc bị động “be followed” (được 

theo sau), kết hợp với “a banquet” (một bữa tiệc), ta thấy về mặt nghĩa, 

phương án “by” (bởi) là hợp lý nhất  Đáp án là C. 

Dịch: Tiếp theo sau bài phát biểu chính của ông Shah sẽ là một bữa tiệc 

tại phòng ăn. 

113. The Yuja Deluxe Grill must be cleaned --- in order to function 

well. 

A. regular 

B. regularly 

C. regularity 

D. regularize 

Giải thích: Vị trí trống theo sau động từ “clean” trong cấu trúc bị động 

“must be cleaned” (được làm sạch), do vậy ta có thể thêm một trạng từ 

để bổ nghĩa  cho động từ  Đáp án là B. 

Dịch: Lò nướng Yuja Deluxe phải được thường xuyên làm sạch để có 

thể hoạt động tốt. 
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114. Most survey participants had --- opinions about Virtanen's 

new line of hair care products. 

A. positivity 

B. positive 

C. positives 

D. positively 

Giải thích: Vị trí trống đi trước danh từ “opinions”, do vậy ta có thể 

thêm một tính từ để bổ nghĩa cho nó   Đáp án là B. 

Dịch: Phần lớn những người tham gia khảo sát đều có ý kiến mang tính 

tích cực về dòng sản phẩm chăm sóc tóc mới của Virtanen. 

115. Once you have placed your ---, its status will be available on 

our Web site. 

A. order 

B. value 

C. refund 

D. sale 

Giải thích: Để ý động từ “place” đằng trước, chúng ta nhớ tới cấu trúc 

“place an/the/… order” (đặt hàng)  Đáp án là A. 
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Dịch: Một khi đã đặt hàng, tình trạng đơn hàng của quý khách sẽ luôn 

sẵn có trên website của chúng tôi. 

 

116. Festival attendees should reserve a hotel room --- in advance 

of their arrival next month. 

A. well 

B. so 

C. such 

D. over 

Giải thích: Bên cạnh vai trò là trạng từ của tính từ “good” (tốt, giỏi), từ 

“well” trong tiếng Anh đôi khi còn được sử dụng với mục đích nhấn 

mạnh thành phần đứng ngay sau nó  Đáp án là A. 

Dịch: Những người tham dự kỳ liên hoan nên đặt phòng khạch sạn trước 

khi tới đây vào tháng sau. 
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117. Although pay is --- distributed in the form of electronic bank 

deposits, staff may request that a check be issued instead. 

A. generalize 

B. generalization 

C. generally 

D. general 

Giải thích: Vị trí trống ở trước động từ “distribute” ở cấu trúc bị động 

(được phân phối, phân phát), do đó ta có thể thêm một trạng từ để bổ 

nghĩa cho nó  Đáp án là C. 

Dịch: Mặc dù tiền lương nhìn chung được phân phát theo hình thức tiền 

gửi vào tài khoản ngân hàng, các nhân viên có thể yêu cầu nhận séc để 

thay thế. 

 

118. According to Murata-Abe's corporate --- each team member 

receives an annual performance review. 

A. supply 

B. degree 

C. worth 

D. policy 
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Giải thích: Xét nghĩa của các phương án, ta thấy “policy” (quy đinh, 

chính sách) là phù hợp nhất với nghĩa của cả câu. 

Dịch: Theo như chính sách của tập đoàn Murata-Abe, mỗi một thành 

viên của đội hàng năm sẽ nhận được một bản đánh giá quá trình làm 

việc. 

 

119. The winter publication schedule has --- been distributed to the 

editors. 

A. already 

B. when 

C. tomorrow 

D. ever 

Giải thích: Vị trí cần điền đi sau trợ động từ “has” và trước “been”, do 

đó ta loại liên từ “when” và trạng từ “tomorrow”. Xét hai từ còn lại, về 

nghĩa, phương án “already” phù hợp với nghĩa của cả câu  Đáp án là 

A. 

Dịch: Lịch trình xuất bản cho mùa đông đã được phân phát đến cho các 

biên tập viên. 
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120. Meath Cosmetics sales representatives will receive a €400 

bonus, --- they did last year. 

A. in spite of 

B. just as 

C. to which 

D. in order to 

Giải thích: Ở sau vị trí cần điền là một mệnh đề, do đó ta loại phương 

án A và D vì A là giới từ, còn sau D là động từ nguyên thể. Phương án 

C cũng không đúng vì đại từ quan hệ “which” ở đây không thay thế cho 

cái gì ở vế trước cả  Đáp án là C 

Dịch: Các đại diện bán hàng của Meath Cosmetics sẽ nhận được khoản 

thưởng thêm là 400 euros, giống như họ đã nhận năm ngoái. 

 

121. I look forward to hearing from you as soon as you --- from 

your vacation. 

A. had returned 

B. return 

C. returned 

D. will return 
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Giải thích: As soon as là dấu hiệu của mệnh đề thời gian và trong 

trường hợp này là mệnh đề thời gian chỉ tương lai, do đó ta dùng thì 

hiện tại đơn  Đáp án là B. 

Dịch: Tôi mong chờ được nghe tin của ông ngay khi ông trở về từ kỳ 

nghỉ. 

Lưu ý: Đối với mệnh đề thời gian chỉ tương lai (thường bắt đầu với 

when, as soon as, before, once, …), mặc dù ta cần thể hiện hành động 

xảy ra trong tương lai nhưng theo quy tắc ngữ pháp thì động từ trong 

mệnh đề loại này phải chia ở thì hiện tại đơn. 

 

122. The cancellation of Saturday's concert at Madison Hall was --

- unexpected problems with the sound system. 

A. because 

B. as if 

C. due to 

D. unless 

Giải thích: Sau vị trí cần điền không phải là một mệnh đề, do đó loại 

phương án A, B và C vì đều là các liên từ mở đầu mệnh đề  Đáp án 

là C. 
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Dịch: Việc hủy bỏ buổi hòa nhạc tại Madison Hall vào thứ Bảy là do 

những sự cố bất ngờ với hệ thống âm thanh. 

Lưu ý: đi sau giới từ (ví dụ như “due to” trong đề bài) thường là danh 

từ, cụm danh từ hoặc động từ ỏ dạng V-ing. 

 

 

123. Zogu Industries --- inspects each stage of its manufacturing 

process to ensure the highest-quality products. 

A. closely 

B. closer 

C. closest  

D. closeness 

Giải thích: Vị trí cần điền ở trước động từ “inspects”, do đó ta có thể 

điền một trạng từ  để bổ nghĩa cho nó  Đáp án là A. 

Dịch: Công ty Zogu Industríe kiểm tra một cách kỹ lưỡng từng khâu 

của quá trình sản xuất nhằm đảm bảo chất lượng cao nhất của các sản 

phẩm. 
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124. The Buramsan Polar Star refrigerator is ---, requiring less 

energy than similar appliances. 

A. transferable 

B. considerable 

C. absorbent 

D. efficient 

Giải thích: Xét nghĩa của cụm từ sau vị trí cần điền “requiring less 

energy” (sử dụng ít năng lượng hơn), ta cần chọn một phương án mang 

nghĩa phù hợp với cụm từ này. Xét nghĩa của tất cá các phương án: A 

(có thể chuyển nhượng), B (đáng kể), C (có tính thẩm thấu) và D (hiệu 

quả)  Đáp án là D. 

Dịch: Tủ lạnh của Burasan Polar Star hoạt động hiệu quả vì nó sử dụng 

ít năng lượng hơn các thiết bị gia dụng tương tự. 

125. Local artists sell their handmade --- at the Canbury Market 

every Saturday morning. 

A. creative 

B. creations 

C. created 

D. creatively 
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Giải thích: Ở trước vị trí cần điền là tính từ “handmade” (thủ công), do 

đó ta cần điền một danh từ  Đáp án là B. 

Dịch: Các nghệ sĩ trong vùng bán các tác phẩm thủ công của họ tại chợ 

Canbury vào sáng Chủ Nhật hàng tuần. 

 

126. Berne Tech has recommended that its clients --- the invoices 

from the last quarter for pricing irregularities. 

A. to review 

B. returned 

C. review 

D. reviewing 

Giải thích: Chú ý tới cấu trúc “recommend that + mệnh đề”, ta sử dụng 

kiến thức về Thức Giả Định (subjuntive). Nguyên tắc của mệnh đề giả 

định đi sau động từ “recommend” là động từ của mệnh đề đó phải chia 

ở dạng nguyên thể (không “to”)  Đáp án là C 

Dịch: Berne Tech khuyên rằng các khách hàng nên xem lại các hóa đơn 

từ quý trước để kiểm tra các sai sót về giá cả. 
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Lưu ý: Thức Giả Định (subjunctive) là một hiện tượng đặc biệt trong 

tiếng Anh, trong đó có 2 trường hợp phổ biến được sử dụng trong bài 

thi TOEIC. 

Thứ nhất, Thức Giả Định sử dụng trong cấu trúc:  

V1 + that + S + V2 (bare infinitive) 

Trong trường hợp này, các động từ V1 thường là: advise, demand, 

prefer, require, ask, insist, propose, recommend, suggest, order, 

request, .v.v. 

Ví dụ: We urge that he leave now. (Chúng tôi giục anh ta rời đi 

ngay) 

Thứ hai, Thức Giả Định sử dụng trong cấu trúc:  

It + be + adjective + that + S + V (bare infinitive) 

Trong trường hợp này, các tính từ thường là: advised, necessary, 

essential, vital, recommended, urgent, important, obligatory, 

required, imperative, mandatory, proposed, suggested .v.v. 

Ví dụ: It is necessary that he find the books. (Việc anh ta tìm ra những 

cuốn sách là rất cần thiết) 
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127. User response to Sandling's online publishing service has been 

largely ---, with only a handful of unsatisfactory ratings. 

A. enthusiastic 

B. talented 

C. perpetual 

D. comfortable 

Giải thích: Ở chỗ trống ta cần điền một tính từ phù hợp nghĩa với 

“response” (sự phản hồi). Xét nghĩa tất cả phương án: A – tích cực, B 

– có tài, C – không ngừng, D – thoải mái  Đáp án là A 

Dịch: Phản hồi của người dùng về dịch vụ phát hành trực tuyến của 

Sandling hầu hết là tích cực, với chỉ một vài đánh giá không hài lòng. 

 

128. If a customer finds the product advertised --- for less, we will 

gladly match the lower price. 

A. together 

B. elsewhere 

C. beside 

D. mutually 
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Giải thích: Xét nghĩa của các phương án, ta chọn “elsewhere” để phù 

hợp nghĩa của cả câu  Đáp án là B. 

