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NHỮNG BỘ TÀI LIỆU CỰC CHẤT DO IELTS FIGHTER
BIÊN SOẠN
IELTS Fighter biết rằng bạn luôn cần những tài liệu học hiệu quả, giúp tự học tốt
hơn tại nhà. Do đó, chúng mình cùng tạo nên nhiều tài liệu hay để gửi các bạn. Đây
là điểm mà giúp IELTS Fighter luôn được nhiều học viên, những người theo dõi hành
trình phát triển của trung tâm yêu thích. Trước khi đến với những phần chính của
cuốn sách, IELTS Fighter xin giới thiệu những bộ tài liệu IELTS chất lượng do chính
chúng mình biên soạn để giúp các bạn ôn thi hiệu quả và có điểm số IELTS như
mong muốn.
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MỘT SỐ ĐẦU SÁCH TIÊU BIỂU

Các bạn chỉ cần gõ Tài liệu IELTS Fighter biên soạn trên GG, chúng tôi đã cập nhật
trên website ielts-fighter.com nhé!
Hiện IELTS Fighter có chương trình khóa học offline tại 29 cơ sở và học trực tuyến
cho tất cả các bạn trên mọi miền Tổ Quốc nhé.
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1. CHỦ ĐỀ DAY – WEEK - MONTH
DAYS OF THE WEEK
Monday

/ˈmʌndeɪ/

thứ hai

Tuesday

/ˈtuːzdeɪ/

thứ ba

Wednesday

/ˈwenzdeɪ/

thứ tư

Thursday

/ˈθɜːrzdeɪ/

thứ năm

Friday

/ˈfraɪdeɪ/

thứ sáu

Saturday

/ˈsætərdeɪ/

thứ bảy

Sunday

/ˈsʌndeɪ/

chủ nhật

weekday

/ˈwiːkdeɪ/

ngày trong tuần

weekend

/ˈwiːkend/

cuối tuần

MONTHS OF THE YEAR
January

/ˈdʒænjueri/

tháng Một

February

/ˈfebrueri/

tháng Hai

March

/mɑːrtʃ/

tháng Ba

April

/ˈeɪprəl/

tháng Tư

May

/meɪ/

tháng Năm

June

/dʒuːn/

tháng Sáu

July

/dʒuˈlaɪ/

tháng Bảy

August

/ˈɔːɡəst/

tháng Tám

September

/sepˈtembər/

tháng Chín

October

/ɑːkˈtəʊbər/

tháng Mười

November

/nəʊˈvembər/

tháng Mười Một

December

/dɪˈsembər/

tháng Mười Hai

Example
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Sam: Hi Ali. It’s me, Sam!
Ali: Hey, Sam. How are you? When are you arriving?
Sam: I’m fine. Really looking forward to seeing you. I’ve booked my flight for
Wednesday morning, arriving at 6.50 in the evening.
Ali: Great! That’s Wednesday 6th July. And what airline are you flying on?
Sam: British Airways, flight number BA3025.
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2. CHỦ ĐỀ SUBJECTS
SUBJECTS
Agriculture

/ˈæɡrɪkʌltʃər/

Nông nghiệp

Anthropology

/ˌænθrəˈpɑːlədʒi/

Nhân chủng học

Archaeology

/ˌɑːrkiˈɑːlədʒi/

Khảo cổ học

Architecture

/ˈɑːrkɪtektʃər/

Kiến trúc xây dựng

Biology

/baɪˈɑːlədʒi/

Sinh học

Business
management

/ˈbɪznəs
ˈmænɪdʒmənt/

Quản trị kinh doanh

Chemistry

/ˈkemɪstri/

Hóa học

Economics

/ˌiːkəˈnɑːmɪks/

Kinh tế học

Geography

/dʒiˈɑːɡrəfi/

Địa lý

History

/ˈhɪstri/

Lịch sử

Humanities

/hjuːˈmænətiz/

Khoa học nhân văn

Law

/lɔː/

Pháp luật học

Literature

/ˈlɪtrətʃər/

Văn học

Logic

/ˈlɑːdʒɪk/

Lý luận học

Mathematics

/ˌmæθəˈmætɪks/

Toán học

Performing arts

/pərˌfɔːrmɪŋ ˈɑːrts/

Nghệ thuật biểu diễn

Philosophy

/fəˈlɑːsəfi/

Triết học

Physics

/ˈfɪzɪks/

Vật lý

Politics

/ˈpɑːlətɪks/

Chính trị

Psychology

/saɪˈkɑːlədʒi/

Tâm lý học

Science

/ˈsaɪəns/

Khoa học
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Statistics

/stəˈtɪstɪks/

Khoa học thống kê

Visual arts

/ˈvɪʒuəl ˈɑːrts/

Nghệ thuật thị giác

Example
Kate: Umm …, excuse me, Suzy. Could you help me?
Suzy: Yes, of course. What is it?
Kate: I’ve got a lecture in the Law School next. Could you tell me where the
lecture theatre is?
Suzy: Oh yes. That’s easy. The law lecture theatre’s on the first floor.

3. CHỦ ĐỀ MARKETING
MARKETING
advertisement

/ˌædvərˈtaɪzmənt/

quảng cáo

business card

/ˈbɪznəs kɑːrd/

danh thiếp

campaign

/kæmˈpeɪn/

chiến dịch

catalogue

/ˈkætəlɔːɡ/

danh mục liệt kê

collect data

/kəˈlekt ˈdeɪtə/

thu thập dữ liệu

competition

/ˌkɑːmpəˈtɪʃn/

cuộc thi

customer

/ˈkʌstəmər/

khách hàng

display

/dɪˈspleɪ/

trưng bày

entertainment
industry

/ˌentərˈteɪnmənt
ˈɪndəstri/

ngành công nghiệp giải trí

interview

/ˈɪntərvjuː/

phỏng vấn

leadership

/ˈliːdərʃɪp/

khả năng lãnh đạo

management

/ˈmænɪdʒmənt/

sự quản lý
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manufacture

/ˌmænjuˈfæktʃər/

sự sản xuất

mass media

/ˌmæs ˈmiːdiə/

phương tiện truyền thông

merchandise

/ˈmɜːrtʃəndaɪs/

hàng hóa

newsletter

/ˈnuːzletər/

bản tin

poll

/pəʊl/

cuộc thăm dò ý kiến

product

/ˈprɑːdʌkt/

sản phẩm

profit margin

/ˈprɑːfɪt mɑːrdʒɪn/

tỷ suất lợi nhuận

questionnaire

/ˌkwestʃəˈner/

bản câu hỏi, thăm dò ý kiến

recruitment

/rɪˈkruːtmənt/

sự tuyển dụng, chiêu mộ

research method

/rɪˈsɜːrtʃ ˈmeθəd/

phương pháp nghiên cứu

special offer

/ˈspeʃl ˈɔːfər/

giá chào đặc biệt

statistic

/stəˈtɪstɪk/

số liệu

strategy

/ˈstrætədʒi/

chiến lược

survey

/ˈsɜːrveɪ/

cuộc khảo sát

TV programme

/ˌtiː ˌviː ˈprəʊɡræm/

chương trình truyền hình

website

/ˈwebsaɪt/

trang web

Example
A: Now can you show me how to find a book?
B: Well, the library’s very big, and the books on food could be under cookery, or
they could be in history, or even entertainment. So, the first thing to do is to look
it up in the online catalogue.
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4. CHỦ ĐỀ CONTINENTS - OCEANS
CONTINENTS
continent

/ˈkɑːntɪnənt/

lục địa

Africa

/ˈæfrɪkə/

Châu Phi

Antarctica

/ænˈtɑːrktɪkə/

Châu Nam Cực

Asia

/ˈeɪʒə/

Châu Á

Australia

/ɔːˈstreɪliə/

Châu Úc (Châu Đại Dương)

Europe

/ˈjʊrəp/

Châu Âu

North America

/ˌnɔːrθ əˈmerɪkə/

Bắc Mỹ

South America

/ˌsaʊθ əˈmerɪkə/

Nam Mỹ

OCEANS
ocean

/ˈəʊʃn/

đại dương

Arctic Ocean

/ˌɑːrktɪk ˈəʊʃn/

Bắc Băng Dương

Atlantic Ocean

/ətˌlæntɪk ˈəʊʃn/

Đại Tây Dương

Indian Ocean

/ˌɪndiən ˈəʊʃn/

Ấn Độ Dương

Pacific Ocean

/pəˌsɪfɪk ˈəʊʃn/

Thái Bình Dương

Southern Ocean

/ˈsʌðərn ˈəʊʃn/

Nam Băng Dương

Example
Australia is the world’s smallest continent and largest island. It is one of the oldest
land masses and flattest of all the continents. After Antarctica, Australia is the
second driest continent. Most areas of Australia are semi desert or arid, almost 40
percent is North of the Tropic of Capricorn. On its Western coast is the Indian Ocean
and on its East, the Coral and Tasman seas of the South Pacific Ocean. Australia is
the only nation which occupies an entire continent.
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5. CHỦ ĐỀ MONEY
MONEY MATTERS
annual fee

/ˈænjuəl fiː/

phí thường niên

annuity

/əˈnuːəti/

tiền trợ cấp hàng năm

bank statement

/ˈbæŋk steɪtmənt/

bản sao kê ngân hàng

budget deficit

/ˈbʌdʒɪt ˈdefɪsɪt/

thâm hụt ngân sách

cash

/kæʃ/

tiền mặt

cheque

/tʃek/

séc

counterfeit money

/ˈkaʊntərfɪt mʌni/

tiền giả

coupon

/ˈkuːpɑːn/

phiếu mua hàng

credit card

/ˈkredɪt kɑːrd/

thẻ tín dụng

currency

/ˈkɜːrənsi/

tiền tệ

current account

/ˈkɜːrənt əkaʊnt/

tài khoản vãng lai

debit card

/ˈdebɪt kɑːrd/

thẻ ghi nợ

debt

/det/

khoản nợ

deposit

/dɪˈpɑːzɪt/

tiền đặt cọc

duty-free store

/ˌduːti ˈfriː stɔːr/

cửa hàng miễn thuế

Finance Department

/faɪˈnæns
dɪˈpɑːrtmənt/

Bộ Tài Chính

in advance

/ ɪn ədˈvæns/

trả trước

income

/ˈɪnkʌm/

thu nhập

interest rate

/ˈɪntrəst reɪt/

lãi suất

interest-free credit

/ˌɪntrəst ˈfriː ˈkredɪ/

tín dụng không lãi suất

invest

/ɪnˈvest/

đầu tư

low-risk investment

/ˌləʊ ˈrɪsk ɪnˈvestmənt/

đầu tư rủi ro thấp
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MasterCard

/ˈmæstərkɑːrd/

thẻ MasterCard

money management

/ˈmʌni ˈmænɪdʒmənt/

quản lý tiền bạc

monthly
membership

/ ˈmʌnθli ˈmembərʃɪp/

hội viên theo tháng

mortgage

/ˈmɔːrɡɪdʒ/

tiền thế chấp

non-refundable

/ˌnɑːn rɪˈfʌndəbl/

không hoàn tiền

poverty

/ˈpɑːvərti/

sự thiếu thốn

profitable

/ˈprɑːfɪtəbl/

sinh lãi, có lợi

public money

/ˈpʌblɪk mʌni/

tiền công quỹ

purchase

/ˈpɜːrtʃəs/

mua

student account

/ˈstuːdnt əkaʊnt/

tài khoản dành cho sinh viên

tuition fee

/tuˈɪʃn fiː/

học phí

VISA

/ˈviːzə/

thẻ VISA

voucher

/ˈvaʊtʃər/

phiếu giảm giá, biên lai

withdraw

/wɪθˈdrɔː/

rút tiền

Example
Many women are unwilling to invest in stocks and shares, for instance, but these
can be extremely profitable. It is usually advised that at least 70% of a person's
savings should be in low-risk investments but for the rest, financial advisors often
advise taking some well-informed risks. Initiatives such as this can give women the
economic skills and knowledge they need for a comfortable, independent
retirement.
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6. CHỦ ĐỀ NATURE
NATURE (1)
avalanche

