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EXPRESSING DIALOGS (ĐỐI THOẠI) 
Greetings (chào hỏi, chào mừng): 
 Hello 
 Good morning/afternoon/evening 
 Kết thúc: good night, good bye, bye-bye 
Enquiries (hỏi thăm): 
 How are you? How is she? How are they?... 
 Did you have a good time? 
  nice trip? 
  pleasant journey? 
   summer? 
Responses (trả lời): 
 I am fine/OK/great/very well/pretty well/all right 
 Not at all 
 That's all right 
Introductions (giới thiệu): 
 Can I introduce Mr...? 
 I introduce Mr... 
Thanks (cám ơn): 
 Thanks 
 Thank you very much 
 Thank a lot 
Problems (vấn đề): 

What  wrong with you? 
... the matter 

 Is there anything  wrong  with you? 
 ...   the matter 
 Does everything go wrong? 
 Did something go wrong? 
 - Nothing's wrong/the matter. 
 - It doesn't matter really. 
Offer of help (bày tỏ sự giúp đỡ): 
 Shall I take your coat? 
 Shall I carry your case upstairs? 
Inviting (mời mọc): 
 Do you fancy a starter? (bạn dùng món khai vị nhé) 
 Would you like a cup of tea? (bạn dùng một chút trà nhé) 
Informal (không nghi thức, thân mật): 
 I haven't seen you for ages/an eternity! (age: a period; eternity: vô tận, vĩnh viễn) 
 Long time, no see! 
 
APOLOGIES (XIN LỖI) 
Do remember to learn by heart the following expressions: 
a. I  just want(ed) to apologize for  sth 
  would like to     doing sth 
  must 
  have/had to 
  ought to 
b. I think I must 
   have/had to 
   ought to 
c. It won't happen again. 
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 That 
 This 
d. I'm really  sorry. 
  very 
  terribly 
  ever so 
Một số ví dụ khác: 
- I promise that won't happen again. 
- I beg your pardon. 
- I hope you'll forgive... 
- Excuse me for... 
- I apologize for... 
- Sorry about that. (informal) 
Acceptances of apologies: 
- Don't worry about it. 
- It really doesn't matter. 
- It's not so important. 
- It's all right/OK. 
- Forget it. (informal) 
- No more talk about it. (informal) 
- No problem. (informal) 
 
EXPRESSING PREFERENCES (SỞ THÍCH ) 
1. Which do you like?   I like it. 
 What would you like to do?  I'd like to do it. 
2. Which do you prefer?   I prefer it. 
 What would you prefer to do? I'd prefer to do it. 
3. Which would you rather do?  I'd rather do it. 
      I'd rather not do it. 

I'd much rather do it. 
4. I like both. 
 I don't like either of them. 
 I don't fancy any of them. 
5. I would rather die than be slaves: tôi thà chết còn hơn làm nô lệ 
 
POLITE REQUESTS 
Might   I have the  pleasure of noun/V.ing 
May   honor 
Could 
Can 
- May I have the pleasure of the next dance? 
(I wonder if) you would be kind enough to-inf 
    so kind as 
    have the goodness 
- I wonder if you would be kind enough to dance with me. 
- Would you be so kind as to have the next dance with me? 
Would pronoun Vbare ...? 
Will 
Could 
Can 
May 
- May I ask you something? 
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Would you like to-infinitive 
- Would you like a cup of tea? 
Do 
- Do you like this book? 
 
INFORMATIONS/INSTRUCTIONS (THÔNG TIN/CHỈ DẪN) 
Asking for insformations: 
- Excuse me, when...? 
- Pardon me, where...? 
- I hate to bother you, but what...? 
- Ma'am, could you help me? How many...? 
- Would you be so kind as to tell me...? 
- Would you mind telling me where...? 
- Could you tell me the way to...? 
- Sorry, is this the way to...? 
Giving and following instructions: 
- Just take car (train/bus...) to swh, then change to... 
- Drive north for 2 miles, then stop at... 
- It's right there. 
- You're going the wrong way. 
- Walk two blocks west, turn right... 
- The best way is to take car (train/bus...) 
- You'll see it at once. (bạn sẽ thấy nó ngay mà) 
- You can't miss it. (bạn không thể không thấy nó) 
 
OTHER EXPRESSIONS 
May I suggest something? Cho tôi đề nghị cái này nhé? 
I can recommend it highly: tôi xin đặc biệt giới thiệu nó. 
To keep the incident quiet: dàn xếp êm xuôi 
At that/this time of year: vào thời gian này/đó trong năm 
Get stuck in a traffic jam: bị kẹt xe 
There was nothing special about him: không có gì đặc biệt về hắn 
I'm in a hurry: tôi đang vội! 
Hurry up!: nhanh lên nào! 
Make a fuss: làm ầm lên, làm ầm ĩ 
I couldn't belivie my eyes: tôi không thể tin vào mắt mình nữa 
I carry on with my crossword: tôi cứ tiếp tục với trò ô chữ. 
It's up to you: tùy bạn. 
For one reason or another: vì lý do này hay lý do khác. 
To differ from one place to another: không nơi nào giống nơi nào. 
The law is on your side: luật pháp đứng về phía bạn. 
Learn by heart: học thuộc lòng. 
To be in a energy crisis: trong cơn khủng hoảng năng lượng. 
 (tương tự cho financial/economic/spiritual... tài chính/kinh tế/tinh thần) 
To face the future: đương đầu (đối diện) với tương lai. 
 (tương tự cho danger/crisis/difficult... nguy hiểm/khủng hoảng/khó khăn) 
The best of its kind/type: là cái tốt nhất trong những cái cùng loại 
Orchid is the most beautiful of its kind/type: hoa lan là đẹp nhất trong các loài hoa. 
Stay away from class: trốn học. 
Set sth on fire = set fire to sth: đốt cái gì đó. 
Go on a business trip: đi công tác 
Go on a journey: đi một chặng đường/hành trình 
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Go on a tour/excursion: đi du lịch, đi chơi 
To get a big salary: lãnh lương cao. 
To work with hands: làm việc chân tay. 
To work at weekends: làm việc cuối tuần. 
How much do you want for this plate: bạn tính cái đĩa này bao nhiêu tiền? 
I'm only asking £15 for it: tôi chỉ tính nó 15 pounds thôi. 
It's worth every penny: Nó rất đáng đồng tiền bát gạo. 
It's worth a look = It's worth looking: thật đáng xem. 
It's worth while: thật đáng bõ công. 
It's worth one's salt: (làm lụng) thật đáng đồng lương được hưởng 
You must be joking: Bạn đùa đấy à. 
It seems to me... : tôi thấy (nghĩ) dường như... 
The noise drives me mad: tiếng ồn ào làm tôi phát điên 
Repair while you wait: sửa lấy liền 
Let bygones be bygones: Những gì đã qua hãy để cho qua 
I don't think much of sth: tôi không đánh giá cao (không thích lắm) về cái gì đó 
Step by step: đi từng bước 
Year by year: năm này qua năm khác 
From country to country: từ nước này sang nước khác 
Give sb a call = call sb 
I know what you mean: tôi hiểu ý của bạn 
I haven't seen you for ages. How's thing: Lâu quá không gặp bạn. Công việc/tình hình thế nào rồi? 
It's the time sb V.ed: đã đến lúc làm gì đó (điều giả định, ở simple past) 
 It's the time we did away with our old-fashioned prisons: đã đến lúc đi khỏi cái nhà tù cũ kỹ 
He found learning to drive easy: anh ta thấy học lái xe thật dễ dàng 
The notice says: “Smoking strictly forbidden”: (không dùng speak hay là talk) 
He returned from Canada: anh ta từ Canada trở về nhà 
He returned to Canada: anh ta trở về nhà (là Canada) 
He cut across this field instead of going by the road: anh đi tắt qua cánh đồng thay vì đi đường lộ 
One kind or another: bằng hình thức này hay hình thức khác 
One way or another: bằng cách này hay cách khác 
One reason or another: vì lý do này hay lý do khác 
DIY: Do-it-yourself: tự làm lấy 
What was it like? = How was it?: nó trông làm sao? 
What wrong with it: nó bị sao vậy? Nó có vấn đề gì vậy? 
To be back: về đến nhà. 
To be full of: đầy 
To set an example: biểu dương, nêu gương 
I make an appointment with the girl. 
The girl reminds me of our date: cô ta nhắc tôi về cuộc hẹn. 
In a (good) hurry = hurriedly (adv) 
 He was in such a good hurry that he stumbled many times. (hắn vội đến nỗi vấp nhiều lần) 
No news is good news: không có tin tức là tin tốt (lành). 
Bad news has wings: tiếng dữ đồn xa. 
Many men, many minds: chín người, mười ý. 
A few minutes from now: vài phút nữa đây. 
To ring the changes on a subject: lặp đi lặp lại một đề tài. 
There's no harm in trying: cứ thử xem đâu có hại gì. 
Pop up and see me: ghé tạt qua thăm tôi. 
There's no need to get jealous: chẳng có gì mà phải ghen. 
That's got nothing to do with it: điều đó chẳng liên quan gì đến chuyện này cả. 
We don't want to talk shop: chúng ta không muốn nói về công việc. 
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How did you get on?: Bạn đã tiến hành công việc ra sao? 
All the facts and figures: Tất cả dữ kiện và số liệu. 
No fear: đừng sợ, khỏi lo 
Go to hell = Get out: cút đi, xéo ngay 
To take + charge of sth/sb: chịu trách nhiệm/trông nom cái gì. 
To take + sth/sb in charge: chịu trách nhiệm/trông nom cái gì. 
To be in charge of sth/sb: chịu trách nhiệm/trông nom cái gì; đang điều khiển, đang chỉ huy 
 He is in charge of the trading business: anh ta chịu trách nhiệm về việc thương mại. 

She is in charge of advertising: cô ta chịu trách nhiệm về quảng cáo. 
A change for the better: thay đổi theo chiều hướng tốt đẹp hơn. 
No appointment necessary: không cần hẹn trước. 
Do you self a favour: hãy tự dành cho bạn một đặc ân! 
In complete confidence: hoàn toàn kín đáo! 
To clear one's throat: đằng hắng giọng. 
To clear customs: hoàn thành thủ tục hải quan 
To look/be (how many) years + younger/older + (than) 

Look years younger: trông trẻ hơn nhiều tuổi 
 He looks 3 years older than me: anh ta trông già hơn tôi 3 tuổi. 
 She be 10 years younger than his husband: cô ta trông trẻ hơn hơn chồng 10 tuổi. 
To live to be a hundred: sống đến trăm tuổi/sống lâu 
Children are poor men's riches: con cái là của cải của người nghèo. 
Thank Goodness: tạ ơn Chúa! Cám ơn Trời Phật. 
To hang on = to hold on = to hold the line: chờ/giữ máy 
To hang up: gác máy. 
I call you back: tôi sẽ gọi lại cho bạn. 
At the same time/year...: cùng thời gian/cùng năm... 
To give some one a lift: cho quá giang. 
Don't be silly: đừng ngốc nghếch/ngớ ngNn. 
Don't be a baby: đừng trẻ con như vậy. 
This isn't funny: có gì buồn cười đâu / có gì mà cười. 
What do you recommend?: bạn giới thiệu loại nào? 
Pleased to meet you = It's nice to meet you: hân hạnh được gặp/làm quen với anh. 
What's the matter? = What's the problem = What's wrong? = What's happened?: có chuyện gì vậy? 
Come on: nào! 
Anything else?: còn gì nữa không? 
To wash up: rửa chén. 
To do the washing: giặt quần áo. 
To make an efford: cố gắng, nỗ lực. 
To answer the door: ra mở cửa. 
To answer the telephone: trả lời điện thoại. 
Shall I take your coat: đưa áo choàng đây cho tôi (cất). 
Shall I serve you?: để tôi gắp thức ăn cho bạn nhé. 
I'm glad you like it: tôi vui khi thấy bạn thích nó. 
That's a nice idea: ý kiến hay! 
Don't mention it! Không có chi (đáp lại lời xin lỗi/cám ơn) 
You're welcome! Không có chi (đáp lại lời cám ơn) 
I don't care: tôi không quan tâm. 
Well done!: tuyệt quá! 
You've done it!: anh đã thắng rồi! 
After a while: một lúc sau. 
To sit by: ngồi bên cạnh 
To have a nervous breakdown: căng thẳng thần kinh. 
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To go straight to bed: đi ngủ ngay. 
To straightaway: thẳng tắp 
To straight away: ngay lập tức; To straight off (US) = To straight away 
To  tell stories: bịa chuyện. 
Why don't we + verb: tại sao chúng ta không làm gì đó? 
It's very long way: đường rất xa. 
It isn't too far: đường không quá xa. 
To make speech: phát biểu. 
To make an appointment: hẹn gặp. 
To make a reservation: đăng ký trước. 
They're off = they've started: chúng đã bắt đầu. 
To be in the lead: đang dẫn đầu. 
To be in front: đang chạy phía trước. 
To be in a line: đang chạy ngang hàng nhau. 
To be at the back 
To look all right: trông có vẻ bình thường. 
I've got no idea: tôi không có ý kiến/tôi không biết. 
That's not necessary: điều đó không cần thiết. 
Hand in hand: tay trong tay. 
To hold hands: nắm tay nhau. 
A touch of flu: hơi bị cúm. 
Are you kidding? = Are you joking?: bạn đang đùa đấy à? 
It's ridiculous = It's a silly idea: thật là ý tưởng ngớ ngNn! 
But apart from that: ngoại trừ cái đó ra. 
It's sort of a/an... = It's kind of a/an...: nó đại loại là một cái gì đó 
Off-licence: tiệm bán rượu (mua nguyên chai mang đi chỗ khác uống) 
It doesn't last long: nó không kéo dài lâu. 
How long will it last: nó kéo dài bao lâu? 
First of all: trước tiên, trước hết 
Best of all: tốt nhất là, trên hết là 
To drive sb mad (UK) = To make sb crazy (US): làm ai phát điên lên 
Due to technical incidents/difficulties...: vì có trục trặc kỹ thuật... 
Everything is in order: Mọi thứ đã đâu vào đấy. 
In a minute = In a short time: chốc lát nữa 
To be in (a) line = to stand in (a) line: đứng sắp hàng. 
To line up: đứng thành hàng ngũ 
To line out: dàn hàng 
What's new? = Do you have any news?: có tin gì không? 
All the same = At any rate: dù sao đi nữa 
 