Dịch: Nếu khách hàng tìm thấy sản phẩm được quảng cáo ở bất kỳ nơi 

nào khác với giá thấp hơn, chúng tôi sẽ vui lòng bán cho quý vị giá thấp 

hơn giá đó. 

 

 

129. Cars from Lefebre Motors come with a warranty lasting 36 

months or 60,000 kilometers, --- comes first. 

A. whichever 

B. either  

C. each other 

D. whoever 

Giải thích: Tại vị trí trống, ta cần một từ để thay thế cho “36 months or 

60,000 kilometers”, do đó ta dùng đại từ quan hệ “whichever” (cái nào) 

 Đáp án là A 

Dịch: Những chiếc ô tô của Lefebre Motors đi kèm với sự bảo hành kéo 

dài 36 tháng hoặc 60,000 cây số, tính theo cái nào đạt trước. 
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130. If you believe you have received this e-mail alert ---, please 

contact your customer service representative immediately. 

A. at odds 

B. on demand 

C. upon request 

D. in error 

Giải thích: Xét nghĩa của cả câu và so sánh nghĩa của cả 4 phương án 

(A – bất đồng, B – ngay khi có yêu cầu, C – bằng cách yêu cầu, D – do 

nhầm lẫn 

Dịch: Nếu bạn chắc rằng có nhầm lẫn trong việc bạn nhận được email 

cảnh báo này, hãy liên lạc ngay với đại diện bộ phận dịch vụ khách hàng 

của bạn ngay lập tức. 

 

131. In the event of --- weather, the employee recognition ceremony 

will be relocated from the gardens to the conference room. 

A. vigilant 

B. unfounded 

C. susceptible 

D. inclement 
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Giải thích: Ta cần một tính từ đi được với danh từ “weather”. Xét nghĩa 

của cả 4 phương án: A – cẩn trọng, B – thiếu cơ sở, C – nhạy cảm và D 

– khắc nghiệt  Đáp án là D. 

Dịch: Trong trường hợp thời tiết khắc nghiệt, buổi lễ vinh danh nhân 

viên sẽ được chuyển từ công viên sang phòng phòng hội thảo. 

Lưu ý: “gardens” ở dạng số nhiều thường mang nghĩa là công viên. Ví 

dụ: botanical gardens (vườn bách thảo) 

 

132. Although Brawley Manufacturing is struggling domestically, 

its international ventures have become ---. 

A. success 

B. more successful 

C. successfulness 

D. most successfully 

Giải thích: Vị trí cần điền đi sau động từ “become”, thuộc loại động từ 

liên kết (linking verbs) do đó ta loại phương án D vì đây là trạng từ. 

Ngoài ra, chủ ngữ của câu là danh từ số nhiều “ventures” nên các danh 

từ không ở dạng số nhiều như phương án A và C không phù hợp với 

chủ ngữ  Đáp án là B. 
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Dịch: Mặc dù Brawley Manufacturing đang vât lộn ở thị trường nội địa, 

các hoạt động trên tầm quốc tế của họ lại thành công hơn. 

Lưu ý: Các động từ liên kết (be, seem, become, look, feel, .v.v.) được 

theo sau bởi tính từ chứ không phải trạng từ. Ví dụ: You look tired! 

 

133. While no one has called for an --- end to hiring temporary 

workers, the human resources department has begun to recruit 

additional permanent staff. 

A. apart 

B. alike 

C. indeed 

D. outright 

Giải thích: Vị trí cần điền đi trước danh từ “end”, nên ta loại phương 

án C do “indeed” luôn là trạng từ. Xét nghĩa của 3 phương án còn lại: 

A – chia cách, B – giống nhau và D – trọn vẹn, hoàn toàn  Đáp án là 

D 

Dịch: Trong khi không một ai kêu gọi dừng hoàn toàn việc thuê nhân 

công tạm thời, phòng nhân lực đã bắt đầu tuyển thêm nhân viên biên 

chế lâu dài. 
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134. Jean Perets has been singled out as the ideal choice --- Azoulay 

Pharmaceuticals once CEO Raviv Dayag retires in December. 

A. will lead 

B. to have led 

C. to lead 

D. having led 

Giải thích: Trong trường hợp này, ý của chỗ cần điền là chỉ mục đích, 

do đó trong 4 phương án, “to lead” là phù hợp  Đáp án là C. 

Dịch: Jean Perets đã được lựa chọn như một ứng viên lý tưởng để dẫn 

dắt Azouley Pharmaceuticals khi CEO Raviv Dayag nghỉ hưu vào tháng 

Mười Hai. 

135. Warehouse personnel should report to work as usual --- 

otherwise directed by their supervisors. 

A. nonetheless 

B. except that 

C. if not 

D. at least as 

Giải thích: Ta chú ý đằng sau là một cụm động từ dạng bị động với 

nghĩa “được hướng dẫn khác đi bởi các quản lý”. Ta loại A và B vì đi 

sau 2 phương án này phải là một câu hoặc một mệnh đề hoàn chỉnh. 
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Trong 2 phương án còn lại, ta chọn đáp án là C vì có sự phù hợp về 

nghĩa hơn. 

Dịch: Nhân viên kho hàng nên báo cáo công việc như thường lệ nếu 

như không nhận được hướng dẫn khác của các quản lý. 

 

136. The mist-covered mountains and forests of Merlet Island 

provide an ideal --- for your vacation photographs. 

A. outcast 

B. difference 

C. reception 

D. backdrop 

Giải thích: Chú ý đằng sau chỗ cần điền là cụm từ “for your vacation 

photographs” (cho các bức ảnh), do đó ta chọn “backdrop” là hợp nghĩa 

nhất  Đáp án là D. 

Dịch: Những ngọn núi và khu rừng sương mù bao phủ của đảo Marlet 

sẽ là phông nền lý tưởng cho những bức ảnh trong kỳ nghỉ của các bạn. 
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137. Gormley and Company owns several subsidiaries in Asia that 

have divided --- into smaller entities to focus on specialized services. 

A. theirs 

B. themselves 

C. its 

D. itself 

Giải thích: Sau động từ “divide” ta cần một tân ngữ. Tân ngữ có thể là 

danh từ hoặc đại từ. Do “subsidiaries” là danh từ số nhiều nên ta loại C 

và D vì không hòa hợp về số lượng. Trong 2 phương án còn lại, 

“themselves” hợp hơn về ý nghĩa  Đáp án là B. 

Dịch: Gormley and Company sở hữu một vài công ty con ở châu Á mà 

bản thân những công ty này lại tự chia nhỏ ra thành các bộ phận nhỏ 

hơn để tập trung vào các dịch vụ đặc thù. 

 

138. The Felton factory conducts testing of its equipment only --- 

government regulations stipulate. 

A. insofar as 

B. in order that 

C. in consequence of 

D. in accordance with 
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Giải thích: Sau vị trí cần điền là một mệnh đề (Các điều luật của chính 

phủ quy định), do đó ta loại phương án C và D vì sau các giới từ này 

không phải là một mệnh đề (trừ mệnh đề danh từ). Ngoài ra, xét nghĩa 

của các phương án: A - ở mức độ mà, B – với mục đích để  Đáp án 

là A 

Dịch: Nhà máy Felton tiến hành kiểm tra các thiết bị chỉ ở mức độ mà 

các điều luật của chính phủ quy định. 

 

139. By signing this form, I agree to --- to the revised protocol for 

client confidentiality. 

A. convene 

B. remain 

C. adhere 

D. divulge 

Giải thích: Xét nghĩa các phương án: A – tụ họp, B – duy trì, C – tuân 

thủ và D – tiết lộ. Kết hợp cùng dịch nghĩa cả câu  Đáp án là C 

Dịch: Bằng việc ký vào mẫu đơn này, tôi đồng ý tuân thủ theo bản dự 

thảo sửa đồi về tính bảo mật của khách hàng. 
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140. Caley-Hibernia management asks that cameras and mobile 

phones --- at the security desk before the tour of the facility 

commences. 

A. left 

B. were left 

C. will be leaving 

D. be left 

Giải thích: Đây là trường hợp sử dụng Thức Giả Định với động từ 

“ask”, do đó động từ ở mệnh đề giả định sau “that” chia ở nguyên thể 

không “to”  Đáp án là D 

Dịch: Ban quản trị của Caley-Hibernia yêu cầu rằng các máy quay phim 

và điện thoại di động phải được bỏ lại tại bàn an nình trước khi chuyến 

tham quan cơ sở bắt đầu. 
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PART 6 
141. A 

Giải thích: answer: trả lời, generate: tạo ra, satisfy: hài lòng  

Dịch: Khay trưng bày đông lạnh của chúng tôi bị hỏng (vỡ). Chúng tôi 

hi vọng có thể sửa nó trước cuối tuần này nếu không sớm hơn. 

Từ đồng nghĩa: repair = fix 

Cấu trúc: have sb + V  câu bị động: have sth + p2 

 

142. D 

Giải thích: Someday: 1 ngày nào đó, afterward: sau đó, at one time: xưa 

kia 

Dịch: Trong lúc đó, tất cả những vật dễ bị hỏng thường được giữ trong 

khay ở trong tủ lạnh trong phòng kho.        

Từ đồng nghĩa: in the mean time, temporarily 
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143. A 

Giải thích: anything: bất cứ thứ gì, anyone: bất cứ ai, another: 1 cái nữa, 

either: hoặc (cấu trúc thường gặp: either…or…) 

Dịch: Xin hãy thông báo cho khách hàng về những trường hợp này khi 

họ vào cửa hàng. Hãy mời họ lấy bất kì thứ mà họ thích, và đảm bảo 

với họ rằng làm như vậy không phải bất tiện.   

 

144. B 

Giải thích: overdue: quá hạn, absent: vắng mặt, inaccurate: không chính 

xác 

Dịch: chúng tôi rất tiếc là nhãn địa chỉ mà bạn đặt hàng bị lỗi 

Từ đồng nghĩa: faulty, flawed 

 

145. A 

Giải thích: sau tính từ sở hữu “our” cần danh từ, nhưng notices (số 

nhiều) mang nghĩa là thông báo, không phù hợp trong câu này, nên chỉ 

có đáp án A đúng. 

Dịch: Chúng tôi cố gắng hết sức để giám sát chất lượng sản phẩm mà 

chúng tôi bán, nhưng vấn đề này đã bị bỏ sót.  

Cấu trúc: to escape notice: bị bỏ sót 
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146. C 

Giải thích: memory: trí nhớ, reputation: danh tiếng, invitation: mời 

Dịch: Để tránh sự chậm trễ sau này, các nhãn được gửi trực tiếp từ nhà 

in qua chuyển phát nhanh. 