/ˈævəlæntʃ/

tuyết lở

biodiversity

/ˌbaɪəʊdaɪˈvɜːrsəti/

sự đa dạng sinh học

canyon

/ˈkænjən/

hẻm núi

catastrophe

/kəˈtæstrəfi/

thảm họa, tai ương

cliff

/klɪf/

vách đá

climate

/ˈklaɪmət/

khí hậu

coast

/kəʊst/

bờ biển

dam

/dæm/

đập (ngăn nước)

desertification

/dɪˌzɜːrtɪfɪˈkeɪʃn/

sự sa mạc hóa

disaster

/dɪˈzæstər/

thảm họa

earthquake

/ˈɜːrθkweɪk/

động đất

environment

/ɪnˈvaɪrənmənt/

môi trường

erosion

/ɪˈrəʊʒn/

sự xói mòn

eruption

/ɪˈrʌpʃn/

sự phun trào

field

/fiːld/

cánh đồng

flood

/flʌd/

lũ lụt

forest

/ˈfɔːrɪst/

rừng

hill

/hɪl/

đồi

hurricane

/ˈhɜːrəkeɪn/

bão (có gió giật)

island

/ˈaɪlənd/

hòn đảo

jungle

/ˈdʒʌŋɡl/

rừng nhiệt đới

lake

/leɪk/

hồ

landslide

/ˈlændslaɪd/

sự lở đất
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mountain

/ˈmaʊntn/

núi

oasis

/əʊˈeɪsɪs/

ốc đảo

peninsula

/pəˈnɪnsələ/

bán đảo

pond

/pɑːnd/

ao

reef

/riːf/

đá ngầm

river

/ˈrɪvər/

sông

storm

/stɔːrm/

bão

tornado

/tɔːrˈneɪdəʊ/

lốc xoáy

typhoon

/taɪˈfuːn/

bão nhiệt đới

valley

/ˈvæli/

thung lũng

village

/ˈvɪlɪdʒ/

làng

volcano

/vɑːlˈkeɪnəʊ/

núi lửa

waterfall

/ˈwɔːtərfɔːl/

thác nước

Example
They had no way of knowing that the real source of their misfortunes had occurred
a year ago thousands of miles away. The 1815 eruption of Mount Tambora on the
Indonesian island of Sumbawa was what is known as a supervolcano, characterized
by a volume of erupted material, many times greater than that of ordinary
volcanoes.

NATURE (2)
amphibian

/æmˈfɪbiən/

động vật lưỡng cư

bark

/bɑːrk/

vỏ cây

bird of prey

/ˌbɜːrd əv ˈpreɪ/

chim săn mồi
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branch

/bræntʃ/

cành cây

bush

/bʊʃ/

bụi cây

cetacean

/sɪˈteɪʃn/

động vật biển có vú

class

/klæs/

lớp (sinh vật)

cluster

/ˈklʌstər/

bó

core

/kɔːr/

hạch

creature

/ˈkriːtʃər/

sinh vật

family

/ˈfæməli/

họ

fertilizer

/ˈfɜːrtəlaɪzər/

phân bón

fish

/fɪʃ/

cá

flower

/ˈflaʊər/

hoa

fungus

/ˈfʌŋɡəs/

nấm

genus

/ˈdʒiːnəs/

giống

insect

/ˈɪnsekt/

côn trùng

leaves

/liːvz/

lá cây

lion

/ˈlaɪən/

sư tử

livestock

/ˈlaɪvstɑːk/

thú nuôi

mammal

/ˈmæml/

động vật có vú

mushroom

/ˈmʌʃruːm/

nấm

octopus

/ˈɑːktəpʊs/

bạch tuộc

order

/ˈɔːrdər/

bậc

penguin

/ˈpeŋɡwɪn/

chim cánh cụt

phylum

/ˈfaɪləm/

ngành, hệ

plant

/plænt/

thực vật

primate

/ˈpraɪmeɪt/

động vật linh trưởng
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reptile

/ˈreptaɪl/

loài bò sát

rodent

/ˈrəʊdnt/

loài gặm nhấm

root

/ruːt/

rễ cây

seabird

/ˈsiːbɜːrd/

chim biển

seed

/siːd/

hạt giống

species

/ˈspiːʃiːz/

loài

stem

/stem/

thân cây

trunk

/trʌŋk/

thân cây

twig

/twɪɡ/

cành con

whale

/weɪl/

cá voi

Example
For my presentation, I’m going to summarize what I’ve found out about efforts to
save one plant species ... the juniper bush. It once flourished in Britain and
throughout the world’s temperate zones, but over the last few decades has
declined considerably…
Firstly, I want to emphasize the fact that juniper is a very ancient plant. It has been
discovered that it was actually amongst the first species of plants to establish itself
in Britain in the period following the most recent Ice Age.

WEATHER
antenna

/ænˈtenə/

ăng-ten

breeze

/briːz/

gió nhẹ

breezy

/ˈbriːzi/

thoáng mát, có gió hiu hiu
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chilly

/ˈtʃɪli/

lạnh lẽo

cold

/kəʊld/

lạnh

cool

/kuːl/

mát mẻ

degree Celsius

/ dɪˈɡriː ˈselsiəs/

độ C

degree Fahrenheit

/ dɪˈɡriː ˈfærənhaɪt/

độ F

dry

/draɪ/

khô

dusty

/ˈdʌsti/

bụi

freezing

/ˈfriːzɪŋ/

rét mướt

hot

/hɑːt/

nóng

humid

/ˈhjuːmɪd/

ẩm

humidity

/hjuːˈmɪdəti/

độ ẩm

moisture

/ˈmɔɪstʃər/

hơi ẩm

sticky

/ˈstɪki/

nồm

temperature

/ˈtemprətʃər/

nhiệt độ

thermometer

/θərˈmɑːmɪtər/

nhiệt kế

warm

/wɔːrm/

ấm

weather forecast

/ˈweðər fɔːrkæst/

dự báo thời tiết

wet

/wet/

ẩm ướt

Example
In the mid-15th century a man called Nicholas Kuso, a German mathematician
designed a hygrometer which told people how much humidity there was, in the air.
To do this, Kuso put some sheep's wool on a set of scales and then monitored the
change in the wool's weight according to the air conditions. A piece of equipment,
we all know and use is the thermometer. Changes in temperature couldn't really
be measured until the Italian Galileo Galilei invented his thermometer in 1593. It
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wasn't like a modern-day thermometer because it had water inside it, instead of
mercury. In fact, it wasn't until 1714 that Gabrielle Fahrenheit invented the first
mercury thermometer.

7. CHỦ ĐỀ COUNTRIES
COUNTRIES
Brazil

/brəˈzɪl/

Brazil

Burma (Myanmar)

/ˈbɜːrmə/
(/ˈmjɑːnmɑːr/)

Miến Điện

China

/ˈtʃaɪnə/

Trung Quốc

Denmark

/ˈdenmɑːrk/

Đan Mạch

Egypt

/ˈiːdʒɪpt/

Ai Cập

England

/ˈɪŋɡlənd/

Anh

France

/fræns/

Pháp

Germany

/ˈdʒɜːrməni/

Đức

Greece

/ɡriːs/

Hy Lạp

Holland
(the Netherlands)

/ˈhɑlənd/
(/ðə ˈneðərləndz/)

Hà Lan

India

/ˈɪndiə/

Ấn Độ

Indonesia

/ˌɪndəˈniːʒə/

Indonesia

Italy

/ˈɪtəli/

Ý

Japan

/dʒəˈpæn/

Nhật Bản

Malaysia

/məˈleɪʒə/

Malaysia

Mexico

/ˈmeksɪkəʊ/

Mê-hi-cô

New Zealand

/ˌnuː ˈziːlənd/

New Zealand
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Nigeria

/naɪˈdʒɪriə/

Nigeria

North Korea

/ˌnɔːrθ kəˈriːə/

Triều Tiên

Pakistan

/ˈpækɪstæn/

Pakistan

Portugal

/ˈpɔːrtʃʊɡl/

Bồ Đào Nha

Russia

/ˈrʌʃə/

Nga

Singapore

/ˈsɪŋəpɔːr/

Singapore

South Korea

/ˌsaʊθ kəˈriːə/

Hàn Quốc

Sweden

/ˈswiːdn/

Thụy Điển

Switzerland

/ˈswɪtsərlənd/

Thụy Sĩ

Thailand

/ˈtaɪlænd/

Thái Lan

the Dominican
Republic

/ðəˌmɪnɪkən rɪˈpʌblɪk/

Cộng hòa Dominica

the Philippines

/ðə ˈfɪlɪpiːnz/

Philippine

the United Kingdom

/ðə juˌnaɪtɪd ˈkɪŋdəm/

Vương quốc Anh

the United States (of
America)

/ðə juˌnaɪtɪd ˌsteɪts əv
əˈmerɪkə/

Hợp chủng quốc Hoa Kỳ

Turkey

/ˈtɜːrki/

Thổ Nhĩ Kỳ

Vietnam

/ˌviːetˈnɑːm/

Việt Nam

Example
What we’re planning to do is more research into water festivals. We found that in
Asian countries where there aren’t any carnival celebrations, there are still festivals
that involve people splashing each other with water. Actually, we’ve found
references to them in Burma, Thailand, Vietnam, China and Japan. But we also
found a reference to a water festival in Mexico. So we thought we’d look into that’s
a bit more and see if we can find any similarities between these countries.
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8. CHỦ ĐỀ LANGUAGES
LANGUAGES
bilingual

/ˌbaɪˈlɪŋɡwəl/

song ngữ

Cantonese

/ˌkæntəˈniːz/

tiếng Quảng Đông

Dutch

/dʌtʃ/

tiếng Hà Lan

English

/ˈɪŋɡlɪʃ/

tiếng Anh

Filipino

/ˌfɪlɪˈpiːnəʊ/

tiếng Philippine

French

/frentʃ/

tiếng Pháp

German

/ˈdʒɜːrmən/

tiếng Đức

Greek

/ɡriːk/

tiếng Hy Lạp

Hindi

/ˈhɪndi/

tiếng Hindi (Ấn Độ)

Italian

/ɪˈtæliən/

tiếng Ý

Japanese

/ˌdʒæpəˈniːz/

tiếng Nhật

Korean

/kəˈriːən/

tiếng Hàn

linguistics

/lɪŋˈɡwɪstɪks/

ngôn ngữ học

Mandarin

/ˈmændərɪn/

tiếng Hoa phổ thông

native

/ˈneɪtɪv/

bản xứ

non-native

/ˌnɑːn ˈneɪtɪv/

không phải tiếng mẹ đẻ

Persian

/ˈpɜːrʒn/

tiếng Ba Tư

polyglot

/ˈpɑːliɡlɑːt/

bằng nhiều thứ tiếng

Portuguese

/ˌpɔːrtʃʊˈɡiːz/

tiếng Bồ Đào Nha

Russian

/ˈrʌʃn/

tiếng Nga

Thai

/taɪ/

tiếng Thái

trilingual

/traɪˈlɪŋɡwəl/

thông thạo 3 thứ tiếng

Example
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There are about 2.1 billion people around the world who can speak English. Out of
these, only 400 million are native speakers-which means that 4 in 5 English
speakers are non-natives. This is obviously quite an impressive number,
considering that just two centuries ago, in 1801, there were only about 20 million
speakers of English around the world, and languages like French and German were
ahead of English in terms of how many people were using them. But what does it
mean?