 
SỬ DỤNG GIỚI TỪ 
To reach for sth: với lấy cái gì. 
To shout at sb: la mắng ai. 
She depend on/upon his husband: cô ta phụ thuộc vào chồng. 
I'm waiting for you: tôi đang đợi anh. 
To wait for sb/sth: chờ đợi ai/cái gì đó. 
To tell sb about sth: nói với ai về cái gì. 
I listen to music: tôi nghe nhạc. 
I feel sorry for him: tôi cảm thấy tiếc cho hắn ta. 
I'm sorry to hear it: tôi lấy làm tiếc khi nghe vậy. 
I'm looking forward to seeing you: tôi đang mong đợi được gặp anh. (= expect) 
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I'll look after him: tôi sẽ chăm sóc hắn ta. 
I'm going after him: tôi đang đi theo hắn ta. 
To make friend with sb: kết bạn với ai 
To thank sb for sth: cám ơn ai về việc gì. 
To put on weight: lên cân. 
To go on diet: ăn kiêng. 
To spend money/savings on sth: tiêu tiền/tiền tiết kiệm vào việc gì. 
To walk up to sb: bước lại gần ai. 
This street is named after Tran Hung Dao: con đường này mang tên Trần Hưng Đạo. 
We take after each other: chúng tôi trông giống nhau. 
It's time for...: đã đến lúc (để làm gì đó) 
At the top of...: ở đầu của... 
At the bottom of...: ở cuối của... 
To be afraid of sb: sợ ai đó; ngại, e rằng, lấy làm tiếc 
To be tired of...: sợ cái gì đó 
To be bored with...: chán cái gì 
To be at work: đi làm 
To be in love: yêu nhau 
To fall in love (+ with sb) 
To be different from + noun: khác với cái gì đó 
To be the same as + noun: giống với cái gì đó 
To be/become an expert on/in sth: là một chuyên gia về việc gì đó 
To be interested in sth: I'm interested in history. 
To be interested to do sth: I'm interested to write to you. 
    I'm interested to write for living. 
To be employed in = To be used for: để sử dụng cho 
To spend time/money (on) doing sth: I spend a lot of money on buying this house. 
      I spend a white night on reading her love letter. 
To take a train/bus/car... to somewhere. 
To enquire of sb: tìm hiểu về ai 
 
Các thì tiếp diễn dùng để chỉ hành động đang xảy ra, nó không dùng cho các sự kiện xảy ra mãi mãi, 
nên chỉ dùng được cho các động từ sau: 
 I'm riding bycicle: tôi đang đạp xe (tôi không thể đạp mãi được) 
 I'm watching TV: tôi đang xem TV (tôi không thể xem mãi được) 
 I'm studying English: tôi đang học tiếng Anh (lát sau tôi phải làm việc khác) 

Không thể dùng thì tiếp diễn cho các động từ sau: 
 I'm liking ... không thể lúc này tôi đang thích, lát nữa tôi không thích 
 I'm hoping ... không thể lúc này tôi đang hy vọng, lát nữa tôi hết hy vọng 
 I'm loving ... không thể lúc này tôi đang yêu, lát nữa tôi hết yêu 
Các động từ về việc từ chối/bác bỏ/bất đồng được dùng như sau: 

Deny sth: 
- Deny the truth: phủ nhận sự thật 
- Deny a charge: bác bỏ lời buộc tội 
- Deny working: từ chối làm việc 
Ignore sb/sth: 
- Why did you ignore me last night? 
Disagree with sb (on sth): 
- I disagree with him 
- She disagree with her husband on financial trouble 
Refuse to sth/do sth: 
- He refused to obey orders. 
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- I refuse to your help. 
 
 
DESCRIBING PEOPLE (MÔ TẢ NGƯỜI) 
Age (tuổi) 
Young (trẻ), middle-aged (trung niên), elderly (lớn tuổi), old (già), in his/her early twenties (khoảng 
hai mươi mấy tuổi) 
Build (vóc dáng, thể hình) 
Fat (mập), thin (ốm), slim (mảnh mai/khảnh/dẻ), plump (tròn trịa/trĩnh), medium-build (vừa vặn), 
overweight (quá cân, béo phì) 
- Male: well-built (vạm vỡ, chắc nịch), broad-shouldered (vai rộng) 
Height (chiều cao) 
1.70m (one meter seventy), average height (trung bình), tall (cao), short (thấp), tallish (cao cao), 
shortish (thâm thấp) 
Eyes (mắt) 
Blue (xanh), grey (xám), brown (nâu), long/thick/bushy eyelashes (lông mi dài/dày/rậm), thin 
eyebrows (lông mày mỏng) 
Complexion (làn da) 
Pale (tái, nhợt), sunburned/tan (rám nắng), olive-skinned (màu ô liu), fair-skinned (da trắng), Oriental 
(vàng phương Đông), brown (nâu), black (đen) 
Hair colour (màu tóc) 
Black (đen), brown (nâu), red (đỏ), fair hair (tóc vàng), blonde (vàng hoe), grey (xám, hoa râm, muối 
tiêu), white (trắng, bạc), dyed (nhuộm), mousy (xám lông chuột), dark (sẫm) 
- A brunette: một cô gái ngăm đen. 
- A blonde: một cô gái tóc vàng. 
- A redhead: một cô gái tóc đỏ. 
Hairstyle (kiểu tóc) 
Long (dài), short (ngắn), straight (thẳng), wavy (dợn sóng), curly (quăn), neat (gọn gàng), untidy 
(luộm thuộm), swept back (chải ngược ra sau) 
- Female: with plaits (đuôi sam), a fringe (bom-bê), in a bun (búi tó), pony-tail (đuôi ngựa/gà) 
- Male: bald (hói), balding (đang hói, bắt đầu hói), thinning (lưa thưa), receding (trợt ra sau trán) 
Face (khuôn mặt) 
Thin (gầy), long (dài), round (tròn), oval (ôvan), square (vuông), heart-shaped (trái xoan), high 
cheekbones (gò má cao), hight forehead (trán cao), thin lips (môi mỏng), full lips (môi dày), long nose 
(mũi dài), straight nose (mũi thẳng), broken nose (mũi gãy), turned-up nose (mũi hếch), apointed chin 
(cằm nhọn), a cleft chin (cằm chẻ), double chin (cằm đôi, cằm 2 ngấn) 
Dress (ăn mặc) 
Smart (bảnh bao, chải chuốt), scruffy (lôi thôi, luộm thuộm, bNn thỉu), well-dressed (tươm tất), casual 
(cNu thả, tùy tiện), conservative (kín đáo), elegant (thanh lịch, tao nhã), fashionable (hợp thời trang, 
đúng mốt) 
Distinguishing features (đặc điểm riêng) 
A scar (sẹo), a mole (nốt ruồi), with freckles (tàn nhang), with spots (nám), with wrinkles (nếp nhăn), 
with lines (vết hằn [thường trên trán]), with dimples (lúm đồng tiền), with glasses (đeo kính) 
- Male: beard (râu), moustache (ria mép), side-burns (tóc mai dài), unshaven (râu ria lởm chởm), 
clean-shaven (mày râu nhẵn nhụi) 
- Female: a beauty-spot (nốt ruồi son), [well] made-up (trang điểm [kỹ]) 
Personality (cá tính) 
Quiet (ít nói, trầm lặng), reserved (kín đáo, dè dặt), thoughtful (suy tư, thâm trầm, sâu sắc), 
thoughtless (vô tâm, khinh suất, không quan tâm), calm (bình/điềm tĩnh), quick-tempered (dễ nổi giận, 
nóng giận), moody (đa cảm, âu sầu), sociable (hòa đồng, thích giao thiệp), unsociable (khó gần, không 
thích giao du), sophisticated /sə'fistikeitid/ (tinh vi, phức tạp, sành sỏi/điệu, kiểu cách), lively (linh 
hoạt, sống động), flexible (linh hoạt, dễ thuyết phục), uncompromising /ʌn'kɒmprəmaiziŋ/ (cứng nhắc, 
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không khoan nhượng, khăng khăng), consistent (kiên định, trước sau như một), cheerful (vui vẻ), 
amusing (khôi hài, tếu), polite (lịch sự/thiệp), reliable (đáng tin cậy), talkative (nhiều chuyện, bép 
xép), taciturn /'tæsitɜ:n/ (lầm lì, ít nói), aggressive (hung hăng, hay gây sự), friendly (thân thiện), shy 
(e thẹn, mắc cỡ), explosive (“nổ”, xốc nổi, dễ bị kích động), uptight (cứng nhắc theo nguyên tắc); 
light-handed (nhanh tay, khéo léo); light-headed (mê sảng, quay cuồng; bộp chộp, nông nổi); light-
hearted (thản nhiên, vô tư), generous (rộng rãi, hào phóng), mean (bần tiện, keo kiệt) 
 
NAMES OF COUNTRIES IN THE WORLD 
TÊN  N ƯỚC TÊN  N GƯỜI, TIẾN G, TÍN H TỪ TÊN  VIỆT N AM 
Afghanistan /æf,gæni'stɑ:n/ Afghan /'æfgæn/ Apganixtan 
 Afghanistani /'æfgnistəni/  
Albania /æl'beiniə/ Albanian /æl'beiniən/ Anbani 
Algeria /æl'dʒiəriə/ Algerian /æl'dʒiəriən/ Angiêri 
Andorra /æn'dɔ:rə/ Andorran /æn'dɔ:rən/ Andora 
Anguilla /æŋ'gwilə/ Anguillan /æŋ'gwilən/ Anguyla 
Antigua /æn'ti:gə/ Antiguan /æn'ti:gən/ Antigoa 
Argentina /a:dʒən'ti:nə/ Argentinin /a:dʒən'ti:niən/ Achentina 
Australia /ɔ'streiliə/ Australian /ɔ'streiliən/ Úc 
Austria /ɔ'striə/ Austrian /ɔ'striən/ Áo 
Bahamas /bə'hɑ:məz/ Bahamian /bə'hɑ:miən/ Bahama 
Bahrain /bæ:'rein/ Bahraini /bæ:'reini/ Baranh 
Bangladesh /,bæŋglə'deʃ/ Bangladeshi /,bæŋglə'deʃi/ Băngladet 
Barbados /bɑ:'beidəs/ Barbadian /bɑ:'beidiən/ Bacbadot 
Belgium /'beldʒəm/ Belgian /'beldʒən/ Bỉ 
Benin /be'ni:n/ Beninese /,beni'ni:z/ Benin 
Bermuda /bə'mju:də/ Bermudan /bə'mju:dən/ Bemuda 
Buhtan /bu:'ta:n/ Buhtani /bu:'ta:ni/ Butan 
Bolivia /bə'liviə/ Bolivian /bə'liviən/ Bôlivia 
Botswana /bə'tswa:nə/ Tswana /'tswa:nə/ Bôtxoana 
Brazil /brə'zil/ Brazilian /brə'ziliən/ Braxin 
Brunei /'bru:nai/ Bruneian /bru:'naiən/ Brunây 
Bulgaria /bʌl'geəriə/ Bulgarian /bʌl'geəriən/ Bungari 
Burma /'bə:mə/ Burmese /bə:'mi:z/ Miến Điện 