     Từ đồng nghĩa: delay = postpone = put off 

 

147. D 

Giải thích: đơn được gửi, đáp án là câu bị động, loại B,C. Hành động 

chưa xảy ra nên không dùng thì quá khứ đơn, loại A. Còn đáp án D hợp 

lí nhất. 

Dịch: khi đã được hoàn thành, những đơn này có thể được gửi đến 

phòng nhân sự thông qua thư nội bộ. 

 

148. B 

Giải thích: decrease: giảm, expire: hết hạn, resolve: giải quyết, arrive: 

đến. trong câu này, “It” liên quan đến câu trước, “it” là  “A temporary 

security badge”: huy hiệu an ninh tạm thời 

Dịch: Nó sẽ hết hạn trong 2 tuần. 
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149. C 

Giải thích: as well as: cũng như, otherwise: nếu không, so long as = as 

long as: miễn là, accordingly: do đó, theo đó 

Dịch: Nếu không, bạn có thể không tiếp cận được nơi làm việc của bạn. 

 

150. D 

Giải thích: sau động từ look cần tính từ, hoặc tính từ so sánh hơn cũng 

được chấp nhận. Trước chỗ trống có “a little”: được đặt trước tính từ so 

sánh hơn, chỉ mức độ là 1 ít  

Dịch: Downtown Bolton trông sáng sủa hơn 1 chút nhờ có hệ thống chiếu 

sáng phố mới trị giá nhiều triệu đô.  

 

151. C 

Giải thích: open-ended: mở, fast-paced: nhịp độ nhanh, cost effective: 

tiết kiệm chi phí, high maintenance: bảo trì cao. Câu sau “the LED 

lamps use so little energy that they will save enough money in two years” 

nghĩa: các đèn LED dùng quá ít năng lượng đến nỗi chúng sẽ tiết kiệm 

tiền trong 2 năm…  
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Dịch: các quan chức của thành phố hoàn toàn ca ngợi hệ thống tiết kiệm 

chi phí này 

Từ đồng nghĩa: economical, efficient  

 

152. B 

Giải thích: even though: thâm chí mặc dù, moreover: hơn nữa, on the 

contrary: trái ngược với, regardless: bất kể 

Dịch: Hơn nữa, theo Jenkins, hệ thống mới sẽ chiếu sáng các con phố 

tốt hơn. Toàn bộ bài khen ngợi những điểm tốt của hệ thống đèn nên từ 

phù hợp nhất là: hơn nữa 

Từ đồng nghĩa: Furthermore, also, in addition, additionally 
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PART 7 
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TEST 4 
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PART 5 
 

101. During the busy tourist season, you should…………..hotel reservations several 

weeks ahead of time. 

(A) make 

(B) makes 

(C) making 

(D) made  

Giải thích: 

-Đây là bài tập về chia động từ. Nhìn trước chỗ trống thấy có trợ động từ khuyết thiếu: 

Trợ động từ khuyến thiếu (Should, can, could, will, would, may, might…) + Verb nguyên thể 

không chia. 

=> Đáp án A 

- Make a reservation: Đặt chỗ trước 

- Ahead of time: trước 

Dịch: Trong suốt mùa du lịch cao điểm, bạn nên đặt chỗ khách sạn trước 1 vài tuần 

 

102. Mr. Aggarwal's group has asked………….more time to finish the report.  

(A) for 

(B) at 

(C) from 

(D) by 

Giải thích:  

Đây là bài tập chọn giới từ phù hợp. Ta có cấu trúc đi với “ask”: 
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- Ask for st/ V_ing: yêu cầu, đòi hỏi cái gì/Làm gì 

- Ask sb to to: Yêu cầu ai đó làm gì 

=> Đáp án A 

Dịch: Đội của Mr.Aggarwal đã yêu cầu nhiều thời gian hơn để hoàn thành báo cáo. 

 

103. Everyone at the concert was…………..by Ms. Vincenzi's outstanding performance. 

(A) impressive 

(B) impressionist 

(C) impressed 

(D) impressing 

Giải thích: 

Đây là bài tập về chủ điểm từ loại. Thấy trước chỗ trống có động từ “tobe”, sau chỗ trống có 

“by sb” => Đây là câu bị động. 

Chọn phân từ hai, đáp án C. 

Dịch: Mọi người ở buổi hòa nhạc đã bị ấn tượng bởi buổi trình diễn đáng chú ý của 

Ms.Vincenzi 
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104. Mr. Woo is looking for ways to make the operation of Eterna Cosmetics more 

efficient. 

(A) considerably (một cách đáng kể) 

(B) countlessly (vô số) 

(C) compactly (một  cách mạch lạc) 

(D) continually (một cách liên tục) 

Đây là bài tập về từ vựng. Chọn trạng từ mang nghĩa phù hợp. 

Các trạng tự đặc biệt trong bài thi TOEIC cần nhớ đi với động từ mang nghĩa “Tăng, giảm”: 

Considerably (adv) = significantly (adv): 1 cách đáng kể 

Dramatically (adv): 1 cách đột ngột 

Relatively (adv): 1 cách tương đối 

Dịch: Mr. Woo đang liên tục tìm kiếm các cách để làm cho sự hoạt động vận hành của Eterna 

Cosmetics hiệu quả hơn. 

 

105. Ms. Oduya ……………assists with the organization of company conferences. 

(A) often (thường) 

(B) early (sớm) 

(C) less (ít hơn) 

(D) far 

Từ vựng: Conference = convention (n): hội nghị 

Dịch:    Ms Oduya thường trợ giúp việc tổ chức các hội nghị công ty. 
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106. To become certified, employees need to attend the training session next 

month………..pass the written exam. 

A. and 

B. also 

C. both 

D. either 

Chú ý: 4 cặp liên từ tương quan cần nắm chắc trong Toeic: 

- both…….. and……: Cả……..và…….. 

- Either……….or……….: Hoặc……..hoặc……… 

- Neither…………nor………: Không………..mà cũng không……. 

- Not only………….but also…….: Không những……….mà còn………. 

Các động từ hay cho trong bài thi Toeic theo sau là adj gồm: become, remain, find, 

keep… 

Certified (adj): được ghi nhận, được chứng nhận 

Dịch: Để được chứng nhận, các nhân viên cần tham dự buổi đào tạo tháng tới và qua kì thi 

viết. 

 

107. Complaints about the telephone service must be……….to the department manager. 

(A) answered 

(B) questioned 

(C) directed 

(D) informed 

Giải thích:  
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Có cấu trúc:   - To be directed to: được chuyển tới 

Đáp án C 

Dịch: Những lời phàn nàn về dịch vụ điện thoại phải được chuyển tới quản lý phòng ban. 

 

108. In the past year, Burger Land has doubled the…………of its restaurants in Great 

Britain. 

(A) numerous (adj): nhiều 

(B) numbered 

(C) numeral 

(D) number (n) 

Giải thích: Đây là bài tập về từ loại. 

Nhìn trước chỗ trống thấy mạo từ “The”, sau là giới từ “of” => Chọn 1 danh từ điền vào chỗ 

trống. 

Có cấu trúc: 

- The number of + N (đếm được số nhiều): Số lượng 

A number of + N (đếm được số nhiều): 1 số 

 Đáp án D 

Dịch: Vào năm ngoái, Burger Land đã gấp đôi số lượng các nhà hàng của nó ở Great Britain 
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109. The agreement…………..the two corporations will enable both to expand their 

businesses. 

(A) below 

(B) between 

(C ) around 

(D) above 

Giải thích: Dấu hiệu chọn: “the two corporations” => 2 đối đượng 

Between: giữa 2 đối tượng 

Among: giữa 3 đối tượng trở lên 

Dịch: Sự thỏa thuận giữa 2 công ty sẽ làm cho cả 2 có thể mở rộng sự kinh doanh của họ. 

110. Advance………..is required for the Northwest Regional Hospital Management 

conference. 

(A) result (n): kết quả 

(B) registration (n): sự đăng kí 

(C) respect (n): sự kính trọng 

(D) regulation (n): luật lệ 

Giải thích: Đây là bài tập về từ vựng. 

- conference (n) = convention (n): hội nghị 

Workshop (n) = seminar (n): hội thảo 

Dịch: Sự đăng kí trước là được yêu cầu đối với hội nghị ban quản lý bệnh viện khu vực phía 

Tây Bắc. 
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111. Adequate storage space is very important to companies………..large quantities of 

materials. 

(A) produced 

(B) produces 

(C) produce 

(D) producing 

Giải thích: Đây là câu rút gọn đại từ quan hệ ở dạng chủ động. Câu đầy đủ sẽ là “Adequate 

storage space is very important to companies which produce large quantities of materials”. 

Nên khi lược đại từ quan hệ, còn động từ chia ở dạng chủ động “V_ing”. 

Dịch: Chỗ dự trữ đủ rất quan trọng đối với các công ty sản xuất số lượng lớn các vật liệu 

112. Mr. Ikeda was able to fix the photocopy machine……………the date he had 

promised. 

(A) inside 

(B) behind 

(C) before 

(D) within 

Giải thích: Một câu về giới từ 

- Fix (v) = repair (v): sửa chữa 

Inside = indoor (trong nhà) >< outside = outdoor (ngoài trời) 

Behind st = the back of st: sau cái gì 

Dịch: Mr. Ikeda đã sửa cái máy photo trước ngày anh ấy đã hứa. 
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113. The supervisors decided to delay………….until they could fill the entire order. 

(A) ship (v)= deliver (v): giao hàng 

(B) shipped 

(C) shipper (n): người giao hàng 

(D) shipment (n): = delivery (n) : sự giao hàng 

Giải thích: Đây là bài tập về từ loại.  

Delay là ngoại động từ nên cần 1 tân ngữ hoặc danh từ theo sau bổ ngữ. Loại A,B. 

Dựa vào nghĩa loại C chọn D. 

- decide to do: quyết định làm gì 

Dịch: Các giám sát viên đã quyết định trì hoãn sự giao hàng cho tới khi họ có thể điền toàn bộ 

đơn hàng 

114. The revised work plan is scheduled to begin………….and will be in effect for at least 

three months. 

(A) immediately (ngay lập tức) 

(B) lately = recently: gần đây (thường được dung trong thì hiện tại hoàn thành) 

(C) closely: 1 cách kĩ lưỡng, tỉ mỉ 

(D) extensively: một cách sâu rộng 

Cấu trúc: to be in effect = come to effect: trở nên có hiệu lực. 

Dịch: Kế hoạch công việc được xem xét lại được lên lịch để bắt đầu ngay lập tức và sẽ có hiệu 

lực tối thiếu 3 tháng. 
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115. The labels can be printed from the computer,……….Mr. Schneider will have to 

stamp and mail the envelopes.              