9. CHỦ ĐỀ VERBS
VERBS
agree

/əˈɡriː/

đồng ý, bằng lòng

arrange

/əˈreɪndʒ/

sắp xếp

borrow

/ˈbɔːrəʊ/

mượn

choose

/tʃuːz/

lựa chọn

collect

/kəˈlekt/

thu thập, sưu tầm

concentrate

/ˈkɑːnsntreɪt/

tập trung

consider

/kənˈsɪdər/

nghĩ đến, tính đến điều gì

decide

/dɪˈsaɪd/

quyết định

develop

/dɪˈveləp/

phát triển, khai thác

disagree

/ˌdɪsəˈɡriː/

không đồng ý, bất hòa

discuss

/dɪˈskʌs/

thảo luận, tranh luận

donate

/ˈdəʊneɪt/

tặng

edit

/ˈedɪt/

biên tập

exhibit

/ɪɡˈzɪbɪt/

trưng bày

hunt

/hʌnt/

săn, tìm kiếm
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immigrate

/ˈɪmɪɡreɪt/

nhập cư

learn

/lɜːrn/

học

mark

/mɑːrk/

đánh dấu, chứng tỏ

mean

/miːn/

có ý định, nghĩa là

occur

/əˈkɜːr/

xảy ra

persuade

/pərˈsweɪd/

thuyết phục

plan

/plæn/

dự kiến, đặt kế hoạch

present

/prɪˈzent/

trình bày, giới thiệu

register

/ˈredʒɪstər/

đăng ký

review

/rɪˈvjuː/

xem xét lại

revise

/rɪˈvaɪz/

xem lại, ôn tập

show

/ʃəʊ/

tỏ ra, cho thấy

speak

/spiːk/

nói

suggest

/səˈdʒest/

gợi ý

summarize

/ˈsʌməraɪz/

tóm tắt

supervise

/ˈsuːpərvaɪz/

giám sát, quản lý

support

/səˈpɔːrt/

ủng hộ, khuyến khích

surpass

/sərˈpæs/

vượt trội hơn

talk

/tɔːk/

nói chuyện, nói về

think

/θɪŋk/

nghĩ, nghĩ là

touch

/tʌtʃ/

chạm

train

/treɪn/

đào tạo, luyện tập

use

/juːz/

sử dụng

Example
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Mona: OK, everyone. We know the topic is families, but what exactly are we going
to talk about? I mean how are we going to make it interesting? There’s all sorts of
things we could talk about. We have to choose a particular area. What do you think,
Mandy?
Mandy: I think we should concentrate on what makes a successful family.
Edward: But, on the other hand, if we discuss the difference between families
around the world, we can make comparisons and show the differences between
them.
Ibrahim: That’s a good idea, Edward. It’ll give us more to discuss.

10. CHỦ ĐỀ ADJECTIVES
ADJECTIVES
affordable

/əˈfɔːrdəbl/

phải chăng

ancient

/ˈeɪnʃənt/

xưa, cổ

comfortable

/ˈkʌmftəbl/

thoải mái, tiện lợi

compulsory

/kəmˈpʌlsəri/

bắt buộc, ép buộc

confident

/ˈkɑːnfɪdənt/

tự tin

convenient

/kənˈviːniənt/

thuận tiện

different

/ˈdɪfrənt/

khác biệt

dull

/dʌl/

chán ngắt, uể oải

energetic

/ˌenərˈdʒetɪk/

mạnh mẽ, đầy năng lượng

exciting

/ɪkˈsaɪtɪŋ/

hứng thú, thích thích

extinct

/ɪkˈstɪŋkt/

tuyệt chủng, mai một

fabulous

/ˈfæbjələs/

khó tin
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fair

/fer/

công bằng, thuận lợi

fantastic

/fænˈtæstɪk/

dị thường, không tưởng

flexible

/ˈfleksəbl/

linh hoạt

immense

/ɪˈmens/

rộng lớn

intact

/ɪnˈtækt/

còn nguyên vẹn

intensive

/ɪnˈtensɪv/

cao độ, chuyên sâu

knowledgeable

/ˈnɑːlɪdʒəbl/

am hiểu, thành thạo

logical

/ˈlɑːdʒɪkl/

hợp lý

mandatory

/ˈmændətɔːri/

có tính bắt buộc

necessary

/ˈnesəseri/

cần thiết

optimistic

/ˌɑːptɪˈmɪstɪk/

lạc quan

permanent

/ˈpɜːrmənənt/

lâu dài, vĩnh cửu

pessimistic

/ˌpesɪˈmɪstɪk/

bi quan

practical

/ˈpræktɪkl/

thiết thực

realistic

/ˌriːəˈlɪstɪk/

hiện thực, thực tế

salty

/ˈsɔːlti/

mặn

similar

/ˈsɪmələr/

tương tự

social

/ˈsəʊʃl/

thuộc xã hội

spectacular

/spekˈtækjələr/

ngoạn mục, hùng vĩ

suitable

/ˈsuːtəbl/

phù hợp

temporary

/ˈtempəreri/

tạm thời

tranquil

/ˈtræŋkwɪl/

yên bình

various

/ˈværiəs/

không giống nhau, nhiều loại

vast

/væst/

mênh mông

voluntary

/ˈvɑːlənteri/

tự nguyện
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vulnerable

/ˈvʌlnərəbl/

có thể bị làm hại

Western

/ˈwestərn/

phía Tây, phương Tây

Example
Mandy: Right. So the next thing is to decide which cultures we should talk about. I
think we need to include Arab culture. Ibrahim knows all about families in the Arab
Gulf and Mona knows about North Africa. They are both very different, I think.
What do you think, Mona?
Mona: Yes, that would be a good start and then other places. How about
somewhere else in Africa? I could talk to David from South Africa.
Ibrahim: I agree with Mona. Why don’t we then talk about families from one
Western country?
Edward: I’m happy with that. I could talk about US families. They’re interesting.

11. CHỦ ĐỀ SHAPES
SHAPES
altitude

/ˈæltɪtuːd/

độ cao so với mặt biển

breadth

/bredθ/

bề ngang

circle

/ˈsɜːrkl/

hình tròn

circular

/ˈsɜːrkjələr/

tròn

curved

/kɜːrvd/

cong

cylinder

/ˈsɪlɪndər/

hình trụ

cylindrical

/səˈlɪndrɪkl/

có hình trụ

depth

/depθ/

chiều sâu, độ dày
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dimension

/daɪˈmenʃn/

chiều

frequency

/ˈfriːkwənsi/

tần số

imperial system

/ɪmˈpɪriəl ˈsɪstəm/

hệ thống đo lường

length

/leŋkθ/

chiều dài

mass

/mæs/

khối lượng

metric system

/ˈmetrɪk sɪstəm/

hệ mét

oval

/ˈəʊvl/

hình bầu dục

polygon

/ˈpɑːliɡɑːn/

hình đa giác

rectangle

/ˈrektæŋɡl/

hình chữ nhật

rectangular

/rekˈtæŋɡjələr/

vuông góc, có dạng hình chữ
nhật

size

/saɪz/

kích thước

sphere

/sfɪr/

hình cầu

spherical

/ˈsferɪkl/

có hình cầu

spiral

/ˈspaɪrəl/

có dạng xoắn

square

/skwer/

hình vuông

triangle

/ˈtraɪæŋɡl/

hình tam giác

triangular

/traɪˈæŋɡjələr/

ba mặt, có dạng hình tam
giác

width

/wɪdθ/

bề rộng

2D
Parallelogram

/ˌpærəˈleləɡræm/

Hình bình hành

Semicircle

/ˈsemisɜːrkl/

Hình bán nguyệt
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Oval

/ˈəʊvl/

Hình trái xoan

Equilateral triangle

/ˌiːkwɪˌlætərəl ˈtraɪæŋɡl/ Tam giác đều

Isosceles triangle

/aɪˌsɑːsəliːz ˈtraɪæŋɡl/

Tam giác cân

Right-angled triangle /ˌraɪt æŋɡld ˈtraɪæŋɡl/

Tam giác vuông

Pentagon

/ˈpentəɡɑːn/

Hình ngũ giác / Lầu năm góc

Diamond

/ˈdaɪmənd/

Hình thoi

Symmetrical

/sɪˈmetrɪkl/

Cân xứng

Curved

/kɜːrvd/

Cong

3D
Cylinder

/ˈsɪlɪndər/

Hình trụ

Pyramid

/ˈpɪrəmɪd/

Hình chóp

Sphere

/sfɪr/

Hình cầu

Example
Conor: Well, I’m looking for something to fit in my study, so… Well, I’m not too
worried about the height, but the width’s quite important. Can you tell me how
wide each of them is?
Mrs Blake: They’re both exactly the same size. Let me see… I’ve got the details
written down somewhere. Yes. So they’re both 75cm wide and 180cm high.
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IELTS Fighter đồng hành cùng các bạn học viên
Là học sinh cấp 2, cấp 3, sinh viên, người đi làm…đạt band điểm cao ấn tượng.
Xem thêm kinh nghiệm học viên điểm cao:
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12. CHỦ ĐỀ COLOR
COLOR
black

/blæk/

màu đen

blue

/bluː/

màu xanh dương

brown

/braʊn/

màu nâu

green

/ɡriːn/

màu xanh lá

grey

/ɡreɪ/

màu xám

orange

/ˈɔːrɪndʒ/

màu cam

pink

/pɪŋk/

màu hồng

purple

/ˈpɜːrpl/

màu tía

red

/red/

màu đỏ

vibrant

/ˈvaɪbrənt/

rực rỡ

visual

/ˈvɪʒuəl/

thuộc thị giác

white

/waɪt/

màu trắng

yellow

/ˈjeləʊ/

màu vàng

Example
Another section that’s very interesting is called 'Colour in culture'. Here, there are
a number of activities designed to illustrate the powerful links that exist between
colour and certain aspects of our lifestyle, and this is done through a range of
images and objects. You can visit the color cafe that contains meals that really make
you question how conditioned you are. How hungry do you feel you're faced with
a plate of pink and green fried eggs and blue sausages, for example? This section
also includes activities that give visitors some idea of what it's like to view the world
with a visual disability, which is something that many people have to do.
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13. CHỦ ĐỀ TIME
TIME EXPRESSIONS
afterwards

/ˈæftərwərdz/

về sau

century

/ˈsentʃəri/

thế kỷ

decade

/ˈdekeɪd/

thập kỷ

eventually

/ɪˈventʃuəli/

cuối cùng là

fortnight

/ˈfɔːrtnaɪt/

hai tuần lễ

full-time

/ˌfʊl ˈtaɪm/

toàn thời gian

gap year

/ˈɡæp jɪr/

năm nghỉ ngơi

later on

/ˈleɪtər ɒn/

sau này

midday

/ˌmɪdˈdeɪ/

giữa ngày, buổi trưa

midnight

/ˈmɪdnaɪt/

nửa đêm

millennium

/mɪˈleniəm/

thiên niên kỷ

once

/wʌns/

một lần, trước đây

part-time

/ˌpɑːrt ˈtaɪm/

bán thời gian

three times

/θriː taɪmz/

ba lần

three times per
week

/ θriː taɪmz pər wiːk/

ba lần một tuần

twice a month

/twaɪs ə mʌnθ/

hai lần một tháng

Example
Tom: I think I’ll start with the climbing club – it sounds good.
Rachel: Oh well, as I said. I’m in that so I might be able to help you a bit.
Tom: OK. It says in the leaflet that they get together twice a month. Is that right?
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Rachel: Yes. Oh, you must join. It’s really good fun. We go away quite a bit to North
Wales and every year we have a special excursion, usually to France, which is where
we’re going this year in the spring. The weather’s too unpredictable in the autumn.