Myanmar /,mjən'mɑ:r/   
Burundi /bu'rundi/ Burundi /bu'rundiən/ Burundi 
Cambodia /kæm'boudiə/ Cambodian /kæm'boudiən/ Campuchia 

Kampuchea /,kæmpu'tʃiə/ Kampuchean /,kæmpu'tʃiən/  
Cameroon /,kæmə'ru:n/ Cameroonian /,kæmə'ru:niən/ Camơrun 
Canada /'kænədə/ Canadian /kə'neidiən/ Canada 
Chad /tʃæd/ Chadian /'tʃædiən/ Sát 
Chile /'tʃili/ Chilean /'tʃiliən/ Chilê 
China /'tʃainə/ Chinese /tʃai'niz/ Trung Quốc 
Colombia /kə'ləmbiə/ Colombian /kə'ləmbiən/ Côlômbia 
Congo /'kɔŋgəʊ/ Congolese /,kɔŋgə'li:z/ Cônggô 
Costa Rica /,kəstə'ri:kə/ Costa Rican /,kəstə'ri:kən/ Côta Rica 
Cuba /'kju:bə/ Cuban /'kju:bən/ Cuba 
Cyprus /'saiprəs/ Cyprian /'sipriən/ Síp 
Czechoslovakia /tʃekouslə'vækiə/ Czech /tʃek/ Tiệp Khắc 
 Czechoslovakian /tʃekouslə'vækiən/  
Denmark /'denma:k/ Danish /'deiniʃ/ Đan Mạch 
 Dane /dein/  
Djibouti /dzi'bu:ti/ Djiboutian /dzi'bu:tiən/ Gibuti 
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Dominica /də'minikə/ Dominican /də'minikən/ Đôminica 
Ecuador /'ekwədə:/ Ecuadorian /,ekwə'dɔ:riən/ Êcuađo 
Egypt /'i:dʒipt/ Egyptian /'i:dʒipʃn/ Ai Cập 
El Salvador /el'sælvədə/ Salvadorean /,sælvə'dɔ:riən/ En Sanvado 
Eritrea /,eri'treiə/ Eritrean /,eri'treiən/ Êritrê 
Estonia /i'stəʊniə/ Estonian /i'stəʊniən/ Extônia 
Ethiopia /,i:θi'əʊpiə/ Ethiopian /,i:θi'əʊpiən/ Êtiopia 
Fiji /,fi:'dzi:/ Fijian /,fi:'dzi:ən/ Phigi 
Finland /'finlənd/ Finnish /'finiʃ/ Phần Lan 
France /fræ:ns/ French /frentʃ/ Pháp 
Gabon /gæ'bɔn/ Gabonese /,gæbɔ'ni:z/ Gabông 
Gambia /'gæmbiə/ Gambian /'gæmbiən/ Gambia 
Germany /'dʒə:məni/ German /'dʒə:mən/ Đức 
Ghana /'gɑ:nə/ Ghanaian /gɑ:'neiən/ Gana 
Gibraltar /dʒi'brə:ltə/ Gibraltarian /,dʒibrə:l'teəriən/ Gibranta 
Britain /'britn/ British /'britiʃ/ (Liên hiệp) Anh 
Greece /gri:s/ Greek /gri:k/ Hy Lạp 
Grenada /gri'neidə/ Grenadian /gri'neidiən/ Grênada 
Guatemala /,gwa:tə'ma:lə/ Guatemalan /,gwa:tə'ma:lən/ Goatêmala 
Guinea /'gini/ Guinean /'giniən/ Ghinê 
Guyana /gai'ænə/ Guyanese /,gaiə'ni:z/ Guyana 
Haiti /'heiti/ Haiti /'heitiən/ Haiti 
Holland /'hɔlənd/ Dutch /dʌtʃ/ - Hollander /'hɔləndə/ Hà Lan 

N etherlands /'neiðələndz/ N etherlander /'neiðələndə/  
Honduras /hɔ'djuərəs/ Honduran /hən'djurən/ Hônduras 
Hong Kong /hɔŋ'kɔŋ/  Hồng Kông 
Hungary /'hʌŋgəri/ Hungary /hʌŋ'geəriən/ Hungary 
Iceland /'aislənd/ Icelander /'aisləndə/ Aixơlen (Băng Đảo) 
Ireland /'aiələnd/ Irish /'aiəriʃ/ Ailen 
India /'indiə/ Indian /'indiən/ Ấn Độ 
Indonesia /ində'ni:ziə/ Indonesian /ində'ni:ziən/ Inđônsia 
Iran /i'ra:n/ Iranian /i'reiniən/ Iran 
Iraq /i'ra:k/ Iraqi /i'ra:ki/ Irắc 
Israel /'izreil/ Israeli /iz'reili/ Ixraen 
Italy /'itəli/ Italian /i'tæliən/ Ý 
Jamaica /dʒə'meikə/ Jamaican /dʒə'meikən/ Jamaica 
Japan /dʒə'pæn/ Japanese /,dʒæpə'ni:z/ N hật Bản 
Jordan /'dʒɔ:dn/ Jordanian /dʒɔ:'deiniən/ Jordani 
Kenya /'kenjə/ Kenyan /'kenjən/ Kênia 
Korea /kə'riə/ Korean /kə'riən/ Triều Tiên 
Kuwait /ku'weit/ Kuwaiti /ku'weiti/ Cô Oét 
Laos /la:əs/ Laotian /'la:əʃn/ Lào 
Latvia /'lætviə/ Latvian /'lætviən/ Latvia 
Lebanon /'lebənən/ Lebanese /,lebəni:z/ Li Băng 
Lesotho /lə'su:tu:/ Sotho /'su:tu:/ Lêxôthô 
Liberia /lai'biəriə/ Liberian /lai'biəriən/ Libêria 
Libya /'libiə/ Libyan /'libiən/ Libi 
Liechtenstein /'liktənstain/ Liechtensteiner /'liktənstainə/ Lichstơnstain 
Lithuania /li'tweiniə/ Lithuanian /li'tweiniən/ Lituania 
Luxemburg /'lʌksəmbə:g/ Luxemburger /'lʌksəmbə:gə/ Lucxembua 
Madagascar /,mædə'gæskə/ Madagascan /,mædə'gæskən/ Mađagatxka 
Malawi /mə'la:wi/ Malawian /mə'la:wiən/ Malauy 
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Malaysia /mə'leiziə/ Malaysian /mə'leiziən/ Malaysia 
Mali /'ma:li/ Malian /'ma:liən/ Mali 
Malta /'mɔ:ltə/ Maltese /mɔ:l'ti:z/ Manta 
Mauritania /,mɔri'teiniə/ Mauritanian /,mɔri'teiniən/ Môritania 
Mauritius /mɔ'riʃəs/ Mauritian /mɔ'riʃn/ Môritiutx 
Mexico /'meksikəʊ/ Mexican /'meksikən/ Mêhicô 
Monaco /'mɔnəkəʊ/ Monegasque /,mɔnə'gæsk/ Mônacô 
Mongolia /mɔŋ'gəʊliə/ Mongolian /mɔŋ'gəʊliən/ Mông Cổ 
Montserrat /,mɔntsə'ræt/ Montserratian /,mɔntsə'ræʃn/ Môngxêrát 
Morocco /mə'rɒkəʊ/ Moroccan /mə'rɒkən/ Ma Rốc 
Mozambique /,məʊzæm'bi:k/ Mozambican /,məʊzæm'bikən/ Môdămbich 
N amibia /nə'mibiə/ N amibian /nə'mibiən/ N ambia 
N auru /nau'ru:/ N auruan /nau'ru:ən/ N auru 
N epal /ni'pɔ:l/ N epalese /,nepɔ'li:z/ N epan 
N ew Zealand /nju:'zi:lənd/ N ew Zealander /nju:'zi:ləndə/ Tân Tây Lan 
N icaragua /,nikə'rægjuə/ N icaraguan /,nikə'rægjuən/ N icaragoa 
N iger /ni:'zeə/ N igerian /ni:'zeəriən/ N igiê 
N igeria /nai'dʒiəriə/ N igerian /nai'dʒiəriən/ N igiêria 
N orway /'nɔ:wei/ N orwegian /nɔ:'wi:dʒən/ N a Uy 
Oman /əʊ'ma:n/ Omani /əʊ'ma:ni/ Oman 
Pakistan /,pɑ:kis'tɑ:n/ Pakistani /,pɑ:kis'tɑ:ni/ Pakistan 
Palestine /'pæləstain/ Palestinian /,pælə'stiniən/ Palestin 
Panama /,pænə'ma:/ Panamanian /,pænə'meiniən/ Panama 
Papua /'pæpjuə/ Papuan /'pæpjuən/ Papua 
Paraguay /'pærəgwai/ Paraguayan /,pærə'gwaiən/ Paragoay 
Peru /pə'ru:/ Peruvian /pə'ru:viən/ Pêru 
Philippines /'filipi:nz/ Philippine /'filipi:n/ Phi Luật Tân 
 = Filipino /,fili'pi:nou/  
Poland /'pəʊlənd/ Polish /'pəʊliʃ/ Ba Lan 
Portugal /'pɔ:tʃugl/ Portuguese /,pɔ:tʃu'gi:z/ Bồ Đào N ha 
Qatar /'kʌta:/ Qatari /'kʌta:ri/ Cata 
Romania /rə'meiniə/ Romanian /rə'meiniən/ Rumani 
Rwanda /ru'ændə/ Rwandan /ru'ændən/ Ruanđa 
Samoa /sə'məʊə/ Samoan /sə'məʊən/ Samoa 
San Marino /sæn mə'ri:nou/ San Marinese /sæn ,mæri'ni:z/ San Marinô 
Saudi Arabia /,saudi ə'reibiə/ Saudi Arabian /,saudi ə'reibiən/ Arập Xêut 
Senegal /,seni'gə:l/ Senegalese /,senigə'li:z/ Sênêgan 
Seychelles /sei'ʃeiz/ Seychellois /sei'ʃelwa:/ Sâysen 
Sierra Leone /si,erəli'əʊn/ Sierra Leonean /si,erəli'əʊniən/ Siera Lêôn 
Singapore /,siŋə'pɔ:/ Singaporean /,siŋə'pɔ:riən/ Singapo 
Somalia /sə'ma:liə/ Somalian /sə'ma:liən/ Sômali 
South Africa /,sauθ 'æfrikə/ South African /,sauθ 'æfrikən/ N am Phi 
Spain /spein/ Spanish /'spæniʃ/ Tây Ban N ha 
Sri Lanka /sri'læŋkə/ Sri Lankan /sri'læŋkən/ Sri Lanca 
Sudan /su:'da:n/ Sudan /,su:da'ni:z/ Xuđăng 
Swaziland /'swa:zilænd/ Swazi /'swa:zi/ Xoađilơn 
Sweden /'swi:dn/ Swedish /'swi:diʃ/ Thụy Điển 
Switzerland /'switsələnd/ Swiss /swis/ Thụy Sĩ 
Syria /'siriə/ Syrian /'siriən/ Xiry 
Tahiti /ta:'hi:ti/ Tahitian /ta:'hi:ʃn/ Tahiti 
Taiwan /tai'wa:n/ Taiwanese /,taiwə'ni:z/ Đài Loan 
Tanzania /,tænzə'niə/ Tanzanian /,tænzə'niən/ Tandania 
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Thailand /'tailænd/ Thai /'tai/ Thái Lan 
Tibet /ti'bet/ Tibetan /ti'betn/ Tây Tạng 
Tobago /tə'beigəʊ/ Tobagonian /,təʊbə'gəʊniən/ Tôbagô 
Togo /'təʊgəʊ/ Togolese /,təʊgə'li:z/ Tôgô 
Tonga /'tɔŋə/ Tongan /'tɔŋən/ Tôngga 
Trinidad /'trinidæd/ Trinidadian /,trini'deiniən/ Triniđát 
Tunisia /tju:'niziə/ Tunisian /tju:'niziən/ Tuynidi 
Turkey /'tə:ki/ Turkish /'tə:kiʃ/ Thổ N hĩ Kỳ 
Uganda /ju:'gændə/ Ugandan /ju:'gændən/ Uganda 
The USSR (The Union Soviet Socialist Republics) Liên Xô 
The USA (The United States of America) Hoa Kỳ 
Urugoay /'juərəgwai/ Urugoayan /,juərə'gwaiən/ Urugoay 
Venezuela /,veni'zweilə/ Venezuelan /,veni'zweilən/ Vênêzuêla 
Vietnam /,vjet'næm/ Vietnam /,vjetnə'mi:z/ Việt N am 
West Indies /west 'indiz/ West Indian /west 'indiən/ Tây Ấn 
Yemen /'jemən/ Yemeni /'jeməni/ Yêmen 
Yugoslavia /,ju:gəʊ'sla:viə/ Yugoslavian /,ju:gəʊ'sla:viən/ N am Tư 
Zaire /za:'iə/ Zaireab /za:'riən/ Daia 
Zambia /'zæmbiə/ Zambian /'zæmbiən/ Dambia 
Zimbabwe /zim'ba:bwi/ Zimbabwean /zim'ba:bwin/ Dimbabuê 
 