(A) whether: liệu là 

(B) even: thậm chí 

(C ) despite + Ving/N: Mặc dù 

(D)  but: nhưng 

Dịch: Các nhãn dán có thể được in từ máy tính, nhưng Mr.Schneider sẽ phải dám tem và gửi 

thư. 

116. Employees were told that bonuses may be larger this year because of………..sales 

volumes. 

(A) perceptive: nhận thức 

(B) increased: tăng 

(C) defended: phòng vệ 

(D) expressive: có ý nghĩa, diễn cảm 

Dịch: Các nhân viên được nói rằng tiền thưởng năm nay có thể lớn hơn bởi lượng doanh số 

tăng 

 

117. The author of this guidebook has researched the hotels that he recommends and has 

also stayed at all of them……….. 

(A) his own 

(B) him 

(C) himself 

(D) his 
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Giải thích: Bài tập liên quan tới đại từ 

- to do on his own = to do by himself: làm cái gì một mình 

Dịch: Tác giả của cuốn sách hướng dẫn này đã nghiên cứu các khách sạn anh ấy gợi ý và cũng 

chính anh ấy đã ở tất cả trong số chúng. 

 

118. If the cost of raw materials rises, it…………..the price of the finished product. 

(A) will affect 

(B) to affect 

(C) is affecting 

(D) affected 

Gỉai thích: Câu điều kiện loại 1. Cấu trúc: 

Mệnh đề 1 (Hiện tại đơn), Mệnh đề 2 (Tương lai đơn) 

 Đáp án A 

Dịch:  Nếu giá dầu thô tăng, nó sẽ ảnh hưởng tới giá của sản phẩm hoàn thành. 

 

119. Employees who wish to be reimbursed should submit……………of completed 

expense vouchers by the fifteenth of each month. 

(A) copies 

(B) copied 

(C) copying 

(D) copier 

Giải thích: Đây là bài tập về từ loại 

Nhìn trước nhìn sau chỗ trống thấy trước chỗ trống là ngoại động từ “submit: nộp”, sau đó là 

giới từ “of” 

 Chỉ có thể điền 1 danh từ phù hợp vào chỗ trống => Loại B,C. Dịch nghĩa chọn A 

Dịch: Các nhân viên muốn được bồi hoàn nên nộp bản sao chứng từ chi phí đã hoàn chỉnh 

trước ngày 15 hàng tháng. 
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120. Representatives of Xylotron Manufacturing and Westicott, Inc., will meet to discuss 

the issues that typically must be addressed in………….merger. 

(A) most 

(B) any 

(C) such 

(D) these + N đếm được số nhiều 

Chọn đáp án dựa vào nghĩa phù hợp. 

Dịch: Các đại diện của tập đoàn Xylotron Manufacturing and Westicott sẽ gặp để thảo luận 

các vấn đề cái được giải quyết một cách đặc thù trong bất kì sự sáp nhập nào. 

 

121. Unless she is in a meeting and cannot be interrupted, the director would like 

to………………….when an important client arrives. 

(A) notifying 

(B) have notified 

(C) notify (v) : thông báo 

(D) be notified: được thông báo 

Giải thích: Đây là bài tập về các dạng của động từ. 

Cấu trúc: would like to do: muốn làm gì 

=>Loại C ngay đầu tiên. Xét về nghĩa trong câu trên là câu mang nghĩa bị động => Chọn D. 

Dịch: Trừ khi giám đốc đang ở trong cuộc họp và không thể bị gián đoạn, cô ấy mới muốn 

được thông báo khi khách hàng quan trọng đến. 
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122. Agricomp plans to spend $50 million to build additional laboratories………….the 

next six months. 

(A) over 

(B) down 

(C) along 

(D) about  

Dịch: Agricomp có kế hoạch dành 50 triệu đô để xây các phòng thí nghiệm thêm trong khoảng 

hơn 6 tháng tới. 

 

123. To make sure that the canal is………….year-round, measures will be taken to raise 

the water level. 

(A) navigator (n): hoa tiêu 

(B) navigation (n): sự điều hướng 

(C ) navigate (v) : điều hướng 

(D) navigable (adj) 

Giải thích: Đây là bài tập về từ loại. 

Cấu trúc: S + to be + N: S là N => My father is a teacher: Bố tôi là bác sĩ 

S + to be + adj: S có tính chất adj => She is so pretty: Cô ấy rất xinh đẹp 

Dựa vào cấu trúc trên loại C đầu điên. Lựa theo nghĩa thì D là đáp án phù hợp. 

Dịch: Để đảm bảo rằng con kênh được điều hướng quanh năm, các biện pháp sẽ được thực 

hiện để tăng mực nước. 
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124. Passengers are………..to fill out a customs declaration form before leaving the 

plane. 

(A) appealed => appeal to: kêu gọi làm gì 

(B) instructed => Cấu trúc: to be instructed to do: được hướng dẫn làm gì 

(C) remarked: được đánh dấu 

(D) described: được mô tả 

Giải thích: Đây là bài tập về từ vựng => Nhìn nhanh 4 đáp án rồi dịch qua nghĩa của câu để 

chọn. 

Dịch: Các hành khách được hướng dẫn điền tờ khai hải quan trước khi rời máy bay 

 

125. Our firm's annual revenue is…………………equivalent to that of our larger 

competitors. 

(A) rougher 

(B) roughly 

(C) rough 

(D) roughness  

Giải thích: Nhìn qua 4 đáp án thì đây là bài tập từ chủ điểm từ loại. 

Nhìn trước chỗ trống là “to be”, sau chỗ trống là tính từ “equivalent” => Chọn trạng từ chèn 

giữa để bổ sung ý nghĩa cho tính từ. => Đáp án B 

To be equivalent to: tương đương với 

Dịch: Doanh thu hàng năm của công ty chúng ta tương đương khoảng với doanh thu hàng năm 

của các đối thủ lớn hơn. 
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126. Although the assistant manager will be transferred next week, the personnel office 

has not yet found a replacement for…………………..  

(A) she 

(B) herself 

(C)         her 

(D)         hers 

Giải thích: Nhìn qua 4 đáp án,đây là bài tập liên quan tới đại từ. Sau giới từ “for” ta có thể 

điển các trường hợp: giới từ + V_ing/ N/ Tân ngữ => Chọn C 

Dịch: Mặc dù giám đốc trợ lý sẽ được điều chuyển tuần tới, văn phòng nhân sự vẫn chưa tìm 

được người thay thế cho cô ấy. 

 

127. The company's expansion will………………..in the creation of 200 new jobs. 

(A) hand 

(B) restore (v): khôi phục lại 

(C) set 

(D)         result 

Giải thích: Đây là một câu về từ vựng. 

Cấu trúc: result in st: dẫn tới điều gì. 

Dịch: Sự mở rộng của công ty sẽ dẫn tới việc tạo ra 200 công việc mới. 
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128. It is important to turn………….the engine before performing a safety check of the 

vehicle. 

(A) against 

(B) off 

(C ) together 

(D) with 

Giải thích: Đây là một câu về chọn giới từ phù hợp. 

Turn off st: tắt cái gì >< turn on st: bật cái gì 

Dịch: Việc quan trọng là tắt động cơ trước khi thực hiện 1 sự kiểm tra an toàn trên phương 

tiện giao thông. 

 

129. An applicant for this bank loan must have a………….source of annual income. 

(A) verifiable: được kiểm chứng 

(B) various (adj): khác, đa dạng 

(C) virtual 

(D) vacant (adj): bỏ trống 

Giải thích:  Đây là 1 câu về từ vựng. Dịch nghĩa để chọn 

Dịch: Ứng viên cho khoản vay ngân hàng này phải có 1 nguồn thu nhập hàng năm được kiểm 

chứng. 
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130. The political and economic problems facing the new administration must be 

addressed………… 

(A) caution (n): sự cẩn trọng 

(B) cautious (adj): cẩn trọng, cẩn thận 

(C) cautiously (adv) : 1 cách thận trọng 

(D) cautioning 

Giải thích: Đây là câu liên quan tới chủ điểm từ loại. 

Nhìn trước chỗ trống thấy động từ dạng bị động: tobe + Pii => Chọn adv bổ nghĩa cho động 

từ 

Dịch: Các vấn đề kinh tế và chính trị phải được xử lý 1 cách cẩn trọng. 

 

131. The music hall is supported largely by…………………donations from local 

companies. 

(A) tolerant (adj): tha thứ 

(B) thorough (adj): kĩ lương 

(C) generous (adj): hào phóng 

(D) capable (adj): có khả năng 

Giải thích: Một câu về từ vựng. 

Dịch: Nhà hát được hỗ trợ một cách hào phóng với các khoản quyên góp từ các công ty địa 

phương. 
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132. …………………the new project coordinator, Ms. Carson will be directly 

accountable to the board of directors. 

(A) As 

(B) Since 

(C) Which 

(D) That 

Giải thích: 

As + N chỉ người: Với tư cách 

As/ since + Mệnh đề = Because + MĐ 

Dịch: Với tư cách là người điều phối dự án mới, Ms.Carson sẽ chịu trách nhiệm trực tiếp trước 

ban giám đốc. 

 

133. Twenty new electrical engineers will……………..the company next month. 

(A) recruit (v) 

(B) join (v) 

(C) connect (v) 

(D) perform (v) 

Gỉai thích: Đây là bài tập về từ vựng 

-recruit = employ = hire sb: tuyển dụng ai 

-join = attend = participate in = take part in st: tham gia/ tham dự vào cái gì 

-connect: kết nốt 

-perform: biểu diễn, thể hiện 

Dịch: Hay mươi kĩ sư điện mới sẽ gia nhập công ty tháng tới. 
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134. Our team of specialists work with clients to develop…………….marketing 

strategies. 

(A) unavailable: không có sẵn 

(B) innovative: đổi mới, cách tân 

(C) resolved: giải quyết 

(D) convinced : thuyết phục 

Dịch: Đội ngũ chuyên gia của chúng ta đã làm việc với các khách hàng để phát triển các chiến 

lược marketing đổi mới. 

 

135. Hyun Technology's sales figures were……………..high for each quarter last year. 

(A) uniformed 

(B) uniformity (n): tính đồng nhất 

(C) uniform (n): đồng phục 

(D) uniformly (adv) : 1 cách thống nhất 

Giải thích: Đây là bài tập về từ loại 

Nhìn trước chỗ trống có động từ “to be”, sau chỗ trống là adj “high” => chọn adv chèn giữa 

để bổ nghĩa cho adj. 