14. CHỦ ĐỀ CITY
IN THE CITY
avenue

/ˈævənuː/

đại lộ

bank

/bæŋk/

ngân hàng

bridge

/brɪdʒ/

cái cầu

building

/ˈbɪldɪŋ/

tòa nhà

bus stop

/ˈbʌs stɑːp/

điểm dừng xe buýt

café

/kæˈfeɪ/

tiệm cà phê

car park

/ˈkɑːr pɑːrk/

bãi đỗ xe

central station

/ˌsentrəl ˈsteɪʃn/

ga trung tâm

city

/ˈsɪti/

thành phố

city centre

/ˈsɪti ˈsentər/

trung tâm thành phố

department store

/dɪˈpɑːrtmənt stɔːr/

cửa hàng tạp hóa

embassy

/ˈembəsi/

đại sứ quán

footpath

/ˈfʊtpæθ/

lối đi bộ

garden

/ˈɡɑːrdn/

vườn

hospital

/ˈhɑːspɪtl/

bệnh viện

lake

/leɪk/

hồ

lane

/leɪn/

làn đường

mall

/mɔːl/

trung tâm mua sắm
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park

/pɑːrk/

công viên

post office

/ˈpəʊst ɑːfɪs/

bưu điện

railway

/ˈreɪlweɪ/

đường sắt

restaurant

/ˈrestrɑːnt/

nhà hàng

road system

/rəʊd ˈsɪstəm/

hệ thống đường xá

roundabout

/ˈraʊndəbaʊt/

bùng binh

school

/skuːl/

trường học

street

/striːt/

đường phố

temple

/ˈtempl/

đền

theatre

/ˈθiːətər/

rạp, nhà hát

Example
Pedro: Ok. So whereabouts is that?
Vicky: It’s next to the theatre, just between the bus stop and the shops. But, if
you’re more into fast food, like burgers … or … umm … Chinese stir-fry, or fried
chicken, there’s a huge fast food hall in the middle of the campus.
…
Vicky: But if you want a quiet place to have a coffee and a pastry, there’s a snack
bar by the lake. It has wi-fi and an internet café, and … it has a spectacular view
over the lake.
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15. CHỦ ĐỀ HEALTH
HEALTH (1)
acupuncture

/ˈækjupʌŋktʃər/

châm cứu

check-up

/ˈtʃek ʌp/

kiểm tra

disease

/dɪˈziːz/

bệnh

healthcare system

/ˈhelθ ker ˈsɪstəm/

hệ thống chăm sóc sức khỏe

healthy

/ˈhelθi/

khỏe mạnh

injury

/ˈɪndʒəri/

chấn thương

keep-fit

/ˌkiːp ˈfɪt/

những bài tập giữ dáng

leisure time

/ˈliːʒər taɪm/

thời gian rảnh

medical

/ˈmedɪkl/

sự khám sức khỏe

medicine

/ˈmedɪsn/

thuốc uống

nursery

/ˈnɜːrsəri/

nhà trẻ

nursing care

/ˈnɜːrsɪŋ ker/

chăm sóc điều dưỡng

nutrient

/ˈnuːtriənt/

chất dinh dưỡng

nutrition

/nuˈtrɪʃn/

sự dinh dưỡng

nutritional

/nuˈtrɪʃənl/

dinh dưỡng

outdoor activities

/ˈaʊtdɔːr ækˈtɪvəti/

hoạt động ngoài trời

regular exercise

/ˈreɡjələr ˈeksərsaɪz/

thể dục thường xuyên

remedy

/ˈremədi/

phương thuốc

therapy

/ˈθerəpi/

liệu pháp

treatment

/ˈtriːtmənt/

sự điều trị

vaccinate

/ˈvæksɪneɪt/

tiêm chủng

vaccine

/vækˈsiːn/

vắc-xin

yoga

/ˈjəʊɡə/

yoga

IELTS Fighter – Tiên phong phổ cập IELTS cho người Việt
Website: ielts-fighter.com | Hotline: 0903 411 666
Fanpage: www.facebook.com/ielts.fighter/
Group: www.facebook.com/groups/ieltsfighter.support/

Example
Erm… there are usually some small changes that doctors make. Let me see what it
says about the Shore Lane Centre. If you want to be vaccinated before any trips
abroad, you won’t have to pay for this. Erm, what else? The sports injury treatment
service operates on a paying basis, as does the nutritional therapy service. Some
health centres do offer alternative therapies like homeopathy as acupuncture. And
finally, if you need to prove you’re healthy or haven’t had any serious injuries
before a new employer will accept you, you can get a free fitness check-up there,
but you’d most likely have to pay for insurance medicals though.

HEALTH (2)
balanced diet

/ˈbælənst ˈdaɪət/

chế độ ăn kiêng cân bằng

bean

/biːn/

đậu

blackcurrant

/ˈblækkɜːrənt/

quả lý chua đen

bread

/bred/

bánh mỳ

carbohydrate

/ˌkɑːrbəʊˈhaɪdreɪt/

tinh bột

cereal

/ˈsɪriəl/

ngũ cốc

cheese

/tʃiːz/

phô mai

dairy

/ˈderi/

sản phẩm bơ sữa

egg

/eɡ/

trứng

egg yolk

/eɡ jəʊk/

lòng đỏ trứng

food pyramid

/fuːd ˈpɪrəmɪd/

tháp dinh dưỡng

fruit

/fruːt/

hoa quả

green pepper

/ˌɡriːn ˈpepər/

ớt xanh
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liver

/ˈlɪvər/

gan

meal

/miːl/

bữa ăn

meat

/miːt/

thịt

milk

/mɪlk/

sữa

mineral

/ˈmɪnərəl/

chất khoáng

nut

/nʌt/

quả hạch

pasta

/ˈpɑːstə/

món mỳ

pizza

/ˈpiːtsə/

bánh pizza

potato

/pəˈteɪtəʊ/

khoai tây

protein

/ˈprəʊtiːn/

chất đạm

rice

/raɪs/

cơm

salad bar

/ˈsæləd bɑːr/

quầy salad

seafood

/ˈsiːfuːd/

hải sản

tomato

/təˈmeɪtəʊ/

cà chua

vegetable

/ˈvedʒtəbl/

rau củ

vegetarian

/ˌvedʒəˈteriən/

người ăn chay

vitamin

/ˈvaɪtəmɪn/

vitamin

yoghurt

/ˈjəʊɡərt/

sữa chua

zinc

/zɪŋk/

kẽm

Example
Mostly, we grow fruit, but we also keep chickens, ducks and dairy cows. So, we
have to work outside quite a lot, even in the winter, when it’s cold and dark. That’s
the worst part of the job, really, you know, having to go out in the rain and snow to
feed the animals. But the summer’s totally different. I really enjoy being outdoors,
helping the fruit pickers and loading the trucks. We deliver most of our fruit to
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supermarkets, but we also supply local shops with our milk, eggs and cheese. In
fact, we produce so much cheese and fruit that we even sell them directly to the
public in out farm shop.

16. CHỦ ĐỀ PLACES
PLACES
accommodation

/əˌkɑːməˈdeɪʃn/

phòng ở

amusement park

/əˈmjuːzmənt pɑːrk/

công viên giải trí

bakery

/ˈbeɪkəri/

tiệm bánh

bookshop

/ˈbʊkʃɑːp/

hiệu sách

boutique

/buːˈtiːk/

cửa hàng nhỏ

bus station

/ˈbʌs steɪʃn/

bến xe buýt

cafeteria

/ˌkæfəˈtɪriə/

quán ăn tự phục vụ

canteen

/kænˈtiːn/

căng-tin

church

/tʃɜːrtʃ/

nhà thờ

clinic

/ˈklɪnɪk/

phòng khám

cottage

/ˈkɑːtɪdʒ/

nhà tranh

court

/kɔːrt/

tòa án

dance studio

/dæns ˈstuːdiəʊ/

phòng tập nhảy

factory

/ˈfæktri/

nhà máy

fire station

/ˈfaɪər steɪʃn/

trạm cứu hỏa

gas station

/ˈɡæs steɪʃn/

trạm xăng

grocery

/ˈɡrəʊsəri/

cửa hàng tạp hóa

hotel

/həʊˈtel/

khách sạn

kindergarten

/ˈkɪndərɡɑːrtn/

trường mẫu giáo
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library

/ˈlaɪbreri/

thư viện

parliament

/ˈpɑːrləmənt/

nghị viện

pharmacy

/ˈfɑːrməsi/

hiệu thuốc

playground

/ˈpleɪɡraʊnd/

sân chơi

police station

/pəˈliːs steɪʃn/

đồn cảnh sát

showroom

/ˈʃəʊruːm/

phòng trưng bày

sports centre

/ˈspɔːrts sentər/

trung tâm thể thao

supermarket

/ˈsuːpərmɑːrkɪt/

siêu thị

swimming pool

/ˈswɪmɪŋ puːl/

bể bơi

train station

/ˈtreɪn steɪʃn/

ga xe lửa

zoo

/zuː/

sở thú

Example
Firstly, let’s look at the idea that women spend a lot of money on expensive shoes.
Actually, this isn’t true. In fact, women buy a lot of cheap shoes. Men, on the other
hand, try to save money by buying special offers. What is surprising about women,
though, is that they like shopping in expensive or exclusive boutiques. And, it isn’t
true that they always make a shopping list when they go to the supermarket.

17. CHỦ ĐỀ HOMES
HOMES
apartment block

/əˈpɑːrtmənt blɑːk/

khối căn hộ

basement

/ˈbeɪsmənt/

tầng hầm

bathroom

/ˈbæθrʊm/

phòng tắm

bedroom

/ˈbedrʊm/

phòng ngủ

block of flats

/blɑːk əv flætz/

khối căn hộ
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bungalow

/ˈbʌŋɡələʊ/

nhà gỗ một tầng

chimney

/ˈtʃɪmni/

ống khói

coffee table

/ˈkɔːfi teɪbl/

bàn cà phê

condominium

/ˌkɑːndəˈmɪniəm/

căn hộ chung cư

couch

/kaʊtʃ/

ghế dài

dormitory

/ˈdɔːrmətɔːri/

ký túc xá

duplex

/ˈduːpleks/

nhà cho hai hộ ở

ground floor

/ˌɡraʊnd ˈflɔːr/

tầng trệt

hallway

/ˈhɔːlweɪ/

hành lang

houseboat

/ˈhaʊsbəʊt/

nhà thuyền

insurance

/ɪnˈʃʊrəns/

bảo hiểm

kitchen

/ˈkɪtʃɪn/

phòng bếp

landlord

/ˈlændlɔːrd/

chủ nhà

lease

/liːs/

cho thuê

lounge

/laʊndʒ/

buồng đợi (khách sạn, sân
bay)

microwave

/ˈmaɪkrəweɪv/

lò vi sóng

mobile home

/ˌməʊbl ˈhəʊm/

nhà lưu động

mortgage

/ˈmɔːrɡɪdʒ/

thế chấp

neighbor

/ˈneɪbər/

hàng xóm

neighborhood

/ˈneɪbərhʊd/

vùng lân cận

oven

/ˈʌvn/

lò

refrigerator

/rɪˈfrɪdʒəreɪtər/

tủ lạnh

rent

/rent/

thuê

rooftop

/ˈruːftɑːp/

sân thượng
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row house

/ˈrəʊ haʊs/

nhà ở liền kề

semi-detached
house

/ˌsemi dɪˈtætʃt haʊs/

nhà song lập

sofa

/ˈsəʊfə/

ghế xô-fa

stairs

/sterz/

cầu thang

storey

/ˈstɔːri/

tầng

suburb

/ˈsʌbɜːrb/

ngoại thành

tenant

/ˈtenənt/

người thuê nhà

terraced house

/ˌterəst ˈhaʊs/

nhà liền kề

thatched cottage

/θætʃt ˈkɑːtɪdʒ/

nhà tranh

town house

/ˈtaʊn haʊs/

nhà phố

Example
Janet: Hello?
Agent: Yes, I’d like to speak with Janet Evans, please.
Janet: Speaking.
Agent: Hi Ms. Evans, this is Jim Rodriguez calling from Farrelly Mutual about your
recent homeowner ’s insurance inquiry.
Janet: Yes, hi. Thanks for returning my call.
Agent: My pleasure. I understand you are potentially interested in insurance for a
bungalow located a bit out of town. Could you give me the address?
Janet: Sure, it’s 49 Greenway Court. Greenway is one word.
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18. CHỦ ĐỀ RATING - QUALITIES
RATING AND QUALITIES
cheap