 
PROPER NAMES (TÊN RIÊNG) 
Aberdeen /,æbə'di:n/ 
Abergavenny /,æbəgə'veni/ 
Abraham Lincohn /'eɪbrəhæm 'lɪŋkən/ 
Adam – Eve /'ædəm – i:v/ 
Adams /'ædəmz/ 
Adelaide /'ædəleid/ 
Adrian Shaw /'ei:driən ʃɔ:/ 
Acropolis /ə'krɒpəlis/ 
Agatha /'ægəθə/ 
Alan Heath /'ælən hi:θ/ 
Alan N elson /'ælən 'nelsn/ 
Alan N ewman /'ælən 'nju:mən/ 
Alan Wilson /'ælən 'wɪlsən/ 
Alaska /ə'læskə/ 
Albert Edward /'ælbət 'edwəd/ 
Albuquerque /'ælbəkɜ:ki/ 
Alexandra Fleming /ælɪg'zɑ:ndrə 'flemiŋ/ 
Alfred King /,ælfrid 'kiŋ/ 
Alice Lee /'ælɪs li:/ 
Alice Leech /'ælɪs li:tʃ/ 
Alison /'ælisn/ 
Alps /ælps/ 
Amazon /'æməzən/ 
Amsterdam /,æmstə'dæm - 'æmstədəm/ 
Andrea /'ændrɪə/ 
Andrew /'ædr(j)u:/ 
Angela  Morris /'ændʒələ 'mɔ:ris/ 
Angela  Dawson /'ændʒələ 'dɔ:sən/ 
Anglesea /'æŋglsi/ 

Anglo /'æŋgləʊ/ 
Angus Mcpherson /'æŋgəs mək'fɜ:sn/ 
Ann /æn/ 
Anna Scales /,ænə 'skeilz/ 
Anne /æn/ 
Annie /'ænɪ/ 
Arthur /ɑ:θə/ 
Atlanta /æt'lætə/ 
Athen /'æθmz/ 
Audi Quattro /'ɔ:di 'kwætrəʊ/ 
Avon /'eivn/ 
Azores /ə'zɔ:z/ 
Bakerloo /'keikə'lu:/ 
Balaclava /bælə'klæ:və/ 
Ballen /'bɔ:lən/ 
Balmoral /bæl'mɒrəl/ 
Bangkok /bæŋ'kɒk/ 
Bangor /'bæŋgə/ 
Barbara Harris /'ba:bərə 'hæris/ 
Barrier Reef /'bæriə ri:f/ 
Barry Foot /,bæri 'fʊt/ 
Baryl /'berəl/ 
Basil Caraway /'bæzl 'kærəweɪ/ 
Beeton /'bi:tən/ 
Belgrade /bel'greid/ 
Benson /'bensn/ 
Bentley /'bentli/ 
Berlin /bɜ:'lin/ 
Bernard Blackburn /'bɜ:nəd 'blækbɜ:n/ 
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Bert Hogg /bɜ:t 'hɒg/ 
Bert Woods /bɜ:t 'wʊdz/ 
Betty /'betɪ/ 
Beverly Hills /'bevəli 'hilz/ 
Bill Craig /bil kreig/ 
Bill Daniels /bil 'dænjəlz/ 
Bill Walker /bil 'wɔ:kə/ 
Billy /'bɪlɪ/ 
Birkenhead /'bɜ:kənhed/ 
Birmingham /'bɜ:mɪŋəm/ 
Blackfrians /'blækfraiəz/ 
Blackfool /'blækfu:l/ 
Blackpool /'blækpu:l/ 
Blake /'bleik/ 
Bob Brewer /bɒb 'bru:ə/ 
Boeing /'bəʊiŋ/ 
Bologna /bə'ləʊnjə/ 
Bond /bɒnd/ 
Boston /bɒstn/ 
Boswell /'bɒswel/ 
Bourne Hall /bɔ:n hɔ:l/ 
Bournemouth /'bɔ:nməθ/ 
Bransly /'brænsli/ 
Branston Cardiff /'bræstən 'ka:dif/ 
Brasilia /brə'ziliə/ 
Brecon /'brekən/ 
Brenda /'brendə/ 
Brewer Harold /'bru:ə 'hærəld/ 
Brian Epstein /'braiən 'epstain/ 
Brian Huff /'braɪən hʌf/ 
Brian Tankard /'braɪən 'tæŋkəd/ 
Bridges /bridʒiz/ 
Briggs /brigz/ 
Brighton Belle /braitn bel/ 
Brigitte Bardot /brɪ'ʒɪt 'bɑ:dəʊ/ 
Brisbane /'brisbein/ 
Bristol /'bristl/ 
Brixton /'brikstn/ 
Bromley /'brɒmli/ 
Brussells /'brʌsəlz/ 
Brutus Cray /'bru:təs krei/ 
Bunter /'bʌntə/ 
Caerdowy /'kedaʊwi:/ 
Caernarfon /kə'nɑ:fən/ 
Caesar /'si:zə/ 
California /,kælɪi'fɔ:nɪə/ 
Calypso /kə'lipsəʊ/ 
Cambrige /'kæimbridʒ/ 
Campbell /'kæmpbl/ 
Canterbury /'kætəbəri/ 
Cape Breton /keip 'bretn/ 
Caracas /kə'ræ:kəs/ 

Carbunkle /ka:bʌŋkl/ 
Cardiff /'kɑ:dif/ 
Carl /kɑ:l/ 
Carlos /'kɑ:lɒs/ 
Caribbean /,kærɪ'bi:ən/ 
Carmel /'ka:məl – (US)'ka:meil/ 
Carmichael /ka:'maikl/ 
Carnival /'kɑ:nivəl/ 
Carol /'kærəl/ 
Caroline /'kærəlain/ 
Carson /'kɑ:sn/ 
Carter /'kɑ:tə/ 
Casey /'keɪsɪ/ 
Catherine /'kæθrɪn/ 
Cathy Tree /'kæθi tri:/ 
Cawardine /'kɑ:wə:dɪn/ 
Ceefax /'si:fæks/ 
Celia Smart /'si:liə sma:t/ 
Charles Archer /tʃɑ:lz 'a:tʃə/ 
Charles Beatty /tʃɑ:lz 'bi:ti/ 
Charles Orson /tʃɑ:lz 'ɔ:sn/ 
Charlie Philips /'tʃɑ:li 'filips/ 
Charteris /'tʃɑ:təris/ 
Cheery /'tʃerɪ/ 
Chelsea /'tʃelsi:/ 
Chelsilworth /'tʃesilwɜ:θ/ 
Cheltenham /'tʃeltənhæm/ 
Chester /'tʃestə/ 
Chicago /ʃi'kɑ:gəʊ/ 
Chivers /'tʃivəz/ 
Chris Owen /kris 'əʊm/ 
Christ /kraist/ 
Christine Bell /'krɪsti:n bel/ 
Christopher Comlumbus /'krɪstəfə kə'lʌmbəs/ 
Christopher Cowen /'krɪstəfə 'kaʊɪn/ 
Citizen /'sɪtɪzn/ 
Clare Drake /kleə dreɪk/ 
Clement Harding /,klemənt 'hɑ:diŋ/ 
Cleopatra /cliə'pa:trə/ 
Clitheroe /kliðə'rəʊ/ 
Clive Marrow /klaiv 'mærəʊ/ 
Clive Westwood /klaiv 'westwʊd/ 
Cognac /'kɒnjæk/ 
Colin /'kɒlin/ 
Colosseum /kɒlə'si:əm/ 
Columbus /kə'lʌmbəs/ 
Concorde /'kɒŋkə:d/ 
Connecticut /kə'netikət/ 
Conny Barker /'kɒni 'bɑ:kə/ 
Constable /'kʌnstəbl/ 
Cooper /'ku:pə/ 
Copenhagen /kəʊpən'heigən/ 
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Cornwall /'kɔ:nwəl/ 
Costa Brava /'kɒstə 'brɑ:və/ 
Cox /kɒks/ 
Craig Williams /kreɪg 'wɪljəmz/ 
Croydon /'krɔidn/ 
Crusoe /'kru:səʊ/ 
Cuckoo Lane /'kʊku: lein/ 
Curtis /kətis/ 
Cynthia Powell /'sinθiə 'pəʊəl/ 
Dakota /də'kəʊtə/ 
Dallas /'dæləs/ 
Daniel Burns /,dæniəl 'bɜ:nz/ 
Danielle Bernard /,dæniəl 'bɜ:na:d/ 
Darren Andrews /,dærən 'ændru:z/ 
Darren Osborne /,dærən 'ɒzbən/ 
Datsun /'dætsʌn/ 
Dave Grimes /deɪv graimz/ 
Davey Jones /'deivi dʒɜʊnz/ 
David Shaw /'deɪvɪd ʃɔ:/ 
David Foster /'deɪvɪd 'fɒstə/ 
Davies /'deivɪz/ 
Davis /'deɪvɪs/ 
Dean /di:n/ 
Debbie /'debi/ 
Dei Gratia /dei 'grɑ:ʃiə/ 
Delft /delft/ 
Dennis /'denis/ 
Derek Moore /'derek mʊə/ 
Desmon Philton /'dezmənd 'filtn/ 
Devon /'devn/ 
Diane /dai'eɪn/ 
Disneyland /'diznilænd/ 
Dominic Beal /'dɒminik 'bi:l/ 
Don Crabtree /dɒn'kræbtri:/ 
Dora Entwhistle /'dɔ:rə ent'wisl/ 
Donald /'dɔnəld/ 
Doncaster /'dɒkəstə/ 
Donna /'dɔnə/ 
Doon /du:n/ 
Dordrecht /'dɔ:drekt/ 
Doris Hilda /'dɒris 'hildə/ 
Doris Kennedy /'dɒris 'kenədɪ/ 
Dorothy /'dɒrəθi/ 
Douglas Hunter /'dʌgləs 'hʌntə/ 
Dracula /'drækjʊlə/ 
Draper /'dreɪpə/ 
Dunromin Rangers /dʌn'rɒmin 'reindʒəz/ 
Dunstan /'dʌnstən/ 
Durham /'dʌrəm/ 
East Anglia /'i:st 'æŋlɪə/ 
East Ham /'i:st 'hæm/ 
Ed Sampson /ed 'sæmpsn/ 