Dịch: Năm ngoái doanh số bán hàng của Hyun Tecnology mỗi quý đều cao một cách đồng 

nhất. 

 

136. The Color Corporation cut the retail prices of its computers in a bid to make the 

line …………to a wider customer base. 

(A) accessible (adj) : có thể truy cập, có thể tiếp cận 

(B) accredited (adj): được công nhận 

(C) accustomed to: quen với 

(D) accomplished: hoàn thành 

Giải thích: Đây là bài tập về từ vựng. 

Cụm từ: in a bid to to: trong một sự nỗ lực 
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Dịch: Tập đoàn Color đã cắt giảm giá thành bán lẻ máy tính của nó trong một sự nỗ lực làm 

cho dòng sản phẩm tiếp cận tới cơ sở khách hàng rộng hơn. 

 

137. Both the Mitra and the Bhatta chemical companies are in better financial shape than 

many of…………….competitors. 

(A) theirs 

(B) they  

(C) their  

(D) them:  

Gỉải thích: Nhìn 4 đáp án thì đây là bài tập liên quan tới đại từ. 

Theirs = their + N 

They + V. “They” là đại từ nhân xưng làm chủ ngữ nên theo sau phải là 1 động từ 

Their + N. “Their” là tính từ sở hữu nên theo sau phải là 1 danh từ 

Them: Làm tân ngữ sau động từ 

Dịch: Cả 2 công ty hóa chất Mitra và Bhatta đều trong tình hình tài chính tốt hơn nhiều đối thủ 

cạnh tranh của họ. 

 

138. The prototypes will be designed with the………………..that will be required for the 

merchandise sold to the public. 

(A) specified 

(B) specific (adj): cụ thể 

(C) specify (v): chỉ rõ 

(D) specifications (n): đặc điểm kĩ thuật 
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Giải thích: Đây là câu về từ loại. Thấy trước chỗ trống có “the”, sau có đại từ quan hệ “that” 

=> Chọn danh từ. 

Đáp án D. 

-merchandise = goods = item (n): hàng hóa 

Dịch: Mẫu thử sẽ được thiết kế với các đặc điểm kĩ thuật cái mà sẽ được yêu cầu đối với hàng 

hóa được bán ra công chúng. 

 

139. The publisher's goal is to……………..the daily circulation figure of 80,000 by next 

year. 

(A) surpass (v): vượt trội 

(B) excel 

(C) pressure => under pressure: chịu áp lực 

(D) instill 

Dịch: Mục đích của nhà xuất bản là vượt con số lưu thông hàng ngày là 80,000 trước năm tới. 

 

140. In Saturday's auction, the property will go to the highest bidder, ………… of the 

amount offered. 

(A) regarding 

(B) regardless 

(C) regards 

(D) regarded 
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Cấu trúc:  

Regarding = concerning = tobe related to: liên quan tới 

Regardless of: bất chấp 

 Đáp án B 

Dịch: Vào cuộc đấu giá ngày thứ 7, khối tài sản sẽ thuộc về chủ thầu cao nhất, dù số tiền đưa 

ra có thế nào chăng nữa. 

PART 6 
141-143 
141. A  

be going to: tương lai gần có kế hoạch rõ ràng 

142. D 

Đại từ nhân xưng he đứng đầu câu làm chủ ngữ 

143. B 

Trạng từ làm từ nối. As a result – kết quả là.  

Chào buổi sáng, tôi có tin tốt lành muốn nói với tất cả các bạn. Kouji Sasaki sẽ chuẩn 

bị tiếp quản phòng nhân sự với cương vị như là giám đốc tạm thời. Ông Sasaki đã phục 

vụ trong công ty chúng ta ở nhiều vị trí trong gần hai mươi năm. Gần đây, ông đã quản 

lý một dự án lớn và dẫn đến thành công trong việc thành lập được chương trình nhân 

viên năng động. Nhờ thế, sự hao mòn nhân viên ước tính giảm đến 30%.   

 

144-146 

144. D step down: từ chức 

145. C phân từ bị động nối hai vế có cùng chủ ngữ 

146. C tự hào 
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Sau 18 năm làm việc với tư cách là chủ sở hữu của nhà hàng The Majestic, Sarah 

Botes đã tuyên bố ý định từ chức vào ngày 1/2. Con trai bà, Brian Botes, sẽ trở thành 

chủ của nhà hàng nổi tiếng này. Nổi tiếng nhờ những món ăn ngon đậm đà gia vị, The 

Majestic vẫn sẽ tiếp tục giữ lại bếp trưởng Armad martiz, người từng đạt quán quân 

đầu bếp…Bà Botes đã nói rằng “Cha tôi đã mở cửa hàng này 40 năm trước và giờ đây 

tôi rất tự hào khi thấy cháu trai của ông tiếp quản truyền thống gia đình.” 

147-149 

147. B tuy nhiên  

148. D cần thiết (trạng từ) 

149. C kế hoạch kinh doanh 

Có hàng trăm quyển sách nói về việc bắt đầu xây dựng công ty nhỏ. Tuy nhiên, chỉ có 

một vài cuốn là nổi bật về việc có thể khiến người đọc thực sự thấu hiểu nội dung bên 

trong. Một trong những quyển sách đó là …., cuốn sách có thể đưa ra lời khuyên cho 

người có ý tưởng tuyệt vời nhưng không nhất thiết phải đòi hỏi có kiến thức và kinh 

nghiệm khởi nghiệp. Tác giả bàn đến hàng loạt chủ đề bao gồm cách làm thế nào để tạo 

ra kế hoạch kinh doanh rõ ràng mà có thể thu hút được các nhà đầu tư. 

 

150-152 

150. A In addition to + Ving 

151. D tính từ đứng trước bổ sung cho danh từ 

152. A sự tư vấn 

Công ty Galo marketing làm việc chủ yếu với các cá nhân và doanh nghiệp nhỏ hung 

thú việc mua quảng cáo trên Internet. Cùng với việc giúp đỡ khách hàng xác định chiến 

lược phù hợp cho tình hình riêng của mình, chúng tôi còn cung cấp sự trợ giúp kỹ thuật 

chuyên môn mà có thể dành ưu thế trong nhiều tình huống. Các nghiên cứu đã chỉ ra 

rằng lĩnh vực quảng cáo online có thể tạo ra kết quả đáng kể cho nhà quảng cáo và 

nguồn lợi nhuận tăng trưởng nhanh chóng cho chủ Website.  
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Hãy cùng khám phá vì sao chúng tôi lại là dịch vụ cung cấp quảng cáo số một bằng 

cách gửi email theo địa chỉ để nhận được sự tư vấn miễn phí.  

 

 

PART 7 
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Questions 176 -180 refer to the following letter. 

Villax Properties 

650 Merrivale Rd. Albuquerque, NM 87112 June 2 

Yelena Dubnikova 

18 Milton Avenue, Apt. 5  

Albuquerque, NM 87111 

Dear Ms. Dubnikova, 

I am writing to inform you that Villax Properties will assume responsibility for the San Paulo apartment complex on 

June 15. Our company has been in operation for ten years, and we currently manage fifteen properties in the 

Albuquerque area. We hope to make this transition as convenient as possible. Therefore, I am providing some 

important information to assist you with this change. 

Please note that your current lease and payment information has been transferred to us from Lindner Management. 

All conditions of your lease will remain in effect until your lease expiration date. Rental fees will not increase as a 

result of this transition but may increase if you choose to renew your lease. 

All future rental payments should be mailed to our central office at the Merrivale Road address. The enclosed rental 

payment stubs should be included with each corresponding monthly payment. You may also drop the payment off to the 

rental office in your apartment complex, open Mondays—Wednesdays, 9 A.M.- 6 P.M. 

Maintenance request forms will no longer be provided. For general maintenance requests, please call our messaging service 

at 505-555-0195. Please leave your name, apartment number, and description of the services needed. All maintenance 

requests will be handled within 72 hours. If there is an emergency maintenance request, please call our on-site 

maintenance supervisor, Theo Shanahan, at 505-555-0181 for an immediate response. 

I have included a tenant information card with this letter as well as a self-addressed stamped envelope. Please complete 

the card and mail it back to me, using the envelope provided. This will ensure we have your updated information on 

file. 

On behalf of Villax Properties, I look forward to providing you with quality management services and hope that you will 

continue to feel at home in your apartment. Please contact our central office at 505-555-0180 or 

sanpaulo@villaxmgmt.com with any comments or questions. 

mailto:sanpaulo@villaxmgmt.com
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Sincerely,  

Ken Fulmer  

Ken Fulmer  

President 

Enclosures 
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181. What is indicated about the class? 

(A) It will take place in an outdoor area. 
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(B) It has been offered previously. 

(C) It is taught by experienced bird-watchers. 

(D) It will be offered at two different times.  

 

182. What is offered to those who purchase a tool kit? 

(A) A free class 

(B) A discount on wood 

(C) A tool belt 

(D) An extra hammer 

183. What is NOT included in the price of the class? 

(A) Pieces of wood 

(B) A screwdriver 

(C) A jar of glue 

(D)  Nails 

 

184. Why did Ms. Hobbs write to Ms. Webb? 

(A) To inform her of the cost of a class 

(B) To explain how to make a purchase 

(C) To remind her to bring supplies to class 

(D) To recommend a specific brand of tools 

 

185. What is implied about Ms. Webb's son? 

(A) He has his own tools. 

(B) He is an experienced woodworker. 

(C) He has registered with a group of friends. 

(D) He is at least sixteen years old. 
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186. What is suggested about McMorris Products Company? 

(A) It relies on television advertisements to attract consumers. 

(B) It is one of the largest food manufacturers in the nation. 

(C) It introduces new products to the market every year. 

(D) It is planning to expand its research division. 

 

187. In the instructions, the word "takes" in paragraph 3, line 1, is closest in meaning to 

(A)  follows 

(B)  requires 

(C)  determines  

(D)  lengthens  

188. What are participants asked to do? 

(A) Proceed as quickly as possible 

(B) Wear comfortable clothing 

(C) Fill out an online form 

(D) Drink water regularly 

 

189. What most likely is true about product sample 9? 

(A) It does not contain salt. 

(B) It is not yet available for purchase. 

(C) It was made available twice to participants. 

(D) It had a bitter taste. 

190. What aspect of the product did the participant strongly disagree with? 

(A) The product will be too expensive. 

(B) The product is a good color. 

(C) The product is too moist. 

(D) The product should be served cold. 
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191. What kind of business is the SLC? 

(A)  A fitness facility 

(B)  A doctor's office 

(C)  An investment firm 

(D) A medical research group 

 

192. What is indicated about Mr. and Mrs. Lopez? 

(A) They invested one million dollars in their business. 