/tʃiːp/

rẻ

colored

/ˈkʌlərd/

có màu sắc

dangerous

/ˈdeɪndʒərəs/

nguy hiểm

disappointed

/ˌdɪsəˈpɔɪntɪd/

thất vọng

efficient

/ɪˈfɪʃnt/

có hiệu quả

expensive

/ɪkˈspensɪv/

đắt đỏ

luxurious

/lʌɡˈʒʊriəs/

sang trọng, xa xỉ

poor quality

/pɔːr ˈkwɑːləti/

chất lượng thấp

reasonable

/ˈriːznəbl/

hợp lý, phải chăng

safe

/seɪf/

an toàn

satisfactory

/ˌsætɪsˈfæktəri/

thỏa đáng

satisfied

/ˈsætɪsfaɪd/

thỏa mãn, hài lòng

spotted

/ˈspɑːtɪd/

có đốm

striped

/straɪpt/

có sọc

strongly
recommended

/ˈstrɔːŋli
ˌrekəˈmendɪd/

rất được khuyến khích

Example
I can see some of you are thinking that it all sounds rather dangerous. But I know
lots of people who’ve been there and had a really great time. They followed advice
from the authorities, like making sure they didn’t wear expensive jewellery in the
street. And I’d certainly advise anyone travelling to Latin America to do the same.
Another thing you should be careful of is not to go to lonely places at night. But, of
course, that’s the same anywhere.
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19. CHỦ ĐỀ ARCHITECTURE - BUILDINGS
ARCHITECTURE AND BUILDINGS
castle

/ˈkæsl/

lâu đài

dome

/dəʊm/

mái vòm

fort

/fɔːrt/

pháo đài

glasshouse

/ˈɡlæshaʊs/

nhà kính

hut

/hʌt/

túp lều

lighthouse

/ˈlaɪthaʊs/

hải đăng

log cabin

/ˌlɔːɡ ˈkæbɪn/

nhà làm bằng cây gỗ ghép

mansion

/ˈmænʃn/

dinh thự

palace

/ˈpæləs/

cung điện

pyramid

/ˈpɪrəmɪd/

kim tự tháp

sculpture

/ˈskʌlptʃər/

công trình điêu khắc

skyscraper

/ˈskaɪskreɪpər/

tòa nhà chọc trời

Example
Hello everybody. So as part of our study program this term, we've researched an
aspect of archaeology which has some kind of mystery attached to it. I'm going to
talk about the mysteries of the Great Pyramids of Egypt. In particular, I'm going to
concentrate on the theories surrounding how the pyramids were built. I'm going
to start by putting pyramids into their historical context.
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20. CHỦ ĐỀ EDUCATION
EDUCATION
advanced

/ədˈvænst/

tỉên tiến

assessment

/əˈsesmənt/

sự đánh giá

attendance

/əˈtendəns/

sự có mặt

attendance rate

/əˈtendəns reɪt/

tỷ lệ chuyên cần

bachelor's degree

/ˈbætʃələrz dɪɡriː/

cử nhân

background

/ˈbækɡraʊnd/

bối cảnh

certificate

/sərˈtɪfɪkət/

chứng chỉ

classroom

/ˈklæsruːm/

lớp học

college

/ˈkɑːlɪdʒ/

trường đại học

college preparatory

/ˈkɑːlɪdʒ prɪˈpærətɔːri/

dự bị đại học

commencement

/kəˈmensmənt/

lễ phát bằng

computer centre

/kəmˈpjuːtər ˈsentər/

trung tâm máy tính

course outline

/kɔːrs ˈaʊtlaɪn/

tóm tắt nội dung học

deadline

/ˈdedlaɪn/

hạn chót

department

/dɪˈpɑːrtmənt/

khoa

dictionary

/ˈdɪkʃəneri/

từ điển

dining room

/ˈdaɪnɪŋ rʊm/

phòng ăn

diploma

/dɪˈpləʊmə/

văn bằng

dissertation

/ˌdɪsərˈteɪʃn/

luận văn, luận án

exchange student

/ɪksˈtʃeɪndʒ ˈstuːdnt/

sinh viên trao đổi

experience

/ɪkˈspɪriəns/

kinh nghiệm

experiential learning

/ɪkˌspɪriˈenʃl ˈlɜːrnɪŋ/

học tập qua trải nghiệm

experiment

/ɪkˈsperɪmənt/

thí nghiệm
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facilities

/fəˈsɪlətiz/

những tiện nghi

faculty

/ˈfæklti/

khoa

feedback

/ˈfiːdbæk/

phản hồi

foreign student

/ˈfɔːrən ˈstuːdnt/

sinh viên ngoại quốc

give a talk

/ɡɪv ə tɔːk/

nói

graduate

/ˈɡrædʒuət/

tốt nghiệp

graduation
ceremony

/ˌɡrædʒuˈeɪʃn
ˈserəməʊni/

lễ tốt nghiệp

graduation rate

/ˌɡrædʒuˈeɪʃn reɪt/

tỷ lệ tốt nghiệp

group discussion

/ɡruːp dɪˈskʌʃn/

thảo luận nhóm

guideline

/ˈɡaɪdlaɪn/

nguyên tắc chỉ đạo

handout

/ˈhændaʊt/

tài liệu, bài tập phôtô

higher education

/ˌhaɪər edʒuˈkeɪʃn/

giáo dục bậc đại học

homestay

/ˈhəʊmsteɪ/

căn hộ kiểu studio

intermediate

/ˌɪntərˈmiːdiət/

trung cấp

international

/ˌɪntərˈnæʃnəl/

quốc tế

introductory

/ˌɪntrəˈdʌktəri/

mở đầu

junior

/ˈdʒuːniər/

sinh viên năm ba

knowledge

/ˈnɑːlɪdʒ/

kiến thức

laptop

/ˈlæptɑːp/

máy tính xách tay

leaflet

/ˈliːflət/

tờ truyền đơn

lecture

/ˈlektʃər/

bài giảng

lecturer

/ˈlektʃərər/

giảng viên

main hall

/meɪn hɔːl/

sảnh chính

module

/ˈmɑːdʒuːl/

học phần
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national

/ˈnæʃnəl/

quốc dân

orientation

/ˌɔːriənˈteɪʃn/

sự định hướng

outcome

/ˈaʊtkʌm/

kết quả

overseas student

/ˌəʊvərˈsiːz ˈstuːdnt/

du học sinh

pencil

/ˈpensl/

bút chì

placement test

/ˈpleɪsmənt test/

bài thi đánh giá năng lực

primary

/ˈpraɪmeri/

sơ cấp

printer

/ˈprɪntər/

máy in

proofread

/ˈpruːfriːd/

đọc lại để kiểm tra

publication

/ˌpʌblɪˈkeɪʃn/

sự công bố

pupil

/ˈpjuːpl/

học sinh

reference

/ˈrefrəns/

sự tham khảo

registrar’s office

/ˈredʒɪstrɑːrz ˈɑːfɪs/

văn phòng cán bộ đào tạo

report

/rɪˈpɔːrt/

báo cáo

research

/ˈriːsɜːrtʃ/

nghiên cứu

schedule

/ˈskedʒuːl/

kế hoạch làm việc

school reunion

/skuːl ˌriːˈjuːniən/

buổi tựu trường

secondary

/ˈsekənderi/

trung cấp

senior

/ˈsiːniər/

sinh viên năm cuối

specialist

/ˈspeʃəlɪst/

chuyên gia

speech

/spiːtʃ/

bài nói, diễn thuyết

staff

/stæf/

nhân viên

stationery

/ˈsteɪʃəneri/

đồ dùng văn phòng

student advisor

/ˈstuːdnt ədˈvaɪzər/

cố vấn sinh viên

student retention

/ˈstuːdnt rɪˈtenʃn/

bảo lưu
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student support
service

/ˈstuːdnt səˈpɔːrt
ˈsɜːrvɪs/

dịch vụ hỗ trợ sinh viên

supervisor

/ˈsuːpərvaɪzər/

người giám sát

task

/tæsk/

bài tập, nhiệm vụ

teamwork

/ˈtiːmwɜːrk/

làm việc nhóm

textbook

/ˈtekstbʊk/

sách giáo khoa, giáo trình

topic

/ˈtɑːpɪk/

đề tài, chủ đề

tutor

/ˈtuːtər/

phụ đạo, gia sư

tutorial

/tuːˈtɔːriəl/

hướng dẫn

university

/ˌjuːnɪˈvɜːrsəti/

trường đại học

vocabulary

/vəˈkæbjəleri/

từ vựng

Example
A: Firstly, how many lectures a week do I have to attend?
B: Ah, well, the Economics I course is a double unit so there are two lectures a week
and one tutorial. The lectures are scheduled for Tuesday and Thursday.
A: What time?
B: Let me see ... You know this information is all in the handout, which you should
have received yesterday, at the orientation meeting.
…
B: … and attendance at lectures is necessary. We expect at least 90% attendance
at this university you know.
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21. CHỦ ĐỀ HOBBIES
HOBBIES
archery

/ˈɑːrtʃəri/

bắn cung

billiards

/ˈbɪljərdz/

bi-a

bowling

/ˈbəʊlɪŋ/

bowling

caving

/ˈkeɪvɪŋ/

khám phá hang động

chess

/tʃes/

cờ

climbing

/ˈklaɪmɪŋ/

leo núi

cycling

/ˈsaɪklɪŋ/

đạp xe

darts

/dɑːrtz/

phi tiêu

embroidery

/ɪmˈbrɔɪdəri/

thêu thùa

fishing

/ˈfɪʃɪŋ/

câu cá

gardening

/ˈɡɑːrdnɪŋ/

làm vườn

golf

/ɡɑːlf/

golf

hiking

/ˈhaɪkɪŋ/

đi bộ đường dài

ice skating

/ˈaɪs skeɪtɪŋ/

trượt băng

jogging

/ˈdʒɑːɡɪŋ/

chạy bộ

orienteering

/ˌɔːriənˈtɪrɪŋ/

chạy địa hình điều hướng

painting

/ˈpeɪntɪŋ/

hội họa

parachute

/ˈpærəʃuːt/

nhảy dù

photography

/fəˈtɑːɡrəfi/

nhiếp ảnh

pottery

/ˈpɑːtəri/

làm đồ gốm

running

/ˈrʌnɪŋ/

chạy đua

scuba-diving

/ˈskuːbə daɪvɪŋ/

lặn có bình khí

skateboarding

/ˈskeɪtbɔːrdɪŋ/

trượt ván
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snorkeling

/ˈsnɔːrklɪŋ/

lặn với ống thở

spelunking

/spəˈlʌŋkɪŋ/

khảo sát hang động

stamp collecting

/ˈstæmp kəlektɪŋ/

sưu tầm tem

walking

/ˈrʌnɪŋ/

đi bộ

woodcarving

/ˈwʊdkɑːrvɪŋ/

chạm khắc gỗ

Example
A: OK. Shall we start with your interests? What do you like doing best?
B: Umm… well, I like photography. I’ve got a professional camera. So I take it quite
seriously. But I can’t really imagine belonging to a club to take photographs. I
usually go on long walks on my own and take photos. So I like photography, but I
wouldn’t want to join a club to do it.
A: OK, so what else do you like doing? Running?
B: Oh no! Not running! I like walking, but I hate running. I’m afraid the running club
isn’t for me or the cycling club.