Edgar /'edgə/ 
Edinburgh /'edinbə/ 
Edna Campbell /'ednə 'kæmbl/ 
Edward Hilton /'edwəd 'hiltn/ 
Eiffel Tower /'aɪfl 'taʊə/ 
Elizabeth /i'lizəbəθ/ 
Ella Rice /'elə rais/ 
Elton John /'eltən dʒɒn/ 
Elton Kash /'eltən kæʃ/ 
Elvis Presley /elvɪs 'prelɪ/ 
Emma Austin /'emə 'ɔ:stn/ 
Emmer Colt /'elmə kəʊlt/ 
Emily Clare /'eməli 'kleə/ 
Enid /'enid/ 
Eric /'erɪk/ 
Eton /'i:tn/ 
Essex /'eseks/ 
Everest /'evərist/ 
Exeter /'eksitə/ 
Ferniside /'fɜ:nsaid/ 
Ferrari /fə'ræri/ 
Fiat /'fɪæt/ 
Fiona Johnson /fi'əʊnə 'dʒɒsn/ 
Fletcher /'fletʃə/ 
Fleetwood /'fli:twʊd/ 
Flemming /'flemiŋ/ 
Florence Hamilton /'flɒrəns 'hæmiltən/ 
Frampton /'fræmptn/ 
Francesca Drake /'frɑ:siskə drek/ 
Frank /'fræŋk/ 
Frankenstein /'fræŋkənstaɪn/ 
Frankfurt /'fræŋkfət/ 
Fred Penny /fred 'penɪ/ 
Freddie Tapper /'fredi 'tæpə/ 
Freud /frəʊd/ 
Fritz /frɪtz/ 
Folkstone /'fəʊkstən/ 
Ford /fɔ:d/ 
Fuji /'fju:dʒi/ 
Gabriel /'geibriəl/ 
Gatwich /'gætwiʃ/ 
Gazette /gə'zet/ 
Genoa /'dʒenəʊə/ 
George Harrison /'dʒɔ:dʒ 'hærisn/ 
George Johnson /'dʒɔ:dʒ 'dʒɒnsn/ 
George Morley /'dʒɔ:dʒ 'mɔ:li/ 
George Seeger /'dʒɔ:dʒ 'si:dʒə/ 
Georgina /dʒɔ:'dʒi:nə/ 
Gibbon /'gibən/ 
Giles Swithin /dʒailz 'swiðin/ 
Gillespie /gi'lespi/ 
Gillian /'giliən/ 
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Gladys /'glædis/ 
Glasgow /'glɑ:sgəʊ/ 
Glint Westwood /glɪnt 'westwʊd/ 
Gloria Gusto /'glɔ:riə 'gʌstə/ 
Gloria King /'glɔ:riə kiŋ/ 
Godfrey /'gɒfrɪ/ 
Goldsmith /'gəʊldsmiθ/ 
Gorden Lester /'gɔ:dən 'lestə/ 
Gordon /'gɔ:dn/ 
Gothem /'gəʊtəm/ 
Graham Smith /'greiəm 'smiθ/ 
Grand Canyon /'grænd 'kænjən/ 
Grant /'grænt/ 
Greenhill /'gri:nhɪl/ 
Greenland /'gri:nlənd/ 
Greenwood /'gri:nwʊd/ 
Grenville /gren'vil/ 
Griffiths /'grifiθs/ 
Gross /grɔs/ 
Guildford /'gildfəld/ 
Gurney /'gə:ni/ 
Guy Lines /'gai lainz/ 
Guyblack /gaiblæk/ 
Gwent /gwent/ 
Gwynedd /'gwinəð/ 
Gwyneth Jones /'gwinəð dʒəʊnz/ 
Hague /heig/ 
Hammond /'hæmənd/ 
Hampshire /'hæmpʃiə - 'hæmpʃə/ 
Hannu Cook /'hænjʊ 'la:sen/ 
Hardy /'ha:di/ 
Harlow /'ha:ləʊ/ 
Harold /'hærəld/ 
Harper /'ha:pə/ 
Harry Shiner /'hæri 'ʃainə/ 
Harriet Littlewood /,hæriət 'litlwʊd/ 
Hawaii /ha:'waii/ 
Hazel /'heizl/ 
Headingly = Headingley /'hediŋli/ 
Heathrow /'hi:θrəʊ/ 
Helen Grant /'helən grɑ:nt/ 
Helen Wallace/'helən 'wɔ:lɪs/ 
Helen Wilson/'helən 'wɪlsən/ 
Henderson /'hendəsn/ 
Henrietta Morgan /,henri'etə 'mɔ:gən/ 
Henry Fraser /'henrɪ 'freizə/ 
Herbert Burke /'hɜ:bət bə:k/ 
Himalayas /,himə'leiəz/ 
Homiman Ipswich /'hɒmimən 'ipswitʃ/ 
Hollywood /'hɒliwʊd/ 
Horrace /'hɔrəs/ 
Hounslow /'haʊnzləʊ/ 

Howard Hughes /'həʊəd hju:sgz/ 
Hudson /'hʌdsn/ 
Hugh Rolan /hju: 'rɒlən/ 
Humber Rovers /'hʌmbə 'rəʊvəz/ 
Ian Peters /'iən 'pi:təz/ 
Inger Carlson /'ɪŋgə 'kɑ:lsn/ 
Isabel /'ɪzəbel/ 
Isadora Bell /ɪzə'dɒrə bel/ 
Istanbul /,ɪstæn'bu:l/ 
Jack Field /dʒæk fi:ld/ 
Jack Lumber /dʒæk 'lʌmbə/ 
Jack Ruby /dʒæk 'ru:bɪ/ 
Jacky /'dʒæki/ 
Jackson /'dʒæksən/ 
Jacob /'dʒeikəb/ 
Jacqueline Dibben /,dʒæklin 'dibən/ 
James Bond /dʒeimz bɒnd/ 
James Milton /dʒeimz 'miltən/ 
James Stephen /dʒeimz 'sti:vn/ 
Jane Fonda /dʒein 'fɒndə/ 
Jane Russell /dʒein 'rʌsl/ 
Janet Hornblower /'dʒænit 'hɔ:nbləʊə/ 
Jason Douglas /'dʒeisn 'dʌgləs/ 
Javelin /'dʒævlin/ 
Jean Peter /dʒi:n 'pi:tə/ 
Jean Helberg /dʒi:n 'helbɜ:g/ 
Jeffrey /'dʒefn/ 
Jenny /'dʒenɪ/ 
Jesica Charlottle /'dʒesikə 'ʃa:lət/ 
Jesica Gale /'dʒesikə geil/ 
Jesse Garon /'dʒesɪ 'gærən/ 
Jesu Christ /'dʒi:zəs kraist/ 
Jill Carpenter /dʒil 'kɑ:pəntə/ 
Jim Hawkins /dʒim 'hɔ:kinz/ 
Jimmy Mac Tavish /'dʒɪmɪ mək 'tæviʃ/ 
Joan /dʒəʊn/ 
Joe Freezer /dʒəʊ 'fri:zə/ 
John Benson /dʒɒn 'bensn/ 
John Afred Smithers /dʒɒn 'ælfrɪd 'smɪðəz/ 
John Bull /dʒɒn bʊl/ 
John Fitzerald /dʒɒn 'fizrəlf/   
John Kenedy /dʒɒn 'kenədɪ/ 
John Lennon /dʒɒn 'lenən/ 
John Silver /dʒɒn 'silvə/ 
Johnson /'dʒɒnsn/ 
Johnny Rabid /'dʒɒni 'ræbid/ 
Jones /dʒəʊnz/ 
Joseph Lennox /'dʒəʊzif 'lenəks/ 
Josephine Bonaparte /'dʒəʊzifi:n 'bəʊnəpa:t/ 
Joyce Brown /dʒɔis braʊn/ 
Judith /'dʒu:dɪθ/ 
Judy Bowes /'dʒu:dɪ baʊz/ 
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Julia /'dʒu:liə/ 
Julian Snow /'dʒʊliən 'snəʊ/ 
Julie Morgan /'dʒu:li 'mɔ:gən/ 
Justin Wedgewood /'dʒʌstin 'wedʒwʊd/ 
Kansas /'kæmzəz/ 
Karachi /kə'rɑ:tʃi/ 
Karen /'kɑ:rən/ 
Kate Kirby /keɪt 'kə:bɪ/ 
Kathleen /'kɑ:θli:n/ 
Kelly /'keli/ 
Ken Carson /ken 'kɑ:sn/ 
Kensington /'kenziŋtən/ 
Kent /kent/ 
Kentucky /ken'tʌki/ 
Kevin Dolan /'kevin 'dɒlən/ 
Kevin Shannon /'kevin 'ʃænən/ 
Kleenex /kli:neks/ 
Kodak /kəʊ'dæk/ 
Kremlin /kremlin/ 
Lakehurst /'leikhə:st/ 
Lancashire /'læŋkəʃə/ 
Lancastrian /læŋ'kæstriən/ 
Land Rover /lænd 'rəʊvə/ 
Lane End /lein end/ 
Las Vegas /la:s 'vei:gəs/ 
Laura /'lɔ:rə/ 
Laurie Morrison /'lɔ:ri 'mɒrisn/ 
Lee Harvey Oswald /li: 'hɑ:vɪ 'ɒzwəld/ 
Leed /li:dz/ 
Leicester /'lestə/ 
Leiden /'laidn – 'leidn/ 
Len Korton /len 'kɔ:tən/ 
Len Bailey /len 'beɪlɪ/ 
Lenny Smith /'leni smiθ/ 
Leonardo da Vinci /li:ə'nɑ:dəʊ dɑ:'vɪntʃɪ/ 
Levi /'livai/ 
Leyland /'li:lənd/ 
Lincoln Continental /'linkən ,kɒntɪ'nentl/ 
Linda /'lində/ 
Lisa Marie Presley /'li:zə 'mɑ:rɪ 'prezlɪ/ 
Lisbon /'lizbən/ 
Liverpool /'livəpu:l/ 
Liz Beal /liz bi:l/ 
Liza Bertram /'laizə 'bɜ:træm/ 
Llanevy /'lænevi:/ 
London /'lʌndən/ 
Loot /lu:t/ 
Lorna Winter /'lɔ:nə 'wintə/ 
Lorne /lɔ:n/ 
Lorraine /lɒ'rein/ 
Los Angeles /lɒs 'ændʒɪli:z/ 
Lotus /'ləʊtəs/ 