(B) They followed advice they received from business consultants. 

(C) They moved to Whetstone fifteen years ago. 

(D) They attended the same university. 

 

193. What is NOT stated as being available at the SLC? 

(A)  A tennis court 

(B)  Individual training programs 

(C)  A swimming pool  

(D)  Cooking classes  

 

194. What is indicated about the SLC? 

(A) It offers in-home services to customers. 

(B) It aims to serve customers of all ages. 

(C) It has opened a second facility in Whetstone. 

(D) It offers multiple membership options. 

195. To whom was the SLC's business plan presented? 

(A) The Whetstone University Medical Center 

(B) The National Council of Medical Specialists 

(C) The Institute for Midlife Health Care 

(D) The Whetstone Chamber of Commerce 
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196. What is the purpose of the e-mail? 

(A) To invite Ms. Manahan to attend an event 

(B) To summarize the results of a meeting 

(C) To request an interview for a position at Colt Financial 

(D) To announce the opening of a community center 

197. What is a stated feature of the mentoring program? 

(A) Developing résumés 

(B) Evaluating employees 

(C) Managing time 

(D) Leading discussions  

198, Why will Colt Financial be referred to in EMCC's advertising? 

(A) Colt Financial will donate funds to an EMCC program. 

(B) Colt Financial will encourage its staff to sign up to help students. 

(C) Colt Financial will make its facility available for a college event. 

(D) Colt Financial will offer positions to graduates of EMCC's business program. 

 

199. What is indicated about Ms. Kwan? 

(A) She must schedule a telephone interview. 

(B) She has previous experience as a mentor. 

(C) She will be unavailable at the start of the program. 

(D) She will be on the EMCC campus on Wednesdays. 

 

200. Who most likely is Ms. Schwartz? 

(A) A former EMCC student 

(B) Ms. Manahan's career mentor 

(C) A Colt Financial employee 

(D) Mr. Wiltsey's supervisor 
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PART 5 
 

101. Mr. Yakamoto recommended________Mr. Ono and Ms. Simmons for promotions. 

(A) both 

(B) and 

(C) if 

(D) either 

Đáp án A 

 

Giải thích: 

Cấu trúc: 

both…..and: vừa…vừa, cả…lẫn 

either….or: hoặc….hoặc 

Dịch: Ông Yakamoto đã đề bạt thăng chức cả anh Ono và cô Simmons. 

 

102. Ms. Patel has just returned__________the fifth Chennai conference on marketing 

and advertising. 

(A) on: trên, dựa trên 

(B) from: từ… 

(C) about: về cái gì đó 

(D) behind: sau, phía sau 

Đáp án B 

Giải thích: return from: quay trở về từ đâu đó 

Dịch: Cô Patel vừa trở về từ hội nghị Chennai lần thứ 15 về tiếp thị và quảng cáo. 
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103. Last year, the Hansford Automobile catalog_________air-conditioning and digital 

radios as standard features in all automobiles. 

(A) listed 

(B) list 

(C) listing 

(D) to list 

Đáp án A 

Giải thích: Ta thấy câu thiếu động từ chính nên loại C và D. Dấu hiệu nhận biết thì quá 

khứ: ―last year nên chọn đáp án A 

Dịch: Năm ngoái, các cửa hàng ô tô Hansford đã liệt kê điều hòa không khí, đài kỹ thuật 

số như là những tính năng tiêu chuẩn trong tất cả các xe ô tô. 

 

104. Please be sure to arrive__________for next Monday's finance seminar, which will 

be held in the main auditorium. 

(A) exactly: chính xác, đúng đắn 

(B) presently: hiện giờ, hiện nay, bây gi 

(C) previously: trước, trước đây 

(D) early: sớm, ở lúc ban đầu, ở đầu mùa 

Đáp án D 

Dịch: Hãy đến sớm trong buổi hội thảo tài chính tổ chức tại hội chính vào thứ hai tới. 

 

105. The fax machines, along with all of___________ attachments and accessories, will 

have to be moved to the third floor. 

(A) they (đại từ nhân xưng đóng vai trò chủ ngữ) 

(B) their (tính từ sở hữu ) 

(C) them (đại từ nhân xưng đóng vai trò tân ngữ ) 

(D) themselves (đại từ phản thân ) 

Đáp án B 
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Cấu trúc: along with: theo cùng với, song song với 

Giải thích: Chỗ cần điền đứng trước danh từ: ―attachments nên chỉ có thể điền tính từ sở 

hữu => chọn đáp án B 

Dịch: Máy fax cùng với tất cả phụ kiện và phụ tùng kèm theo sẽ phải chuyển đến tầng 3. 

 

106. Tickets for the Anniversary Concert Series will be ___________ at the 

Brewster Hall ticke office from January 9 until January 22. 

(A) vacant: trống 

(B) revised: được đọc lại, xem lại, duyệt lại, xét lại 

 (C) available: sẵn có để dùng, sẵn sàng để dùng, có thể dùng được 

 (D) finished: hết, đã hoàn thành, đã kết thúc, đã xong 

Đáp án C 

Dịch: Vé cho chuỗi hòa nhạc kỉ niệm sẽ có sẵn tại các văn phòng bán vé hội trường 

Brewster từ ngày 09 tháng 1 cho đến 22 tháng 2. 

 

 

 

107. Employees who wish to__________the sales exposition in London next month 

should let their managers know. 

(A) participate (in): tham gia, tham dự; cùng góp phần 

(B) cooperate: hợp tác 

(C) submit: nộp 

(D) attend: tham dự 

Đáp án D 

Sau chỗ trống là the sales conference nên đáp án đúng sẽ là attend.  

Dịch: Những nhân viên nào muốn tham gia triển lãm bán hàng tại London vào tháng tới 

thì nên cho quản lí của họ biết. 
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108. The Franklin Health Clinic is___________to offer extended weekend hours to 

accommodate the needs of all patients. 

(A) please 

(B) pleasure 

(C) pleased 

(D) pleasing 

Đáp án C 

Giải thích: Cấu trúc―be pleased to do something: sẵn lòng, vui mừng, vui vẻ làm gì đó 

Dịch: Phòng khám sức khỏe Franklin rất sẵn lòng kéo dài thời gian làm việc vào cuối tuần để có 

thể đáp ứng nhu cầu của khách hàng.  

109. I look forward to discussing the consulting opportunities at your offices__________ we see 

each other on Tuesday. 

(A) when (khi ) 

(B) during (trong suốt ) 

(C) by (bằng cách, trước 1 thời điểm nào đó ) 

(D) that (cái đó..) 

Đáp án A 

Giản thích: Sau chỗ trống là một mệnh đề nên ta loại đáp án B, C. Dựa vào nghĩa chúng ta sẽ chọn 

đáp án A.  

Look forward to+ V-ing: trông đợi làm gì đó 

Dịch: Tôi rất mong chờ thảo luận những cơ hội tư vấn tại văn phòng của bạn khi mà 

chúng ta gặp nhau vào thứ 3. 
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110. Due to an unavoidable___________, Mr. Khan will postpone the teleconference 

until Thursday. 

(A) conflicted (v-ed) 

(B) conflict (v hoặc n ) 

(C) conflicting (v-ed) 

(D) conflicts (v hoặc danh từ số nhiều) 

Đáp án B 

Giải thích: Chỗ cần điền đứng sau tính từ: ―unavoidable nên cần 1 danh từ (tính từ đứng 

trước bổ nghĩa cho danh từ đứng sau), trước đó có mạo từ ―an nên chỉ có thể chọn một danh từ 

số ít nên đáp án B.  

Dịch: Do mâu thuẫn không tránh khỏi nên ông Khan sẽ hoãn lại cuộc họp qua điện thoại cho đến 

thứ 5.  

111. Based on its___________performance in laboratory tests, the new Conlime 

cleaning solution was approved for commercial use. 

(A) outstanding 

(B) willing 

(C) contentious 

(D) applicable 

Đáp án A 

Giải thích:  

- outstanding: nổi bật, đáng chú ý; nổi tiếng 

                       còn tồn tại, chưa giải quyết xong (vấn đề...); chưa trả (nợ...) 



 Trung tâm luyện thi TOEIC tốt nhất Hà Nội 

WWW.TOEICACADEMY.COM 

 

 

Được giải bởi các thầy cô TOEIC ACADEMY 

Hotline: 0965 721 551 - 0983 668 692 - 0966 924 390 

- willing: bằng lòng, vui lòng; muốn 

 to be willing to do: sẵn sàng làm gì 

 - contentious: hay cãi nhau, hay gây gỗ, hay cà khịa, hay sinh sự 

- applicable: có thể dùng được, có thể áp dụng được, có thể ứng dụng được 

Dịch: Dựa trên sự thể hiện nổi bật trong các thử nghiệm trong phòng thí nghiệm, các giải 

pháp làm sạch Conlime mới đã được chấp thuận cho sử dụng thương mại. 

 

112. The town council of Santa Rosa will___________tomorrow to discuss a new zoning plan for 

the commercial district. 

(A) obtain 

(B) review 

(C) meet 

(D) appoint 

Đáp án C 

Giải thích:  

- obtain: đạt được, thu được, giành được, kiếm được 

 - review: xem xét, xem lại 

 - meet: gặp, đáp ứng 

  to meet a demand: thoả mãn một yêu cầu 

- appoint: bổ nhiệm; chỉ định, chọn; lập 

to appoint someone to do something: chỉ định ai làm việc gì 
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Dịch: Ngày mai, hội đồng thành phố Santa Rosa sẽ họp để thảo luận về kế hoạch quy hoạch mới 

cho khu thương mại. 

113. Employees taking part in the annual clean-up day are reminded to dress____________for the 

occasion. 

(A) suit (v: hợp với hoặc n: bộ vest) 

(B) suits (v) 

(C) suitably (adv): hợp, phù hợp với, thích hợp với 

(D) suitability (n): sự thích hợp, sự phù hợp 

Đáp án C 

Giải thích: Chỗ trống cần điền đứng sau động từ ―dress nên có thể điền trạng từ để bổ 

nghĩa cho nó hoặc điền danh từ làm tân ngữ. Xét nghĩa ta thấy chỉ có thể chọn trạng từ, 

đáp án C 

Dịch: Nhân viên nào tham gia ngày dọn vệ sinh hàng năm được nhắc nhở ăn mặc phù hợp cho dịp 

này. 

 

114. Fujimori Builders will put up signs redirecting traffic in order to____________for 

road construction in the area. 

(A) restore: khôi phục 

(B) predict: nói trước; đoán trước, dự đoán 

(C) initiate: bắt đầu, khởi đầu, đề xướng 

 (D) prepare: sửa soạn, chuẩn bị 

Đáp án D 
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Dịch: Nhà xây dựng Fujimori sẽ đưa ra biển báo điều khiển giao thông để chuẩn bị cho 

xây dựng đường trong khu vực. 