22. CHỦ ĐỀ MATERIALS
MATERIALS
aluminum

/ˌæləˈmɪniəm/

nhôm

arsenic

/ˈɑːrsnɪk/

asen

bone

/bəʊn/

xương

cement

/sɪˈment/

xi-măng

ceramic

/səˈræmɪk/

gốm

coal

/kəʊl/

than
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composite

/kəmˈpɑːzət/

hỗn hợp

concrete

/ˈkɑːnkriːt/

bê-tông

copper

/ˈkɑːpər/

đồng

cotton

/ˈkɑːtn/

bông

fabric

/ˈfæbrɪk/

vải

feather

/ˈfeðər/

lông vũ

fiberglass

/ˈfaɪbərɡlæs/

sợi thủy tinh

fur

/fɜːr/

lông

glass

/ɡlæs/

thủy tinh

glue

/ɡluː/

keo

gold

/ɡəʊld/

vàng

lead

/liːd/

chì

leather

/ˈleðər/

da

lumber

/ˈlʌmbər/

gỗ xẻ

magnesium

/mæɡˈniːziəm/

magiê

manganese

/ˈmæŋɡəniːz/

mangan

metal

/ˈmetl/

kim loại

paper

/ˈpeɪpər/

giấy

plastic

/ˈplæstɪk/

nhựa

rubber

/ˈrʌbər/

cao su

silver

/ˈsɪlvər/

bạc

steel

/stiːl/

thép

stone

/stəʊn/

đá

textile

/ˈtekstaɪl/

vải dệt

tin

/tɪn/

thiếc
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wax

/wæks/

sáp

wood

/wʊd/

gỗ

wool

/wʊl/

len

Example
A small port was already established here when, about 900 years ago, tin was
discovered nearby, though it wasn’t until the Industrial Revolution, when a
tremendous need for metals of all kinds developed, that Manham expanded to
become one of the busiest ports in the country.
And because it was already so busy, prospectors began to look for other minerals,
and by the end of the nineteenth century, lead, copper, manganese and arsenic
were added to the cargos leaving Manham.

23. CHỦ ĐỀ ENVIRONMENT
ENVIRONMENT
acid rain

/ˌæsɪd ˈreɪn/

mưa axit

air pollution

/er pəˈluːʃn/

ô nhiễm không khí

atmosphere

/ˈætməsfɪr/

không khí

biodegradable

/ˌbaɪəʊdɪˈɡreɪdəbl/

phân hủy sinh học

carbon

/ˌkɑːrbən/

cacbon

carbon dioxide

/ˌkɑːrbən daɪˈɑːksaɪd/

cacbonic oxit (CO2)

chemical-free

/ˈkemɪkl friː/

không có hóa chất

climate

/ˈklaɪmət/

khí hậu

contaminated

/kənˈtæmɪneɪtɪd/

bị ô nhiễm
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decompose

/ˌdiːkəmˈpəʊz/

phân hủy

deforestation

/ˌdiːˌfɔːrɪˈsteɪʃn/

sự chặt phá rừng

degradation

/ˌdeɡrəˈdeɪʃn/

sự xuống cấp, thoái hóa

desert

/ˈdezərt/

sa mạc

drought

/draʊt/

hạn hán

environmentally
friendly

/ɪnˌvaɪrənmentəli
ˈfrendli/

thân thiện với môi trường

exhaust fumes

/ɪɡˈzɔːst fjuːmz/

khói thải, khí thải

firewood

/ˈfaɪərwʊd/

củi

fossil fuel

/ˈfɑːsl fjuːəl/

nhiên liệu hóa thạch

global warming

/ˌɡləʊbl ˈwɔːrmɪŋ/

sự ấm lên toàn cầu

greenhouse effect

/ˈɡriːnhaʊs ɪfekt/

hiệu ứng nhà kính

hydroelectric power

/ˌhaɪdrəʊɪˈlektrɪk
ˈpaʊər/

năng lượng thủy điện

landfill

/ˈlændfɪl/

bãi rác

nitrogen dioxide

/ˌnaɪtrədʒən
daɪˈɑːksaɪd/

nitơ đioxit (NO2)

non-renewable

/ˌnɑːn rɪˈnuːəbl/

không thể hồi phục

non-renewable
resource

/ ˌnɑːn rɪˈnuːəbl
rɪˈsɔːrs/

tài nguyên không tái tạo

ocean current

/ˈəʊʃn ˈkɜːrənt/

dòng hải lưu

oxygen

/ˈɑːksɪdʒən/

khí oxy

pollution

/pəˈluːʃn/

sự ô nhiễm

power plant

/ˈpaʊər plænt/

nhà máy điện

reliable

/rɪˈlaɪəbl/

đáng tin cậy

renewable

/rɪˈnuːəbl/

có thể thay mới
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renewable energy

/rɪˈnuːəbl ˈenərdʒi/

năng lượng tái tạo

sea level

/ˈsiː levl/

mực nước biển

smog

/smɑːɡ/

sương khói

soil

/sɔɪl/

đất

soil conditioner

/sɔɪl kənˈdɪʃənər/

chất điều hòa đất

soil pollution

/sɔɪl pəˈluːʃn /

ô nhiễm môi trường đất

solar panel

/ˌsəʊlər ˈpænl/

tấm pin năng lượng mặt trời

solar power

/ˌsəʊlər ˈpaʊər/

năng lượng mặt trời

source of energy

/sɔːrs əv ˈenərdʒi/

nguồn năng lượng

vegetation

/ˌvedʒəˈteɪʃn/

thực vật

water pollution

/ˈwɔːtər pəˈluːʃn /

ô nhiễm môi trường nước

wind turbine

/ˈwɪnd tɜːrbaɪn/

tuabin gió

windmill

/ˈwɪndmɪl/

cối xay gió

Example
The invention of agriculture some 10,000 years ago disrupted these ancient soilbuilding processes and led to the loss of carbon from the soil. When humans started
draining the natural topsoil, and ploughing it up for planting, they exposed the
buried carbon to oxygen. This created carbon dioxide and released it into the air.
And in some places, grazing by domesticated animals has removed all vegetation,
releasing carbon into the air. Tons of carbon have been stripped from the world’s
soils - where it’s needed - and pumped into the atmosphere.
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24. CHỦ ĐỀ TOURING
TOURING
aquarium

/əˈkweriəm/

thủy cung

bed and breakfast

/ˌbed ən ˈbrekfəst/

dịch vụ lưu trú chỉ bao gồm
giường ngủ và bữa sáng

book

/bʊk/

đặt phòng

booking

/ˈbʊkɪŋ/

sự đặt phòng, dịch vụ

budget

/ˈbʌdʒɪt/

ngân sách

check-in

/ˈtʃek ɪn/

thủ tục nhận phòng

checkout

/ˈtʃekaʊt/

thủ tục trả phòng

double bedded
room

/ˌdʌbl bedɪd ˈruːm/

phòng đôi

excursion

/ɪkˈskɜːrʒn/

cuộc du ngoạn

flight ticket

/flaɪt ˈtɪkɪt/

vé máy bay

guest

/ɡest/

khách trọ

holiday

/ˈhɑːlədeɪ/

kỳ nghỉ

honeymoon

/ˈhʌnimuːn/

tuần trăng mật

hostel

/ˈhɑːstl/

nhà nghỉ giá rẻ

memorable

/ˈmemərəbl/

đáng nhớ

minibar

/ˈmɪnibɑːr/

tủ lạnh mini khách sạn

package tour

/ˈpækɪdʒ tʊr/

tua du lịch trọn gói

picnic

/ˈpɪknɪk/

dã ngoại

receptionist

/rɪˈsepʃənɪst/

lễ tân

reservation

/ˌrezərˈveɪʃn/

sự đặt chỗ trước

resort

/rɪˈzɔːrt/

nơi nghỉ dưỡng
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room service

/ˈruːm sɜːrvɪs/

dịch vụ phòng

route

/ruːt/

tuyến đường, lộ trình

single bedded room

/ˈsɪŋɡl bedɪd ˈruːm/

phòng đơn

souvenir

/ˌsuːvəˈnɪr/

quà lưu niệm

suite

/swiːt/

phòng cao cấp

ticket

/ˈtɪkɪt/

vé

ticket office

/ˈtɪkɪt ˈɑːfɪs/

phòng bán vé

tourist

/ˈtʊrɪst/

du khách

tourist attraction

/ˈtʊrɪst əˈtrækʃn/

điểm tham quan du lịch

tourist guided tour

/ ˈtʊrɪst ˈɡaɪdɪd tʊr/

chuyến du lịch có người
hướng dẫn

train ticket

/treɪn ˈtɪkɪt/

vé tàu

travel agency

/ˈtrævl eɪdʒənsi/

đại lý lữ hành

trip

/trɪp/

chuyến đi

view

/vjuː/

quang cảnh

villa

/ˈvɪlə/

biệt thự

voyage

/ˈvɔɪɪdʒ/

chuyến đi xa

Example
A: I’d like to see Harrods, but I don’t think we’ll have time for shopping and I don’t
know Hyde Park so we’ll not go on that route. So we’d probably choose the red or
yellow. What do we have to do about booking?
B: If you want to book you can do that with one of our customer service operators
on the phone. Or otherwise you can go to our website and book. Some people just
arrive on the day and buy a ticket on the bus, but if it’s full you may not be able to
get a seat.
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25. CHỦ ĐỀ ARTS - MEDIA
ARTS AND MEDIA
art gallery

/ˈɑːrt ɡæləri/

phòng trưng bày nghệ thuật

artist

/ˈɑːrtɪst/

nghệ sĩ

audience

/ˈɔːdiəns/

khán giả

ballet

/bæˈleɪ/

ba-lê

broadcast

/ˈbrɔːdkæst/

chương trình phát thanh
hoặc truyền hình

brochure

/brəʊˈʃʊr/

ấn phẩm quảng cáo duới
dạng tập/cuốn sách mỏng

carnival

/ˈkɑːrnɪvl/

ngày hội

cinema

/ˈsɪnəmə/

rạp chiếu phim

classical music

/ˌklæsɪkl ˈmjuːzɪk/

nhạc cổ điển

concert

/ˈkɑːnsərt/

buổi hòa nhạc

conductor

/kənˈdʌktər/

người chỉ đạo

editor

/ˈedɪtər/

biên tập viên

exhibition

/ˌeksɪˈbɪʃn/

cuộc triển lãm

festival

/ˈfestɪvl/

lễ hội

graphics

/ˈɡræfɪks/

đồ họa

journalism

/ˈdʒɜːrnəlɪzəm/

nghề làm báo

journalist

/ˈdʒɜːrnəlɪst/

nhà báo, ký giả

leaflet

/ˈliːflət/

tờ truyền đơn

museum

/mjuˈziːəm/

bảo tàng

newspaper

/ˈnuːzpeɪpər/

báo

opera

/ˈɑːprə/

nhạc kịch, ô-pê-ra
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orchestra

/ˈɔːrkɪstrə/

dàn nhạc

prospectus

/prəˈspektəs/

tờ quảng cáo

radio

/ˈreɪdiəʊ/

ra-đi-ô

symphony

/ˈsɪmfəni/

bản nhạc giao hưởng

television

/ˈtelɪvɪʒn/

vô tuyến

the press

/ðə pres/

báo chí

vocalist

/ˈvəʊkəlɪst/

người hát

Example
A: So how can I help you?
B: Well I’ve seen the prospectus for the course but I’m still a bit confused about a
few things and about some of the options for studying.
A: What’s your situation at the moment? Are you working?
B: Yes, I’ve been working as a journalist for a local newspaper for the last 3 months.
Prior to that I had two jobs in the media – at a small local radio station for about 2
years and at a TV station for about 4 years. So I’ve worked in media for about six
years in total.