Louise /lu:'i:z/ 
Louvre /'lu:vrə/ 
Lucas Simon /'lukəs 'saimən/ 
Lucinda Bennett /lu:sində 'benɪt/ 
Lucy Walsh /'lu:si wɔ:lʃ/ 
Ludgate Hill /'lʌdgɪt 'hil/ 
Lulu Green /'lulʊ gri:n/ 
MacDonald /mək'dɒnəld/ 
Madrid /mə'drid/ 
Maggie /'mægi/ 
Margaret Thatcher /'mægrɪt 'θætʃə/ 
Maidstone /'meidstəʊn/ 
Malcolm /'mælkəm/ 
Mall /mɔ:l/ 
Mallard /'mæləd/ 
Mandanga /mæn'dæŋgə/ 
Mandy /'mændi/ 
Manhattan /mæn'hætn/ 
Mannering /'mænəriŋ/ 
Maria Montrose /mə'rɪə mɒn'trəʊz/ 
Maria Roberts /mə'rɪə 'rɒbətz/ 
Marison /'mærɪən/ 
Marble Arch /'ma:bl a:tʃ/ 
Mark Chapman /'ma:k 'tʃæpmən/ 
Marples /'ma:plz/ 
Mars /mɑ:z/ 
Martha Huggins /'mɑ:θə 'hʌgɪnz/ 
Martin Smiles /'mɑ:tɪn smaɪlz/ 
Mary Celeste /'mæri sə'lest - 'meəri sə'lest/ 
Mary Mackintosh /'mæri 'mækɪntɒʃ/ 
Mary Foot /'mæri fʊt/ 
Matthew /'mætθju:/ 
Maureen /'mɔ:ri:n/ 
Maurice /'mɔ:ris/ 
Max Midwall /mæks 'midwɔ:l/ 
Mediterranean Sea /,meditə'reiniən si:/ 
Melanie /'meləni/ 
Melbourne /'melbən/ 
Mercedes /mə:'seidɪ:z/ 
Merrick Colin /'merik 'kɒlin/ 
Merseyside /'mer:zisaid - 'mɜ:zisaid / 
Merthyr Tydfil /,merθir'tikvil - ,mɜ:θə'vikvil/ 
Miami Galaxy /'maiəmi 'gæləksi/ 
Mickey /'miki/ 
Mickle /'mikl/ 
Michael Parkhurst /'maɪkl 'pa:kɜ:st/ 
Michael Purt /'maɪkl 'pɜ:t/ 
Michelle /mi:'ʃel/ 
Midlands /'mɪdləndz/ 
Miguel /'migel/ 
Mike Conners /'maɪkl 'kɒnəz/ 
Mohammed Ali /məʊ'hæməd 'æli/ 
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Monmouth /'mɒnməθ/ 
Montery /'mɒntəri/ 
Monty Hunter /,mɒntɪ 'hʌntə/ 
Moore /mʊə/ 
Moorhouse /'mʊəhaʊs/ 
Morag /'mɔ:ræg/ 
Moscow /'mɒskəʊ/ 
Mount Gambier /maʊnt 'gæmbiə/ 
Murray /'mʌri/ 
N airobi /nai'rəʊbi/ 
N aples /'neiplz/ 
N ashiville /'næʃvil/ 
N ei /ni:/ = N eal 
N eil Armstrong /ni:l 'a:mstrɒŋ/ 
N elson /'nelsn/ 
N evada /nei'vɑ:də/ 
N ew Brunswick /nju:'brʌnzwik/ 
N ew Delhi /nju: 'deli/ 
N ew Jersey /nju:'dʒə:zi/ 
N ew Orleans /nju:'ɔ:liənz/ 
N ew South Wales /nju: saʊθ weɪlz/ 
N ew York /nju:'jɔ:k/ 
N ewbury /'nju:bəri/ 
N ewcastle /'nju:kɑ:sl - njʊ'kæsl/ 
N ewport /'nju:pɔ:t/ 
N iagara /nai'ægrə/ 
N ick Fowler /'nik 'faʊlə/ 
N ick Owen /'nik 'əʊɪn/ 
N icola Burgess /,nikələ 'bɜ:dʒis/ 
N igel Thatcher /'naidʒəl 'θætʃə/ 
N ixon /'niksn/ 
N orman Garrard /'nɔ:mən 'gærəd/ 
N orris /'nɒris/ 
N otre Dame /'nəʊtrə dɑ:m/ 
N ottingham /'nɒtɪŋəm/ 
N ova Scotia /'nəʊvə 'skəʊʃə/ 
Ohio /əʊ'haiəʊ/ 
Olga Ivanov /'ɒlgə ɪ'va:nəf/ 
Orion /ə'raiən/ 
Ottawa /'ɒtəwə/ 
Otto Krugerand /,ɒtəʊ 'kru:gərænd/ 
Owen /'əʊɪn/ 
Oxford /'ɒksfəd/ 
Paddington /'pædiŋtən/ 
Pam /pæm/ 
Pamela /'pæmələ/ 
Parker /'pɑ:kə/ 
Pat Finnegon /pæt 'finigən/ 
Pat Kelly /pæt 'keli/ 
Patricia /pə'triʃə/ 
Patti /'pætɪ/ 
Patty Hetty /'pætɪ 'hetɪ/ 

Patty Talbot /'pætɪ 'tælbət/ 
Paul Chandle /pɔ:l 'tʃɑ:dlə/ 
Paul McCartney /pɔ:l mə'ka:tni/ 
Paula /'pɔ:lə/ 
Pauline /'pɔ:li:n/ 
Payne /peɪn/ 
Peber Wilson /'pibə 'wilsn/ 
Peking /pi:'kiŋ/ 
Penine /'penain/ 
Penquay /'penki:/ 
Pentax /'pentæks/ 
Pete Best /pi:t best/ 
Peter /'pitə/ 
Phil Strogarm /fil 'strɔŋgɑ:m/ 
Philip Mason /'filip 'meisn/ 
Philips /'filips/ 
Philomena Fraser /filəʊ'mi:nə 'freizə/ 
Piccadilly /,pikə'dili/ 
Pip Kingsley /pip 'kiŋzli/ 
Pitcairn /'pitkə:n/ 
Pogohiti /'pəʊgəʊhɪtɪ/ 
Point Barrow /pɔit 'bærəʊ/ 
Polly Winthrop /'pɔ:li 'winθrɒp 
Poole /pu:l/ 
Portsmouth /'pɔ:tsməθ/ 
Prague /prɑ:g/ 
Prim /prɪm/ 
Priscilla Beaulieu /prɪ'sɪlɪ 'bju:lɪ/ 
Quarll /kwɔ:rl/ 
Quebec /kwi'bek/ 
Rachel /'reitʃel/ 
Raleigh /'rɑ:li/ 
Ralph Milton /rælf 'mɪltən/ 
Raquel Evans /'rækwel 'evənz/ 
Ratcliffe /'rɑtklif/ 
Raymond Loewy /'reɪmənd 'ləʊɪ/ 
Rebecca Mitchell /ri'bekə 'miʃl/ 
Rebecca Trueman /ri'bekə 'tru:mən/ 
Renault Gordini /'rənəʊ 'gɔ:dini/ 
Rechard /'rɪtʃəd/ 
Revie /ri'vai/ 
Richard Lockwood /'rɪtʃəd 'lɒkwʊd/ 
Rick /rik/ 
Ringo Star /'riŋgəʊ sta:/ 
Rio /'ri:əʊ/ 
Rob Burnett /rɒb bə:'net/ 
Rob Jenkins /rɒb 'dʒenkɪnz/ 
Robert Gibbs /'rɒbət gɪbz/ 
Robert N ewman /'rɒbət 'nju:mən/ 
Robin Knight /'rɒbin nait/ 
Rockefeller /'rɒkəfelə/ 
Roger /'rɒdʒə/ 
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Rolls-Royce /,rəʊlz'rɔɪs/ 
Roman /'rəʊmən/ 
Rome /rəʊm/ 
Romeo – Juliet /'rəʊmɪəʊ - 'dʒu:ljət/ 
Ronald Rigg /'rɒnld rɪg/ 
Rosalind Graham /'rɒzəlind 'greiəm/ 
Rosemary Valentine /'rəʊzməri 'væləntain/ 
Rotterdam /,rɒtə'dæm/ 
Roy Weston /rɔɪ 'westn/ 
Russel Cook /'rʌsl 'kʊk/ 
Ruth /ru:θ/ 
Roosevelt /'rəzəvelt/ 
Sahara /sə'hɑ:rə/ 
Salisbery /'sɔ:lzbəri/ 
Sally Jenning /,sæli 'dʒeniŋ/ 
Salford /'sɔ:fəd/ 
Sam Lewis /sæm 'lu:ɪs/ 
Sam Phillips /sæm 'fɪlɪps/ 
Samantha /sə'mænθə/ 
San Francisco /sæn frən'siskəʊ/ 
San Luis Obispo /sæn 'lu:is əʊ'bispəʊ/ 
San Pedro /sæn 'pedrəʊ/ 
Sandra /'sɑ:ndrə/ 
Sandro Rossi /'sændrəʊ 'rɒsi/ 
Santa Maria /'sæntə mə'riə/ 
Santa Claus /'sæntə klɔ:z/ → N oel /nəʊ'el/ 
Sarum /'seərəm/ 
Sarah Holmes /'seərə həʊmz/ 
Sarah Robert/'seərə 'rɒbəts/ 
Sargasso /sa:'gæsəʊ/ 
Sauthampton /saʊ'θæmptən/ 
Saxon /'sæksn/ 
Scarborough /'ska:brə/ 
Schwartz /ʃwa:ts/ 
Sekonda /'sekɒndə/ 
Sharon /'ʃærən/ 
Sheffield /'ʃefi:ld/ 
Sheila Skinner /,ʃi:lə 'skinə/ 
Shenandoah /ʃenən'dəʊə/ 
Sheraton /'ʃerətn/ 
Shirley /'ʃə:li/ 
Sicily /'sisli/ 
Siera /si'ərə/ 
Simon Fisher /'saimən 'fiʃə/ 
Simon Stone /'saimən stəʊn/ 
Simon Smith /'saimən smiθ/ 
Singh /siŋ/ 
Sketchley /'sketʃli/ 
Sloane /sləʊn/ 
Smiley /'smaili/  
Snowdonian /snəʊ'dəʊnjən/ 
Sony /'səʊnɪ/ 

Southampton /saʊ'θæmptən/ 
Sowanso /'səʊwənsəʊ/ 
Spencer /'spensə/ 
Spitzbergen (_s_) /'spitsbɜ:gən/ 
St. Alfred /seint 'æfrid/ 
St. David /seint 'deivid/ 
St. George /seint 'dʒɔ:dʒ/ 
St. Patrick /seint 'pætrɪk/ 
Stanley Hooper /'stænlɪ 'hu:pə/ 
Stanley Walsh /'stænlɪ wɔ:lʃ/ 
Stanley Walsh /'stænli wɔ:lʃ/ 
Steele /sti:l/ 
Stephen Wendy /'sti:vn 'wendi/ 
Steve King /sti:v kiŋ/ 
Steve Mercer /sti:v 'məsə/ 
Steve N ewman /sti:v 'nju:mən/ 
Stewart Forsyth /'stju:ət fɔ:'saiθ/ 
Stirling /'stɜ:liŋ/ 
Stonehenge /,təʊn'hendʒ/ 
Stratford /'strætfəd/ 
Strauss /straʊs/ 
Stuart /'stju:ət/ 
Sue Webb /su: web/ 
Sutcliffe /'sʌtklif/ 
Sutton /'sʌtn/ 
Susan /'su:zn/ 
Suzy /'su:zi/ 
Sydney /'sidni/ 
Tadworth /'tædwə:θ/ 
Taj Mahal /tɑ:dʒ mə'ha:l/ 
Talbot Sunbeam /'tɔ:lbət 'sʌnbi:m/ 
Taylor /'teilə/ 
Ted Kelly /ted 'keli/ 
Teheran /teə'rɑ:n/ 
Teresa /tə'ri:zə/ 
Terry Donovan /'teri 'dɒnəvən/ 
Themes /temz/ 
Thompson /'θɒmpsn/ 
Tim Cook /tim kʊk/ 
Timothy Bartholomew /'timəθi bɑ:'θɒləmju:/ 
Tina /'tinə/ 
Tokyo /'təʊkiəʊ/ 
Tom Atkins /tɒm 'ætkɪnz/ 
Tom Giles /tɒm 'dʒailz/ 
Tom Morgan /tɒm 'mɔ:gən/ 
Tom Parker /tɒm 'pɑ:kə/ 
Tom Piper /tɒm 'paipə/ 
Tomas /'tɒməs/ 
Tony /'təʊni/ 
Toronto /tə'rɒntəʊ/ 
Torquay /tɔ:'ki:/ 
Tracy Chapman /'treisi 'tʃæpmənt/ 
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Tracy Sparrow /'treisi 'spærəʊ/ 
Trafalgar /trə'fælgə/ 
Tredegar /tri'di:gə/ 
Tredowy /'tredaʊwi:/ 
Trevor Franklin /,trevə 'fræŋklin/ 
Trevor Hunter /,trevə 'hʌntə/ 
Tristan /'tristən/ 
Trudy Markham /'tru:di 'mɑ:khæm/ 
Tunbridge Wells /'tʌnbridʒ welz/ 
Tyneside /'taɪnsaɪd/ 
Utrecht /'ju:trekt/ 
Valentine /'væləntain/ 
Vaughan /vɔ:n/ 
Vera Drake /'verə dreik/ 
Versailles /veə'saɪ - vɜ:'saɪ / 
Vic Bostik /vik 'bɒstik/ 
Victor Papanek /'viktə 'peipənek/ 
Victoria Bamber /vik'tɔ:riə 'bæmbə/ 
Vidal Sassoon /'vaidl sə'su:n/ 
Vienna /vi'enə/ 
Vincent /'vinsnt/ 
Virginia Cherry /və'dʒiniə 'tʃeri/ 
VW (Volkswagen) 
Wales /weɪlz/ 
Wallace /'wɒlɪs/ 
Walt Disney /wɔ:l 'dɪsnɪ/ 
Walter Brown /'wɔ:ltə 'braʊn/ 
Walter Giles /'wɔ:ltə dʒailz/ 

Ward /wɔ:d/ 
Wardleton /'wɔ:dltən/ 
Washington /'wɒʃiŋtən/ 
Watney Hull /'wætni 'hʌl/ 
Waterloo /wɔ:tə'lu:/ 
Watts /wɒts/ 
Wayne  Robert /weɪn 'rɒbəts/ 
Welsh /welʃ/ 
Wendy Hillman /'wendɪ 'hilmən/ 
Whitley /'witli/ 
Wigan /'wigən/ 
Wightman /'waimən/ 
Wilkinds /'wilkɪnz/ 
William Bunter /'wɪljəm 'bʌntə/ 
Williams /'wɪljəmz/ 
Willy /'wili/ 
Wilson /'wɪlsn/ 
Wright /raɪt/ 
Woking /wəʊkiŋ/ 
Wollace /'wɒlis/ 
Wyatt /wa:t/ 
Xerox /'ziərɒks/ 
Yoko Ono /'jɒkəʊ 'ɒnəʊ/ 
York /jɔ:k/ 
Yorkshire /'jɔ:kʃə/ 
Zurich /zu:rik/ 
---------- 

 
 
Supply /sə'plai/ (n,vt): (sự/đồ/nguồn) cung cấp, đáp ứng, dự trữ, tiếp tế; (vt): bổ khuyết, thay thế 
 - Supply and demand: cung và cầu 
Support /sə'pɔ:t/ (n,v): ủng hộ; nuôi, cấp dưỡng; chống, đỡ, trụ cột 
 Supportiv /sə'pɔ:tiv/ (adj): ủng hộ, giúp đỡ; khuyến khích, thông cảm 
 Supporter /sə'pɔ:tə/ (n): người ủng hộ; vật chống đỡ 
 Supportable /sə'pɔ:təbl/ (adj): có thể chịu đựng được; có thể chứng minh được 

I support this football team: tôi ủng hộ đội bóng này. 
I must support my large family: tôi phải nuôi dưỡng cho gia đình lớn của tôi. 