 

115. When people finish filling out the questionnaire, they should put it directly___________the 

drop box. 

(A) into: vào, vào trong 

(B) next: bên cạnh 

(C) around: xung quanh 

(D)across : ở phía bên kia, qua, ngang qua 

Đáp án A 

Dịch: Khi mọi người điền xong bảng điều tra, họ nên để trực tiếp vào trong hộp lưu trữ. 

 

116. Byong-Yoon Sun will retire at the end of the month, and Hye-Kyong Kwon will 

assume the____________of company vice president. 

(A) role: vai, vai trò 

(B) portion: phần, phần chia 

(C) use: sự dùng; cách dùng 

(D) example: ví dụ 

Đáp án A 

Dịch: Vào cuối tháng này, Byong-Yoon Sun sẽ nghỉ hưu và Hye-Kyong Kwon sẽ đảm 

nhận vai trò phó chủ tịch công ty. 
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117. If merchandise is damaged or broken upon delivery, Mumbai Electronics will send 

customers a replacement___________. 

(A) production (n)- sự sản xuất 

(B) producing (v-ing): sản xuất 

(C) productive (adj) 

(D) product (n)- sản phẩm 

Đáp án D 

Giải thích: Chỗ cần điền đứng sau danh từ: ― replacement nên chỉ có thể điền danh từ. 

Dịch: Nếu hàng hóa bị hư hại hoặc bị vỡ trong quá trình vận chuyển thì công ty điện tử 

Mumbai sẽ gửi lại sản phẩm thay thế cho khách hàng. 

 

118. The Panther XL15's compact seating and small doors are__________of its sleek, 

efficient design. 

(A) character: tính cách, cá tính, nhân vật (n) 

(B) characteristics: đặc tính, đặc điểm (n) 

(C) characters (n) 

(D) characterized (v): biểu thị đặc điểm 

Đáp án B 

Giải thích: Chỗ cần điền đứng trước ―of nên cần điền 1 danh từ. Dịch nghĩa chọn đáp án B 

Dịch: Chỗ ngồi chắc chắn và cửa ra vào nhỏ của Panther XL 15 là những đặc điểm tạo 

kiểu dáng đẹp, thiết kế hiệu quả của nó. 
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119. Because only a few applications were received, the deadline____________the 

front-desk position has been extended by another week. 

(A) for: cho, về phía 

(B) to: hướng đến, tới 

(C) with: với, cùng với 

(D) at: tại, vào lúc 

 Đáp án A 

Giải thích: Chọn giới từ hợp nghĩa 

Dịch: Vì chỉ một vài đơn xin ứng tuyển được nhận nên hạn cuối cho vị trí lễ tân sẽ được gia hạn 

thêm 1 tuần. 

 

120. Bandung Airport, previously too small to handle international flights, has___________ 

doubled its capacity. 

(A) nearer (adj) 

(B) nearing (v-ing) 

(C) nearly(adv) 

(D) neared (v-ed) 

Đáp án C 

Giải thích: Chỗ cần điền đứng trước động từ: ―doubled nên cần 1 trạng từ bổ nghĩa cho 

nó => chọn đáp án C 

Dịch: Sân bay Bandung trước đây quá nhỏ để có thể đón những chuyến bay quốc tế 

nhưng gần đây nó đã tăng gấp đôi sức chứa. 
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121. Journalists__________are registered for next Monday's press conference will 

receive an admission pass upon registration. 

(A) whichever = no matter when 

(B) whoever = no matter who 

(C) who: đại từ quan hệ chỉ người 

(D) whose: đại từ quan hệ chỉ người – chỉ quyền sở hữu 

Đáp án C 

Giải thích: Chỗ cần điền cần 1 đại từ quan hệ (trong mệnh đề quan hệ để bổ nghĩa cho 

danh từ chỉ người: ―journalists) nên chỉ có thể chọn đáp án C 

Dịch: Các nhà báo đã được đăng ký cho buổi họp báo vào thứ hai tới sẽ nhận được một 

giấy phép vào cửa khi đăng ký. 

 

122. Izmit Museum regulations do not permit the___________of flash photography 

inside the art gallery. 

(A) use (v hoặc n ) 

(B) to use (to V ) 

(C) used (v-ed) 

(D) usable (adj) 

Đáp án A 

Giải thích: Chỗ cần điền đứng trước ―of nên cần 1 danh từ => chọn đáp án A 

Dịch: Qui định của bảo tàng Izmit không cho phép chụp ảnh với đèn flash trong 

phòng trưng bày nghệ thuật. 
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123. Sales Training Magazine now publishes twelve issues a year, four__________than 

in its first year of publication. 

(A) many 

(B) much 

(C) more 

(D) most 

Đáp án C 

Giải thích: Ta thấy dấu hiệu nhận biết của so sánh hơn: ―than nên chọn đáp án C 

Dịch: Tạp chí đào tạo bán hàng hiện nay nay đã xuất bản 12 ấn phẩm một năm, nhiều hơn 

4 ấn phẩm so với năm đầu tiên. 

 

124. The committee members were glad to see how____________Ms. Park presented 

the benefits of the incentive program. 

(A) privately: riêng, tư nhân, bí mật 

(B) apparently: rõ ràng,hiển nhiên 

(C) likely: có thể, chắc vậy 

(D) skillfully: khéo léo, đầy kĩ năng 

Đáp án D 

Giải thích: Chỗ trống cần điền một trạng từ để bổ nghĩa cho động từ presented (thuyết trình) nên 

ta sẽ chọn đáp án D: thuyết trình một cách điêu luyện, chuyên nghiệp.  

Dịch: Các thành viên ủy ban rất hài lòng khi xem cách bà Park đã trình bày một cách khéo léo 

những lợi ích của chương trình ưu đãi.  
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125. Farmers are predicting good crop harvests in the Kenashaw area as a result of 

recent___________ weather conditions. 

(A) favors (v) 

(B) favorable (adj) 

(C) favor (v or n) 

(D) favoring (v) 

Đáp án B 

Giải thích: Chỗ trống cần điền đứng trước danh từ: ―weather conditions nên cần 1 tính 

từ bổ nghĩa cho nó => chọn đáp án B 

Dịch: Nông dân trong khu vực Kenashaw dự báo sẽ có một vụ mùa bội thu nhờ vào điều kiện thời 

tiết thuận lợi gần đây. 

 

126. The new play received_________ reviews by most of the local theater critics, 

despite the high number of ticket sales. 

(A) disappointing: làm chán ngán, làm thất vọng 

(B) perceivable: Có thể hiểu được, có thể nắm được, có thể nhận thức, có thể lĩnh hội 

 (C) operational: Hoạt động, thuộc quá trình hoạt động 

(D) potential: Tiềm năng; tiềm tàng 

Đáp án A 

Dịch: Vở kịch mới nhận được những đánh giá đáng thất vọng từ hầu hết các nhà phê bình 

sân khấu địa phương, mặc dù doanh thu bán vé cao. 
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127. The proposal for a new courtyard at Pendlemeyer Apartments should be 

carefully__________before being submitted for approval. 

(A) appealed: Kêu gọi, hấp dẫn, lôi cuốn 

(B) preoccupied: Chiếm trước, giữ trước 

(C) analyzed: phân tích 

(D) consented: Đồng ý, ưng thuận, thoả thuận; tán thành 

Đáp án C 

Dịch: Đề nghị cho một sân mới tại căn hộ Pendlemeyer cần được phân tích một cách cẩn 

thận trước khi trình phê duyệt. 

 

128. A boost in wheat production was to the region's__________ benefit, lowering the 

local cost of food. 

(A) finance (n hoặc v) 

(B) financing (v-ing) 

(C) financed (v-ed) 

(D) financial (adj) 

Đáp án D 

Giải thích: Chỗ cần điền đứng trước danh từ ―benefit‖ nên cần 1 tính từ đứng trước bổ 

nghĩa cho nó => chọn đáp án D 

Dịch: Sự gia tăng trong sản xuất lúa mì là để có lợi ích tài chính cho khu vực, giảm chi 

phí thực phẩm địa phương. 
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129. The Pentular desk cannot be shipped__________a purchase order is signed by the 

department manager. 

(A) despite ( mặc dù, bất chấp ) + cụm danh từ 

(B) unless: nếu không, trừ khi + mệnh đề 

(C) neither: cũng không, mà cũng không 

Đáp án B 

Dịch: Bàn Pentular không thể được vận chuyển nếu đơn đặt mua hàng không được quản 

lí bộ phận kí. 

 

130. The Wiltshire Orchestra's concert was_____________three hours long, ending just 

after 11 P.M. 

(A) attentively: Chăm chú 

(B) approximately: xấp sỉ, gần đúng 

(C) endlessly: không ngừng, bất tận 

(D) comparatively: tương đối 

Dịch: Buổi hòa nhạc của Wiltshire Orchestra kéo dài gần 3 tiếng, kết thúc sau 11h tối. 

 

131. Food Aficionado's cover story about summer entertaining__________ the 

magazine to sell over 100,000 copies in one week. 

(A) arranged: sắp đặt có chủ ý 

(B) suggested: gợi ý, làm nảy ra trong trí 

(C) followed: đi theo sau 

(D) helped: giúp đỡ, cứu giúp 
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Đáp án D 

Dịch: Câu chuyện trang bìa của Food Aficionado về cách giải trí mùa hè đã giúp các tạp 

chí bán được hơn 100.000 bản trong một tuần. 

 

132. After___________their travel reservations online, airline passengers should arrive 

at the airport at least an hour before departure. 

(A) confirmation 

(B) confirmed 

(C) confirming 

(D) have confirmed 

Đáp án D 

Giải thích: Chỗ cần điền đứng sau sau giới từ ―after trước N => chọn đáp án C 

Dịch: Sau khi xác nhận việc đặt chỗ trực tuyến trước, khách hàng nên đến sân bay trước 

ít nhất 1 tiếng trước khi khởi hành. 

133. The success of Friendly Frog toys isprimarily due to the clever 

marketing __________ employed by the manufacturers. 

(A) layout: bố cục 

(B) status: địa vị, tình trạng, thân phận, thân thế  

(C) print: in 

(D) strategy: chiến lược 

Đáp án D 

Dịch: Sự thành công của đồ chơi Friendly Frog chủ yếu là do chiến lược tiếp thị thông 

minh được các nhà sản xuất sử dụng. 
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134. The Hong Kong office of Huang Associates will be closed temporarily while 

renovations___________ . 