26. CHỦ ĐỀ SPORTS
SPORTS
abseiling

/ˈæbseɪlɪŋ/

tụt xuống núi bằng dây
thừng

American football

/əˌmerɪkən ˈfʊtbɔːl/

bóng đá kiểu Mỹ

athlete

/ˈæθliːt/

vận động viên

badminton

/ˈbædmɪntən/

môn cầu lông
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barbell

/ˈbɑːrbel/

tạ đòn

baseball

/ˈbeɪsbɔːl/

môn bóng chày

basketball

/ˈbæskɪtbɔːl/

môn bóng rổ

bodyboarding

/ˈbɑːdibɔːrdɪŋ/

môn lướt ván nằm sấp

bungee jumping

/ˈbʌndʒi dʒʌmpɪŋ/

nhảy bungee

canoeing

/kəˈnuːɪŋ/

môn thể thao chèo xuồng
với một mái chèo đơn

championship

/ˈtʃæmpiənʃɪp/

chức vô địch

club

/klʌb/

câu lạc bộ

court

/kɔːrt/

sân (thể thao)

cricket

/ˈkrɪkɪt/

môn bóng gậy

extreme sport

/ɪkˌstriːm ˈspɔːrt/

thể thao mạo hiểm

field

/fiːld/

sân (bóng)

gym

/dʒɪm/

phòng tập thể dục

gymnasium

/dʒɪmˈneɪziəm/

phòng tập thể dục (có dụng
cụ)

hang-gliding

/ˈhæŋ ɡlaɪdɪŋ/

môn thể thao bay lượn bằng
cách bám vào khung diều và
điều khiển bằng tay chân

hockey

/ˈhɑːki/

môn khúc côn cầu

horse racing

/ˈhɔːrs reɪsɪŋ/

môn đua ngựa

javelin

/ˈdʒævlɪn/

cái lao

jet-skiing

/ˈdʒet skiːɪŋ/

môn thể thao với mô tô
nước

judo

/ˈdʒuːdəʊ/

Nhu đạo
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kick-boxing

/ˈkɪk bɑːksɪŋ/

môn thể thao đối kháng kết
hợp các đòn đấm, đá từ các
môn thể thao khác

kitesurfing

/ˈkaɪtsɜːrfɪŋ/

môn lướt ván diều

membership

/ˈmembərʃɪp/

tư cách hội viên

mountain biking

/ˈmaʊntn baɪkɪŋ/

môn đạp xe leo núi

paragliding

/ˈpærəɡlaɪdɪŋ/

môn thể thao dù lượn

ping-pong

/ˈpɪŋ pɑːŋ/

môn bóng bàn

pitch

/pɪtʃ/

cách ném bóng

polo

/ˈpəʊləʊ/

môn mã cầu

press-up

/ˈpres ʌp/

môn thể dục hít đất

push-up

/ˈpʊʃ ʌp/

môn thể dục hít đất

recreation

/ˌriːkriˈeɪʃn/

sự giải trí, tiêu khiển

refreshment

/rɪˈfreʃmənt/

sự nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng

rugby

/ˈrʌɡbi/

môn bóng bầu dục

showjumping

/ˈʃəʊdʒʌmpɪŋ/

môn thể thao cưỡi ngựa
vượt chướng ngại vật

skydiving

/ˈskaɪdaɪvɪŋ/

môn nhảy dù

snooker

/ˈsnuːkər/

môn thể thao bi-a

snowboarding

/ˈsnəʊbɔːrdɪŋ/

trượt ván trên tuyết

soccer

/ˈsɑːkər/

môn bóng đá

squash

/skwɑːʃ/

môn bóng quần

stadium

/ˈsteɪdiəm/

sân vận động

surfing

/ˈsɜːrfɪŋ/

lướt sóng

swimming

/ˈswɪmɪŋ/

môn bơi

team

/tiːm/

đội chơi
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tennis

/ˈtenɪs/

môn quần vợt

the discus

/ðə ˈdɪskəs/

cuộc thi ném đĩa

the hammer

/ðə ˈhæmər/

đánh bại

the high jump

/ðə ˈhaɪ dʒʌmp/

môn nhảy cao

treadmill

/ˈtredmɪl/

máy chạy bộ

white-water rafting

/ˌwaɪt ˈwɔːtər ˈræftɪŋ/

chèo thuyền vượt ghềnh
thác

windsurfing

/ˈwɪndsɜːrfɪŋ/

môn lướt ván buồm

Example
Woman: Good afternoon, Kingswell Sports Club, how can I help you?
Man: Oh, good afternoon. I was wondering if you could give me some information
about membership and facilities.
Woman: Of course. What would you like to know?
Man: Do you have tennis courts, for example?
Woman: No, I'm afraid we don't. We're primarily a golf club.
Man: What about football? I heard you had a team.
Woman: No, I'm sorry. Perhaps you're thinking about "Fresham Sports Centre".
Man: Oh, right. I know it. I've played badminton there.
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27. CHỦ ĐỀ EQUIPMENT - TOOLS
EQUIPMENT AND TOOLS
backpack

/ˈbækpæk/

balo

battery

/ˈbætəri/

pin

break

/breɪk/

phanh

brick

/brɪk/

gạch

button

/ˈbʌtn/

nút bấm

cable

/ˈkeɪbl/

cáp

carpet

/ˈkɑːrpɪt/

thảm

cassette

/kəˈset/

băng catxet

device

/dɪˈvaɪs/

thiết bị

digital monitor

/ˈdɪdʒɪtl ˈmɑːnɪtər/

màn hình số

disk

/dɪsk/

ổ đĩa

furniture

/ˈfɜːrnɪtʃər/

đồ nội thất

gadget

/ˈɡædʒɪt/

tiện ích

helmet

/ˈhelmɪt/

mũ bảo hiểm

ladder

/ˈlædər/

cái thang

light

/laɪt/

đèn

magnet

/ˈmæɡnət/

nam châm

mechanical pencil

/məˌkænɪkl ˈpensl/

bút chì kim

memory

/ˈmeməri/

bộ nhớ

musical instrument

/ˌmjuːzɪkl ˈɪnstrəmənt/

nhạc cụ

personal computer

/ˌpɜːrsənl kəmˈpjuːtər/

máy tính cá nhân

robot

/ˈrəʊbɑːt/

rô-bốt

screen

/skriːn/

màn hình

IELTS Fighter – Tiên phong phổ cập IELTS cho người Việt
Website: ielts-fighter.com | Hotline: 0903 411 666
Fanpage: www.facebook.com/ielts.fighter/
Group: www.facebook.com/groups/ieltsfighter.support/

silicon chip

/ˌsɪlɪkən ˈtʃɪp/

microchip làm bằng silic

tablet

/ˈtæblət/

máy tính bảng

turbine

/ˈtɜːrbaɪn/

tua bin

wheel

/wiːl/

bánh (xe)

wire

/ˈwaɪər/

dây (kim loại)

Example
Salesman: The camera is a colossal 13 megapixels! You can also take still photos
while simultaneously recording a video! Another good point is that it is remarkably
lightweight at 149 grammes - so it's only slightly heavier than the Apple iPhone we
just looked at.
Customer: What is the battery power?
Salesman: A lot more impressive than the Apple iPhone. Standby time is 565 hours
and talk time 19 hours. It also has a high-definition screen that is second to none
due to Quad HD technology. In fact, the screen has four times the pixel counts of a
normal HD screen.

28. CHỦ ĐỀ WORKS
WORKS
ability

/əˈbɪləti/

khả năng

accountant

/əˈkaʊntənt/

kế toán

administrative
assistant

/ədˈmɪnɪstreɪtɪv
əˈsɪstənt/

trợ lý hành chính

appointment

/əˈpɔɪntmənt/

sự bổ nhiệm

architect

/ˈɑːrkɪtekt/

kiến trúc sư

captain

/ˈkæptɪn/

đội trưởng
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cashier

/kæˈʃɪr/

thu ngân

clerk

/klɜːrk/

nhân viên bán hàng

colleague

/ˈkɑːliːɡ/

đồng nghiệp

confidence

/ˈkɑːnfɪdəns/

sự tự tin

craftsman

/ˈkræftsmən/

thợ thủ công

creativity

/ˌkriːeɪˈtɪvəti/

óc sáng tạo

curriculum vitae

/kəˌrɪkjələm ˈviːtaɪ/

hồ sơ xin việc, bản tóm lược
tất cả các thông tin cần thiết
của người ứng tuyển

decorator

/ˈdekəreɪtər/

người làm nghề trang trí

dentist

/ˈdentɪst/

nha sĩ

designer

/dɪˈzaɪnər/

nhà thiết kế

dialogue

/ˈdaɪəlɔːɡ/

cuộc đối thoại

doctor

/ˈdɑːktər/

bác sĩ

email

/ˈiːmeɪl/

thư điện tử

employee

/ɪmˈplɔɪiː/

người làm công

employer

/ɪmˈplɔɪər/

người sử dụng lao động

employment

/ɪmˈplɔɪmənt/

sự làm công

engineer

/ˌendʒɪˈnɪr/

kỹ sư

flight attendant

/ˈflaɪt ətendənt/

tiếp viên hàng không

freelance

/ˈfriːlæns/

làm nghề tự do

guard

/ɡɑːrd/

người bảo vệ

hairdresser

/ˈherdresər/

thợ làm tóc

information desk

/ˌɪnfərˈmeɪʃn desk/

quầy thông tin

internship

/ˈɪntɜːrnʃɪp/

nhân viên thực tập

job offer

/ dʒɑːb ˈɔːfər/

lời đề nghị về việc làm
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letter of invitation

/ˈletər əv ˌɪnvɪˈteɪʃn/

thư mời

mail address

/ meɪl əˈdres/

địa chỉ gửi thư

manager

/ˈmænɪdʒər/

quản lý

mentor

/ˈmentɔːr/

người cố vấn

nurse

/nɜːrs/

y tá

occupation

/ˌɑːkjuˈpeɪʃn/

nghề nghiệp

pilot

/ˈpaɪlət/

phi công

proactive

/ˌprəʊˈæktɪv/

chủ động trong tư duy và
hành động

procedure

/prəˈsiːdʒər/

thủ tục, quy trình

profession

/prəˈfeʃn/

nghề nghiệp

professor

/prəˈfesər/

giáo sư

psychologist

/saɪˈkɑːlədʒɪst/

nhà tâm lý học

reception

/rɪˈsepʃn/

lễ tân

scientist

/ˈsaɪəntɪst/

nhà khoa học

secretary

/ˈsekrəteri/

thư ký

staff selection

/ stæf sɪˈlekʃn/

tuyển dụng nhân sự

stress

/stres/

căng thẳng

teacher

/ˈtiːtʃər/

giáo viên

team leader

/ tiːm ˈliːdər/

đội trưởng

technical
cooperation

/ˈteknɪkl
kəʊˌɑːpəˈreɪʃn/

hợp tác kỹ thuật

unemployed

/ˌʌnɪmˈplɔɪd/

thất nghiệp

vacancy

/ˈveɪkənsi/

vị trí còn trống

vision

/ˈvɪʒn/

tầm nhìn

volunteer

/ˌvɑːlənˈtɪr/

tình nguyện viên
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waiter

/ˈweɪtər/

nhân viên phục vụ bàn nam

waitress

/ˈweɪtrəs/

nhân viên phục vụ bàn nữ

work experience

/ˈwɜːrk ɪkspɪriəns/

kinh nghiệm làm việc

workshop

/ˈwɜːrkʃɑːp/

hội thảo

Example
A: And then I suppose you just sit back and wait till you hear something? They
told me at the careers office that it’s best to be proactive, and get updates
yourself by checking the website for new placement alerts.
B: Your mentor is supposed to keep you informed, but you can't rely on that.
A: I don’t suppose it’s a good idea to get in touch with companies directly, is it?
B: Not really ... But it is the company who notifies you if they want you to go for
an interview. You get a letter of invitation or an email from personnel
departments.
A: And do I reply directly to them?
B: Yes, you do STEP only gets involved again once you've been made a job offer.