Oppose /ə'pəʊz/ (v): đối kháng, đối chọi, đối lập; phản đối, chống đối 
 Opponent /ə'pəʊnənt/ (adj)...; (n): đối thủ, địch thủ, kẻ thù 

Opposition /,ɒpə'ziʃn/ (n)...; (n): phe đối lập 
Opposite /'ɒpəzit/ (adj,n)...; (adv): đối diện 

Suppose /sə'pəʊz/ (v): cho rằng, nghĩ rằng; giả thiết/sử, dự kiến; đòi hỏi,yêu cầu,đề nghị; nhiệm vụ 
 Supposedly /sə'pəʊzidly/ (adv): cho là, giả sử là; nói như là, làm như là 

I suppose (that) he will come: tôi nghĩ/cho rằng anh sẽ đến 
I suppose (that) you are right: giả sử rằng anh đã đúng 
I am supposed to do sth: có nhiệm vụ làm điều gì (thường là dạng bị động) 

 You are not supposed to walk on the grass: Đáng lẽ anh không nên đi trên cỏ 
 You were supposed to be here early: Đúng ra bạn phải đến đây sớm hơn 
Propose /prə'pəʊz/ (v): đề nghị/xuất; dự/ý định; giới thiệu/tiến cử; cầu hôn 
 Proposal /prə'pəʊzl/ (n): (sự/lời)... 

I propose marriage to her: tôi cầu hôn cô ấy 
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I propose a change: tôi đề nghị một sự thay đổi 
 = I suggest a change 

I propose to go tomorrow: tôi dự định đi vào ngày mai 
 = I intend to go tomorrow 

I propose a candidate: tôi giới thiệu/tiến cử một ứng cử viên 
 = I recommend a candidate 
Purpose /'pɜ:pəs/ (n,v): mục đích; dự định, ý định 
 He's purposed coming here. (anh ta đã có ý định đến đây) 
Impose /im'pəʊz/ (vt): (+on/upon) bắt chịu, bắt gánh vác, đánh (thuế); đánh lừa, đánh tráo; 
       (vi): (+on/upon) gây ấn tượng, gây tác động (mạnh); lợi dụng, lạm dụng, lừa bịp 
 Imposing (adj): gây ấn tượng mạnh; hùng vĩ, đường bệ, oai nghiêm 
 Superimpose /,sju:pəim'pəʊz/ (v): đặt lên/để lên trên cùng, chồng lên; thêm vào 
Intend /in'tend/ (vt): định, dự định, có ý định; định nói, ý muốn nói; (vi): có mục đích, có ý định 
 He intends his son for the air force. (ông ta định cho con vào không quân) 

Intent /in'tent/ (n): dự định, ý định; mục đích; (adj): miệt mài, chăm chú, hăm hở 
Intention (n): dự định, ý định; mục đích 
Intentional /in'tenʃənl/ (adj): cố ý, có chủ định trước 
Intentionally /in'tenʃənəli/ (adv) 

Chú ý: Nếu chỉ xét nghĩa ý định, dự định, mục đích: purpose là N-V, intend chỉ là V, intent chỉ là N 
Pretend /pri'tend/ (v): giả bộ, giả đò, giả vờ = Sham /ʃæm/ (v,adj,n): giả bộ/đò/vờ; giả mạo 

I pretend to be interested in the puzzle: tôi giả vờ đang say sưa với trò ô chữ 
Fake /feik/ (adj): giả; (n): (vật/đồ) giả mạo, bịa đặt; (vt): giả, làm giả, giả vờ, làm giống như thật; 
       (n): vòng dây cáp (hàng hải); (vt): cuộn dây cáp (hàng hải) 
 To fake out: lừa dối (ai) 
 Fake surprise: giả vờ ngạc nhiên 
 Fake book: sách in nhạc (chỉ có khuông nhạc và ghi chú hợp âm) 
Attend /ə'tend/ (vt ,vi): tham dự, có mặt; chăm sóc, phục vụ; (vt): đi theo, đi kèm, hộ tống 
 Attendance /ə'tendəns/: sự chăm sóc, sự phục vụ; sự hiện diện, số người có mặt 

Attendant /ə'tendənt/ (adj):  tham dự, có mặt; đi theo, kèm theo; (n): người phục vụ/hầu 
Attention /ə'tenʃn/ (n): sự chú ý, sự chăm sóc, sự phục vụ 
Attender /ə'tendə/ = Attendee /ə'tendi:/ (n): người có mặt, người tham dự 
Flight attendant: tiếp viên hàng không 
I attend at a meeting: tham dự một buổi họp 
I attend on patients: chăm sóc những người bệnh 
I attend to the education of my children: chăm lo việc giáo dục con cái 

Dandruff /'dændrʌf/ (n): gàu (ở đầu) 
Scalp /skælp/ (n): da đầu, mảng da đầu; ngọn đồi trọc; (v): lột lấy da đầu; đầu cơ để kiếm chác (vé) 
Grease /gri:s/ (n): mỡ (động vật), dầu mỡ, dầu nhờn, thuốc mỡ; (v): bôi/xoa mỡ; làm trơn tru (việc) 
 Greasy /'gri:si/ (adj): trơn, nhờn, béo ngậy; dính/giây mỡ; trơn tru (việc) 
Crutch /krʌtʃ/ (n): cái nạng; vật chống/đỡ, cái chống (xe) 
Crust /krʌst/ (n): vỏ (cây, trái đất, bánh mì...); vỏ/vảy cứng 
 Crusty /'krʌsti/ (adj): có vỏ cứng, cứng giòn; cộc cằn, cộc lốc, càu nhàu 
 Crustiness (n) 
Rust /rʌst/ (n,v): rỉ (kim loại) 
 Rusty /'rʌsti/ (adj) 
Scale /skeil/ (n): vảy (cá, rắn), lớp rỉ (kim loại); cáu cặn, bựa (răng); (v): đánh vảy, cạo rỉ, cạo bựa 
Scale (n): cái cân; (sự/thang/hệ thống) tỷ lệ, chia độ; sự sắp xếp theo trình độ; quy mô, phạm vi 
        (v): cân, cân nặng; vẽ theo tỷ lệ, chia độ 
 Scale up: vẽ to ra, giãn ra 
 Scale down: vẽ nhỏ thu, rút/thu lại 
 At the top of the scale: ở trình độ cao nhất 
 On a world scale: trên phạm vi toàn thế giới 
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Expect /iks'pekt/ (vt): mong chờ, mong đợi, hy vọng; đòi hỏi; (thông dụng) cho/nghĩ rằng, chắc rằng 
 Expected (adj) 
 Unexpected (adj): không mong chờ/mong đợi; bất thình lình 
 Unexpectedly (adv): bất ngờ, bất thình lình = suddenly 
Expert /'ekspə:t/ (adj,n): chuyên gia (=Specialist); chuyên môn/nghiệp; thành thạo, lão luyện 
Respect /ris'pekt/ (v,n): tôn trọng, kính trọng; lưu tâm, chú ý; (n): điểm, phương diện; về (vấn đề) 
 Respectable /ris'pektəbl/ (adj): đáng tôn trọng/kính trọng; đứng đắn,đoan trang; khá,đáng kể 

Respectful /ris'pektfl/ (adj): (tỏ vẻ) tôn trọng, kính trọng 
 Respectfully /ris'pektfəli/ (adv): (với thái độ/với vẻ) tôn trọng, kính trọng 

Respectability /ris,pektə'biləti/ (n): (sự/tư cách/người) đáng tôn trọng 
Respecting (n): về, nói về, có liên quan tới (vấn đề gì) 
Self-respect (n): (lòng/thái độ) tự trọng 
With respect to sth: đối với vấn đề, về vấn đề 
In respect of sth: về, nói về, đặc biệt về 

Respective /ris'pektiv/ (adj): riêng từng người, riêng từng cái; tương ứng với (vị trí, thứ tự, địa vị...) 
Respectively (adv): riêng từng người/cái; tương ứng với (vị trí, thứ tự, địa vị...) 

 He went to his respective house: Anh ấy trở về nhà riêng của mình 
A and B won their first and second prizes respectively (nghĩa là A→nhất và  B→nhì) 

Irrespective /,iris'pektiv/ (adj): (+of) bất kể, bất chấp 
 Irrespective of nationality: bất kể quốc tịch nào, dân tộc nào 
Cheque /tʃek/ (n): séc; (v): (+out) lĩnh séc 
 To cheque out: lĩnh séc 
 To draw a cheque: viết séc 
 To cash a cheque: lĩnh tiền bằng séc 
Check /tʃek/ (n): séc = Cheque; (sự/dấu) kiểm tra/soát; hóa đơn, giấy ghi tiền; sự chiếu tướng (cờ) 

(sự/người/vật) cản trở, ngăn chặn, hạn chế, kìm hãm; 
  (vt): kiểm tra/soát, đánh dấu đã kiểm tra/soát; cản trở, ngăn cản, hạn chế, kìm hãm; 
   chiếu tướng; ký gửi (hàng); (vi): đứng lại, dừng lại; ngập ngừng, do dự 

To check in: làm thủ tục vào khách sạn, làm thủ tục lên máy bay → Check-in (n) 
To check out: làm thủ tục rời khách sạn (trả phòng), trả tiền để rời siêu thị → Check-out (n) 
Check-out (n) = Checkout /'tʃekaʊt/ (n): (việc/thời gian/nơi chốn) thanh toán để rời đi 

Verify /'verifai/ (vt): kiểm tra, thNm tra, xác minh 
Inspect /ins'pekt/ (vt): thanh tra, kiểm tra, xem xét (kỹ); duyệt (quân đội) 
 Inspection (n): (sự)... 
 Inspective (adj) 
 Inspector (n): thanh tra viên; người soát vé 
Affect /ə'fekt/ (v): ảnh hưởng, tác động; gây xúc động, mủi lòng; (n) sự xúc động 
 Affection /ə'fekʃn/ (n): ảnh hưởng, tác động, tình cảm, xúc động; 