(A) will be complete 

(B) are completed 

(C) being completed 

(D) completing 

Đáp án B 

Giải thích: Mệnh đề sau ―while thiếu động từ chính nên loại C và D. Đi sau các liên từ thời gian 

như while, when, once, as soon as, after, before, until… Động từ không chia ở thì tương lai nên 

loại A.  

Dịch: Văn phòng Hong Kong của tập đoàn Huang sẽ phải tạm thời đóng cửa trong khi 

sự cải tạo được hoàn thành. 

135. ___________ entering office, Mayor Levinson will give a public address on behalf 

of the city government. 

(A) Toward: Theo hướng, về hướng, nhằm 

(B) Within: trong vòng 

(C) Upon: Theo như, Trong lúc, Khi 

(D) Onto: về phía trên, lên trên 

Đáp án C 

Dịch: Khi bước vào văn phòng, Thị trưởng Levinson sẽ cung cấp cho một địa chỉ 

Chung thay mặt cho chính quyền thành phố. 
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136. Cleaning the air filter on a regular basis ___________ improves the mower's 

efficiency. 

(A) consider (v) 

(B) considerably (adv) 

(C) considered (v-ed) 

(D) considerable (adj) 

Đáp án B 

Giải thích: Chỗ cần điền đứng trước động từ: ―improves nên cần một trạng từ bổ nghĩa 

cho nó => chọn đáp án B 

Dịch: Làm sạch bộ lọc không khí thường xuyên sẽ cải thiện đáng kể hiệu quả của máy cắt. 

137. Before retiring in March, Ms. Sato will spend____________three weeks training 

her replacement. 

(A) at least: ít nhất, tối thiểu 

(B) throughout: từ đầu đến cuối, khắp, suốt 

(C) mostly: hầu hết, phần lớn 

(D) above: ở trên, quá, vượt quá 

Đáp án A 

Dịch: Trước khi về hưu vào tháng 3, bà Sato sẽ dành ít nhất 3 tuần để đào tạo người thay 

thế bà ấy. 
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138. Professional Photographic Arts Studio requests that applicants____________a 

portfolio of black-and-white photographs. 

(A) to submit 

(B) submitted 

(C) submit 

(D) would submit 

Đáp án C 

Giải thích: Mệnh đề sau ―that thiếu động từ chính nên loại A. Câu đang ở dạng thức giả định => 

chọn đáp án C 

Thức giả định dùng với các động từ sau đây:  

Advise,  Demand, Prefer, Require, Ask, Command, Decree, Insist, Move, Order, Propose, 

Recommend, Request, Stipulate, Suggest, Urge 

- Trong câu nhất định phải có ―that 

- Động từ sau chủ ngữ 2 ở dạng nguyên thể bỏ ―to 

Subject1 + verb + that + subject 2+ [verb in simple form] ... 

Ví dụ: 

We urge that he leave now. 

Nếu bỏ that đi chủ ngữ 2 sẽ trở thành tân ngữ, động từ trở về dạng nguyên thể có to, câu 

sẽ mất đi ý nghĩa giả định và trở thành câu bình thường. 

Ví dụ: 

We urge him to leave now. 
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139. By recycling the wood shavings__________by its paper-making process. 

Paperwide saves thousands of dollars each year. 

(A) generate 

(B) generates 

(C) have generated 

(D) generated 

Đáp án D 

Giải thích: Dạng rút gọn mệnh đề quan hệ dạng bị động. Câu đầy đủ: ….the wood 

shavings  are generated by… 

RÚT GỌN MỆNH ĐỀ QUAN HỆ 

1) Dùng cụm Ving : 

Dùng cho các mệnh đề chủ động 

The candidate who is sitting next to you is very outstanding = The candidate sitting to you is very 

outstanding 

2) Dùng cụm Phân từ hai : 

Dùng cho các mệnh đề bị động . 

The journanists who are invited to the press conference have worked for our magazine = The 

journanists invited to the press conference have worked for our magazine.   

3) Dùng cụm động từ nguyên mẫu (to Vinf) 

Dùng khi danh từ đứng trước có các từ bổ nghĩa như :ONLY, LAST,số thứ tự như: 

FIRST, SECOND… 

The last person who leaves the room must turn off the light = The last person to leave the room 

must turn off the light.  
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140. Lucio's is a very popular restaurant for weekday lunches, partly because of 

its____________to the city's business district. 

(A) proximity: trạng thái gần (về không gian, thời gian...) 

(B) location: vị trí 

(C) situation: vị trí, địa thế 

 (D) tendency: xu hướng, khuynh hướng 

Đáp án A 

Dịch: Lucio là một nhà hàng rất được yêu thích về các bữa ăn trưa các ngày trong tuần, một phần 

vì nó gần khu kinh doanh của thành phố.  

 

 

 

 

PART 6 
 

141. B  Giải thích: dịch nghĩa và dựa vào ý nghĩa của câu sau. 

Cảm ơn bạn vì đã gửi đơn xin ứng tuyển cho chúng tôi. Chúng tôi thấy trình độ học vấn và 

kinh nghiệm làm việc của bạn rất ấn tượng… 

 

142. C.   Giải thích: thì động từ, chia tất cả động từ ở quá khứ. 

Chúng tôi rất may mắn khi có những ứng cử viên chất lượng cho vị trí và sau khi cân nhắc 

cận thận, chúng tôi quyết định chọn ứng cử viên có kinh nghiệm phù hợp nhất. 
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143. D Chủ điểm: liên từ. 

Giải thích: Although: mặc dù; except: ngoại trừ; until: cho tới khi; whether: có hay không. 

Dịch nghĩa từ 141-143: 

Gửi Dr. Simonon, 

Cảm ơn bạn đã gửi đơn xin việc cho chúng tôi. Trình độ học vấn cũng như kinh nghiệm làm 

việc của bạn rất ấn tượng, tuy nhiên, vị trí mà bạn ứng tuyển đã có người. Chúng tôi rất may 

mắn khi có nhiều ứng viên có năng lực đã ứng tuyển vào vị trí này, và sau khi cân nhắc, 

chúng tôi đã chọn người có kinh nghiệm làm việc trước đây phù hợp nhất. 

Mặc dù bạn không được nhận công việc lần này nhưng chúng tôi vẫn giữ hồ sơ cũng như 

thông tin liên quan của bạn để cho những vị trí tuyển dụng sau này. 

  

 

144. B From all of our members: từ tất cả các thành viên. 

         From those of our members: từ những người đó thuộc thành viên chúng tôi (thừa 

nghĩa) 

         From which of our members: từ cái của chúng tôi (sai nghĩa) 

         Không có “from whom of our members” 

 

 

145. A    Thì động từ. 

Dịch nghĩa: như là một thành viên của hội, bạn sẽ được nhận vé vào cửa miễn phí. 

 

146. B Chủ điểm: trạng từ nối câu. 

         Conversely: trái ngược nghĩa 

         Additionally: bổ sung ý nghĩa 

         For example: ví dụ (giải thích chi tiết và minh hoạ) 

         Instead of + noun: thay vì gì đó 
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Trong câu này, câu trên đã nói: như là thành viên của hội, bạn được miễn phí vé vào cửa. 

Thêm vào đó, bạn cũng sẽ được giảm giá khi mua hàng ở quầy lưu niệm. 

Dịch nghĩa từ 144-146 

Cranmere Gardens có diện tích gần 1,000 ách. Vườn tược và khu đất chúng ta là mái nhà 

có vô sống động thực vật. Nhờ có sự hỗ trợ tài chính của tất cả các thành viên mà chúng ta 

có thể duy trì hoạt động của khu vườn và cho ra mắt những bộ sưu tập hoa lớn nhất thế giới. 

Nhiệm vụ của thành viên còn là đóng góp vào việc xây dựng các chương trình giáo dục về 

khu vườn. Đặc biệt khi điều này giúp chúng ta tổ chức được các buổi hội thảo về vườn cây 

cảnh. 

Như là một thành viên trong hội, bạn được miễn phí vé vào cửa khi đến thăm vườn. Thêm 

vào đó, bạn còn được giảm giá khi mua sắm tại cửa hàng lưu niệm… 

 

147. B privileged 

 Dịch nghĩa ta thấy: privileged có đặc ơn, có vinh dự được 

 

148. D    Chủ điểm: định từ (từ bổ sung ý nghĩa đứng trước danh từ) 

         Little: hầu như không đi với danh từ không đếm được, ví dụ: I have little money – tôi 

hầu như không có tiền 

         A little: một ít + danh từ không đếm được 

         A few: một ít + danh từ đếm được số nhiều 

         Few: hầu như không + danh từ đếm được số nhiều 

         Less: ít hơn (dạng so sánh hơn của little) 

Vì “participants” người tham gia ở dạng số nhiều nên đáp án đúng nhất là “a few” 
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149. A dịch nghĩa: Feedback = phản hồi. 

Dịch nghĩa từ 147-149 

Thay mặt công ty trách nhiệm hữu hạn Hartson và Price, tôi rất muốn cảm ơn bạn. Chúng 

tôi rất cảm kích thiện chí của bạn khi đã diễn thuyết tại hội nghị kinh tế vĩ mô cho chúng 

tôi. Chúng tôi tự nhận thấy bản thân rất vinh dự khi được có bạn là nhóm trưởng cho kỳ họp 

về xu hướng kinh tế và hội thảo về thị trường trao đổi ngoại tệ. 

Để bạn tham khảo, đính kèm có những phản hồi và nhận xét đến từ những người tham dự 

buổi hội thảo trước. Phải nói thêm rằng, có rất ít người tham dự có ý kiến phản hồi. 

Dù thế, tôi nghĩ rằng bạn sẽ thấy chúng rất hữu ích. 

  

150. D dịch nghĩa 

151. A Trạng từ nối câu 

152. B thì động từ 

  

Dịch nghĩa từ 150-152 

Khách sạn The beautiful Saldon cung cấp dịch vụ lưu trú tiện nghi thoải mái trong một khu 

tổ hợp cực kỳ thư giãn chỉ cách vài phút đi bộ từ bãi biển đẹp nhất vùng. Tại đây, bạn có 

thể tận hưởng kỳ nghỉ bằng các hoạt động như lặn, ngắm cảnh và dịch vụ giải trí đẳng cấp 

khác. Thêm nữa, để đặt phòng ở khách sạn lại chưa bao giờ trở nên dễ như thế. Đơn giản là 

truy cập website và làm theo hướng dẫn. Hoặc, bạn có thể gọi điện thoại trực tiếp cho chúng 

tôi theo số … Trong những tháng hè, chúng tôi khuyến cáo khách hàng đặt chỗ trước để 

đảm bảo còn phòng …. 
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