29. CHỦ ĐỀ TRANSPORTATIONS
TRANSPORTATIONS
aircraft

/ˈerkræft/

máy bay

airport

/ˈerpɔːrt/

sân bay

airship

/ˈerʃɪp/

tàu bay

automobile

/ˈɔːtəməbiːl/

ô tô

boat

/bəʊt/

tàu thuyền

cabin cruiser

/ˈkæbɪn kruːzər/

thuyền máy có chỗ ngủ

canal boat

/kəˈnæl bəʊt/

thuyền dùng để đi trên kênh
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canoe

/kəˈnuː/

xuồng

cargo plane

/ˈkɑːrɡəʊ pleɪn/

máy bay chở hàng

container ship

/kənˈteɪnər ʃɪp/

tàu container

crew

/kruː/

toàn bộ người lái và nhân
viên trên máy bay, tàu

fare

/fer/

tiền vé

ferry

/ˈferi/

phà

gondola

/ˈɡɑːndələ/

thuyền đáy bằng

helicopter

/ˈhelɪkɑːptər/

trực thăng

hire

/ˈhaɪər/

thuê

hot-air balloon

/ˌhɑːt ˈer bəluːn/

khinh khí cầu

hovercraft

/ˈhʌvərkræft/

tàu đệm hơi

hydrofoil

/ˈhaɪdrəfɔɪl/

tàu cánh ngầm

kayak

/ˈkaɪæk/

thuyền nhỏ hẹp, được điều
khiển bằng sức người

lifeboat

/ˈlaɪfbəʊt/

tàu cứu đắm

liner

/ˈlaɪnər/

tàu thủy lớn chở khách,
hàng chạy theo tuyến định
kỳ

narrowboat

/ˈnærəʊbəʊt/

thuyền hẹp

paddle steamer

/ˈpædl stiːmər/

tàu hơi nước chạy bằng
guồng

passenger

/ˈpæsɪndʒər/

hành khách

platform

/ˈplætfɔːrm/

chỗ đứng (xe khách, xe lửa)

punt

/pʌnt/

thúng

rowboat

/ˈrəʊbəʊt/

thuyền có mái chèo

rowing boat

/ˈrəʊɪŋ bəʊt/

thuyền có mái chèo
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sailboat

/ˈseɪlbəʊt/

thuyền buồm

seaplane

/ˈsiːpleɪn/

thủy phi cơ

shipment

/ˈʃɪpmənt/

hàng gửi; việc gửi hàng

terminal

/ˈtɜːrmɪnl/

nhà đón khách

Example
Man: Well. How about taking a coach from the airport?
Woman: A coach?
Man: Yes.
Woman: Do you know how much that costs?
Man: Usually, the minimum fare is about fourteen pounds.
Woman: Single or return?
Man: Of course it is one-way ticket.
Woman: That’s quite cheap.
Man: Yes.
Woman: How about the number of passengers in a coach?
Man: Let me see. It is around 20 to 30.

VEHICLES
breakdown truck

/ˈbreɪkdaʊn trʌk/

xe chuyên dụng để kéo các
xe hỏng hóc

bus

/bʌs/

xe buýt

cab

/kæb/

taxi

camper

/ˈkæmpər/

xe cắm trại

car

/kɑːr/

ô tô
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caravan

/ˈkærəvæn/

xe moóc (dùng làm nơi ở)

coach

/kəʊtʃ/

xe buýt chạy đường dài

container

/kənˈteɪnər/

container

double-decker

/ˌdʌbl ˈdekər/

xe khách hai tầng; máy bay
hai tầng cánh

double-decker bus

/ˌdʌbl ˈdekər bʌs/

xe buýt hai tầng

forklift truck

/ˌfɔːrklɪft ˈtrʌk/

xe nâng đa tải trọng

freight car

/ˈfreɪt kɑːr/

toa hàng

freight train

/ˈfreɪt treɪn/

tàu hỏa chở hàng

goods train

/ˈɡʊdz treɪn/

tàu chở hàng

jeep

/dʒiːp/

xe jíp

lorry

/ˈlɔːri/

xe tải; toa chở hàng

minibus

/ˈmɪnibʌs/

xe chở khách nhỏ

motorcycle

/ˈməʊtərsaɪkl/

xe mô tô, xe gắn máy

pickup

/ˈpɪkʌp/

xe bán tải

school bus

/skuːl bʌs/

xe buýt chở học sinh

single-decker

/ˌsɪŋɡl ˈdekər/

xe buýt một tầng

steam train

/stiːm treɪn/

đầu máy xe lửa hơi nước

subway

/ˈsʌbweɪ/

tàu điện ngầm

tanker

/ˈtæŋkər/

tàu chở dầu

taxi

/ˈtæksi/

taxi

tow truck

/ˈtəʊ trʌk/

xe tải kéo

tractor

/ˈtræktər/

máy kéo, xe kéo

tram

/træm/

xe điện

transporter

/trænˈspɔːrtər/

xe to (dùng để chở ô tô…)
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truck

/trʌk/

xe tải

underground

/ˌʌndərˈɡraʊnd/

xe điện ngầm; dưới mặt đất

van

/væn/

xe tải (chở hành lý hoặc
người)

Example
Vicky: Hi, Julie. You look flustered. What's wrong?
Julie: I left my car parked in the underground parking and now it's gone.
…
Vicky: Where did you leave it?
Julie: Underground. It was Level 1.
Vicky: Don't you know that area is for postgraduate students and not for
undergraduate students? Did you get a parking permit from Student Services?
Julie: No, I didn't. So what does that mean?
Vicky: It means that it's probably been towed away.
Julie: Oh, no. It's the first time I've brought my car. I usually catch the train in.

30. OTHERS
OTHERS
activity

/ækˈtɪvəti/

hoạt động

attitude

/ˈætɪtuːd/

thái độ

blood pressure

/ˈblʌd preʃər/

huyết áp

burger

/ˈbɜːrɡər/

cái bánh kẹp

carriage

/ˈkærɪdʒ/

sự điều khiển, sự thi hành

cattle

/ˈkætl/

gia súc

chocolate

/ˈtʃɔːklət/

sô-cô-la
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circuit

/ˈsɜːrkɪt/

cuộc tuần tra

city council

/ˌsɪti ˈkaʊnsl/

hội đồng thành phố

commerce

/ˈkɑːmɜːrs/

thương mại

compound

/ˈkɑːmpaʊnd/

hợp chất

condition

/kənˈdɪʃn/

điều kiện

creation

/kriˈeɪʃn/

sự tạo thành

daily routine

/ruːˈtiːn/

thời gian biểu

decision

/dɪˈsɪʒn/

quyết định

democrat

/ˈdeməkræt/

người theo chế độ dân chủ

demonstration

/ˌdemənˈstreɪʃn/

sự biểu hiện, chứng minh

dialect

/ˈdaɪəlekt/

phương ngữ

driving licence

/ˈdraɪvɪŋ laɪsns/

bằng lái

encyclopedia

/ɪnˌsaɪkləˈpiːdiə/

bách khoa toàn thư

entrance

/ˈentrəns/

lối vào

evolution

/ˌevəˈluːʃn/

sự tiến hoá

farewell

/ˌferˈwel/

tạm biệt, chia tay

frequently updated

/ˈfriːkwəntli ˌʌpˈdeɪt ɪd/

cập nhật thường xuyên

fundraising event

/ˈfʌndreɪzɪŋ ɪˈvent/

sự kiện nhằm mục đích gây
quỹ

gender

/ˈdʒendər/

giới tính

government

/ˈɡʌvərnmənt/

chính phủ

guarantee

/ˌɡærənˈtiː/

sự bảo đảm

illiteracy

/ɪˈlɪtərəsi/

nạn mù chữ

indigenous

/ɪnˈdɪdʒənəs/

bản xứ

individual

/ˌɪndɪˈvɪdʒuəl/

cá nhân
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liberal democracy

/ˈlɪbərəl dɪˈmɑːkrəsi/

dân chủ tự do

libertarian

/ˌlɪbərˈteriən/

người tự do chủ nghĩa

life expectancy

/ˈlaɪf ɪkspektənsi/

tuổi thọ trung bình

literary

/ˈlɪtəreri/

có tính chất văn học

lunar calendar

/ˌluːnər ˈkælɪndər/

lịch âm

man-made

/ˌmæn ˈmeɪd/

nhân tạo

narrative

/ˈnærətɪv/

có tính chất tường thuật

nature conservation

/ˈneɪtʃər ˌkɑːnsərˈveɪʃn/

sự bảo tồn thiên nhiên

opportunity

/ˌɑːpərˈtuːnəti/

cơ hội

original inhabitant

/əˈrɪdʒənl ɪnˈhæbɪtənt/

cư dân gốc

passport photo

/ˈpæspɔːrt ˈfəʊtəʊ/

ảnh hộ chiếu

pedestrian safety

/pəˈdestriən ˈseɪfti/

an toàn giao thông của
người đi bộ

personal fulfillment

/ˈpɜːrsənl fʊlˈfɪlmənt/

sự hoàn thành ước nguyện
của chính mình

practice

/ˈpræktɪs/

thực tiễn

private sector

/ˌpraɪvət ˈsektər/

khu vực tư nhân

prize

/praɪz/

giải thưởng

process

/ˈprɑːses/

quá trình

proficiency

/prəˈfɪʃnsi/

sự thành thạo

prototype

/ˈprəʊtətaɪp/

nguyên mẫu

ramification

/ˌræmɪfɪˈkeɪʃn/

sự phân nhánh

recipient

/rɪˈsɪpiənt/

người nhận

recommend

/ˌrekəˈmend/

khuyến khích, đề nghị

republican

/rɪˈpʌblɪkən/

cộng hòa

revolution

/ˌrevəˈluːʃn/

cuộc cách mạng
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satellite

/ˈsætəlaɪt/

vệ tinh

sewer system

/ˈsuːər ˈsɪstəm/

hệ thống rác thải

state

/steɪt/

tiểu bang

straight

/streɪt/

thẳng

strike

/straɪk/

đánh, đập

sufficient

/səˈfɪʃnt/

đủ

supportive

/səˈpɔːrtɪv/

có tính giúp đỡ, khuyến
khích

traffic jam

/ˈtræfɪk dʒæm/

sự ách tắc giao thông

ultrasound

/ˈʌltrəsaʊnd/

siêu âm

umbrella

/ʌmˈbrelə/

cái ô

variety

/vəˈraɪəti/

sự đa dạng

video

/ˈvɪdiəʊ/

video

waiting list

/ˈweɪtɪŋ lɪst/

danh sách chờ

welfare

/ˈwelfer/

phúc lợi

word of mouth

/wɜːrd əv maʊθ/

truyền miệng

Example
Man: How did you find out about the club? Did you see any ads?
Woman: Well, I did actually but I have to say I wasn’t really attracted to the club
because of that. It was through word of mouth.
Man: So you were recommended by a friend?
Woman: Actually my doctor ... I’d been suffering from high blood pressure and he
said the club was very supportive of people with that condition, so I signed up.
Man: Great ... thanks.
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Như vậy, IELTS Fighter đã cùng bạn tìm hiểu về 1200 từ vựng hay gặp trong Listeng,
các bạn chú ý học để nghe tốt hơn. Hãy cùng nhau cố gắng để nâng cao kiến thức
mỗi ngày nhé!
Nếu có bất kỳ khó khăn hay thắc mắc gì, hãy liên hệ với IELTS Fighter qua các kênh
sau nhé:
Website: https://ielts-fighter.com/
Fanpage: https://www.facebook.com/ielts.fighter
Group: https://www.facebook.com/ieltsfighter/support/
Hotline: 0903 411 666
Email: chienbinh@ielts-fighter.com