(+for) (lòng/sự) thương yêu, trìu mến, thiện cảm, thiện ý 
 Affectionate (adj): thương yêu, trìu mến, âu yếm → Affectionately (adv) 
Effect /i'fekt/ (n): kết quả, tác động/dụng, ảnh hưởng; hiệu quả, hiệu lực; (vt): làm cho, đem lại 
 Effects (n): tài sản, của cải, vật dụng 
  Personal effects: tài sản cá nhân 
  Household effects: tài sản gia đình 
 Effective /i'fektiv/ (adj): (có) kết quả, tác động, tác dụng, ảnh hưởng; (có) hiệu quả, hiệu lực 
 Effectively /i'fektivli/ (adv): một cách có kết quả 
 Side-effect (n): (tác dụng/phản ứng) phụ, thứ cấp (thường là khó chịu ngoài ý muốn) 
 Cause and effect: nguyên nhân và kết quả 
Efficient /i'fiʃnt/ (adj): có hiệu quả, hiệu suất, năng suất (cao); có năng lực, khả năng 
 Efficiently /i'fiʃntli/ (adv): một cách có hiệu quả 
 Efficiency /i'fiʃnsi/ (n): tính hiệu quả, hiệu suất, năng suất; năng lực, khả năng 
 Labour efficiency (n): năng suất lao động 
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So sánh Effective và Efficient: đều có nghĩa là "hiệu quả" nhưng được hiểu theo 2 hướng: 
→ Efficient: cho ra cùng kết quả nhưng với công sức/phí tổn thấp nhất. 
→ Effective: với cùng công sức/phí tổn thì cho ra kết quả cao nhất. 
Effort /'efət/ (n): (sự) cố gắng, nỗ lực 
 Effortless /'efətlis/ (adj): thụ động, không cố gắng; dễ dàng (không đòi hỏi phải cố gắng) 
 A waste of time and effort: một sự lãng phí thời gian và công sức 
 His efforts were much appreciated: những nỗ lực của anh ta được đánh giá cao 
Afford /ə'fɔ:d/ (vt): đủ khả năng, đủ điều kiện (sức lực/thời gian/tiền bạc); ban cho, cấp cho, cho 
 Affordable /ə'fɔ:dəbl/ (adj): có đủ khả năng, có đủ điều kiện (sức lực/thời gian/tiền bạc) 
 To afford sth: I can't afford taxi (tôi không có khả năng/tiền đi taxi) 
 To afford to do sth: I can't afford to lose a minute (tôi không thể để mất một giây phút nào) 
 To afford sth/sb: Reading afford us interest (đọc sách cho ta niềm vui thú) 
 The field afford enough fodder for the cattle (cánh đồng cung cấp đủ cỏ khô cho đàn gia súc) 
Extract /'esktrækt/ (n): đoạn trích, chất được chiết ép ra; /isk'trækt/ (v): trích, nặn, hút ra 
 Extraction (n): (sự/việc) trích, nặn, hút, nhổ, moi; chép (1 đoạn); dòng giống, nguồn gốc 
 Extractive (adj): trích, chiết; khai khoáng; (n): vật chiết, chất chiết 
 Extractive industry: công nghiệp khai khoáng 
Attract /ə'trækt/ (v): hút, thu hút, hấp dẫn, lôi cuốn 
 Attraction (n) 
 Attractive (adj): hút, thu hút, hấp dẫn, lôi cuốn; quyến rũ 
Contract /'kɔntrækt/ (n): hợp đồng, giao kèo, khế ước; sự ký hợp đồng/giao kèo/bỏ thầu 

  /kən'trækt/ (v): ký hợp đồng; thu nhỏ, co, rút, teo; lây, nhiễm, mắc 
 Contraction /kən'trækʃn/ (n): (sự) thu nhỏ, co, rút, teo; sự lây/nhiễm (bệnh), mắc (nợ) 
 Contractive /kən'træktiv/ (adj): co lại được, làm co lại 
 Contractor /kən'træktə/ (n): nhà thầu 
Policy /'pɒləsi/ (n): chính sách, đường lối; cách xử sự, cách giải quyết; hợp đồng, khế ước, giấy BHiểm 
Construct /kən'trʌkt/ (v): xây dựng, dựng hình; đặt câu, cấu trúc câu 
 Construction (n) 
 Constructive (adj) 
 Constructor (n): nhà xây dựng 
Structure /'strʌktʃə/ (n): kết cấu, cấu trúc; công trình kiến trúc/xây dựng; (v): làm cho có kết cấu 
 Structural (adj): (thuộc) kết cấu, cầu trúc, kiến trúc, xây dựng 
 Superstructure /'sju:pə,strʌktʃə/ (n): phần/tầng ở trên; kiến trúc thượng tầng 
 Substructure /'sʌb,strʌktʃə/ (n): phần/tầng ở dưới; cơ sở hạ tầng 
Build /bild/ (n): sự xây dựng, kiểu kiến trúc; khổ người, tầm vóc, vóc dáng (thường nói về tính "đô") 
 Build – built – built /bilt/ (v): xây, xây dựng; dựng nên, lập nên, làm nên; gắn vào, dựa vào 
 Man of strong build: người có tầm vóc khỏe mạnh (đậm người nhưng thường không cao) 
 A welt built man: người vạm vỡ 
 To build up: xây lấp/bít đi; gom lại, tích lại, xây dựng dần dần lên, trở thành lớn hơn/nhiều hơn 
Architect /'ɑ:kitekt/ (n): kiến trúc sư 
 Architecture /'ɑ:kitektʃə/ (n): (_/sự/khoa/công trình) kiến trúc, xây dựng 
 Architectural /,ɑ:ki'tektʃərəl/ (adj): (thuộc) kiến trúc, xây dựng 
Erect /i'rekt/ (v): dựng/đặt/xây thẳng đứng; dựng lên (đen&bóng); làm cương lên (sinh lý); 

        (adj): đứng thẳng, cương lên (sinh lý) 
 Erection /i'rekʃn/ (n): (sự)... 
 Erectitle /i'rektail/ (adj): cương 
 Erectility /i:rek'tiləti/ (n): trạng thái cương 
Contribute /kən'tribju:t/ (v): đóng góp, góp phần 
 Contributor (n): người đóng góp; người cộng tác (báo) 
 Contribution /,kɔntri'bju:ʃn/ (n): (sự/vật) đóng góp/góp phần; bài báo 
Consume /kən'sju:m/ (v): tiêu thụ, tiêu dùng; hao phí,lãng phí; tiêu hủy,thiêu rụi,hao mòn,héo hon 
 Consumption /kən'sʌmpʃn/ (n): (sự)... 
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 Consumptive /kən'sʌmptiv/ (n) 
 Consumer /kən'sju:mə/ (n): người tiêu dùng 
 Time-consuming /'taim kən'sju:miŋ/ (adj): tốn nhiều thời gian, dài dòng 
Contest /'kɒntest/ (n) /kən'test/ (v): tranh luận, tranh cãi; tranh đấu, thi đấu 
 Contestant /kən'testənt/ (n): người tranh luận, người dự thi; đối thủ = Competitor 
Dispute /di'spju:t/ (v,n): (_/cuộc/sự) bàn cãi, tranh luận, tranh chấp 
 Disputation /,dipju:'teiʃn/ (n): (sự/cuộc)... 
Controvert /,kɔntrə'və:t/ (v): bàn cãi, tranh luận, luận/bút chiến; phủ phận, phản bác, đặt nghi ngờ 
 Controvertible /'kɔntrəvə:təbl/ (adj): có thể tranh luận, có thể bàn cãi 
 Controversy /'kɔntrəvə:si - kən'trɒvəsi/ (n): (cuộc/sự) tranh luận, tranh cãi, luận/bút chiến 
 Beyond controversy: không cần phải tranh luận/bàn cãi gì nữa, không còn nghi ngờ gì nữa 
Feud /fju:d/ (vi): thù hằn, hiềm thù; (n): mối thù, mối cừu hận, mối thù truyền kiếp = Vendetta (n) 
 Feudal /'fju:dl/ (vi): (mang) mối thù, cừu hận, mối thù truyền kiếp; (adj): phong kiến 
 Feudal regime /'fju:dl rei'ʒi:m/: chế độ phong kiến = Feudalism /'fju:dəlizəm/ (n) 
Vendetta /ven'detə/ (n): cuộc cãi vã/tranh cãi dằng dai; mối thù truyền kiếp, món nợ máu 
Avenge /ə'vendʒ/ (vt): trả thù, báo thù 
 Avenger /ə'vendʒə/ (n): (người) trả thù, báo thù 
 To avenge oneself: trả thù, báo thù, rửa hận 
Revenge /ri'vendʒ/ (vt): trả thù, báo thù; (n): (sự/hành động) trả thù; mối thù, ý muốn trả thù 
 Revengeful /ri'vendʒfl/ (adj): hay thù hằn, mang mối thù, hiềm thù 
 Revenger /ri'vendʒə/ (n): (người) trả thù, báo thù 
 To revenge oneself: trả thù, báo thù, rửa hận 
 To revenge an insult: rửa nhục 
Retaliate /ri'tælieit/ (v): trả đũa, trả miếng, trả thù 
 Retaliation /ri,tæli'eiʃn/ (n): (sự)... 
 Retaliative /ri'tæliətiv/ (adj) = Retaliatory /ri'tæliətri/ (adj): (để/có tính chất)... 
N eglect /ni'glekt/ (n,v): sao lãng, bỏ bê, hờ hững; cNu thả, không chú ý 
 N eglectful (adj): sao lãng, bỏ bê, hờ hững; cNu thả, không chú ý 
N eat /ni:t/ (adj): ngăn nắp, gọn gàng, sạch sẽ; rõ ràng, rành mạch, ngắn gọn; tinh xảo 
N est /nest/ (n): tổ chim; sào huyệt, nơi Nn náu; (v): làm tổ, đặt vào tổ; Nn núp 
Tidy /'taidi/ (adj): ngăn nắp,gọn gàng,sạch sẽ; kha khá,khá nhiều; (v): (+up) dọn dẹp,làm ngăn nắp 
 Untidy (adj): luộm thuộm, lôi thôi, lộn xộn, bừa bãi 
 He tidied up his room. 
Tide /taid/ (n): thủy triều, dòng nước; chiều/xu hướng; (v) đi theo thủy triều, cuốn trôi, cuốn theo 
Campaign /kæm'pein/ (n): chiến dịch, cuộc vận động 
Camp /kæmp/ (n): trại, doanh trại, phe phái (chính trị); (v): cắm trại, đóng trại 
Barrack /'bærək/ (v): ở trong doanh trại, la ó (chê 1 cầu thủ); Barracks (n): doanh trại 
 Barracking (n): sự la ó 
Pavilion /pə'viliən/ (n): lều, rạp; rạp (phim, kịch, hát); (v): che bằng lều, dựng lều, dựng rạp 
Tent /tent/ (n,v): lều, rạp, trại; (y học) gạc 
Tend /tend/ (v): trông nom, chăm sóc; theo hầu, phục vụ; quay về, hướng về, xu/khuynh hướng 
 Tendency /'tendənsi/ (n): xu hướng, khuynh hướng 
 Tendential /ten'denʃl/ (adj): có xu/khuynh hướng, có tính toán/dụng ý/ý đồ/động cơ 
 Tendentious /ten'denʃəs/ (adj) = Tendential 
Trend /trend/ (n): xu/khuynh hướng; phương hướng; (vi): có xu hướng; đi về phía, hướng/xoay về 
Trendy /'trendi/ (adj): hợp mốt, hợp thời trang, chạy theo mốt; thức thời 
 Trendily /'trendili/ (adv) 
 Trendiness /'trendinis/ (adj): (sự)... 

Trendy (n) = Trendie /'trendi/ (n): người chạy theo mốt, người rởm đời 
Style /stail/ (n): kiểu, dáng, cách, lối, loại, mốt; văn phong, phong cách; (v): được gọi là (bị động) 
 Stylish (adj): hợp thời trang, bảnh bao, kiểu cách 
 Stylist /'stailist/ (n): người chú ý/chú trọng về văn phong 
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 Stylize(_se) /stailaiz/ (v): làm đúng kiểu 
 Stylistic /stai'listik/ (adj): (thuộc) văn phong, tu từ 
 Stylistics (n): phong cách học, tu từ học 
Main /mein/ (adj/n): (_/phần) chính, chủ yếu 
 Mainly /'meinli/ (adv): chính, chủ yếu; phần lớn 
 In the main: nhìn chung, đại bộ phận 
Mainstream /'meinstri:m/ (n): xu thế, xu hướng, chủ đạo 
Mainstay /'meinstei/ (n): rường cột, trụ cột, chỗ dựa chính; dây néo cột buồm chính 
Maintain /mein'tein/ (vt): bảo quản, giữ gìn, duy trì; nuôi, cưu mang = Preserve (v,n): nuôi, cưu mang 
 Maintenance /'meintənəns/ (n): (sự) bảo quản, giữ gìn, duy trì, nuôi, cưu mang; tiền chu cấp 
Manner /'mænə/ (n): thái độ, cử chỉ, cách cư xử, phong tục; cách, lối, thói, kiểu, loại 
 Mannered (adj): tính tình; kiểu cách 
 Mild mannered: đằm tính, hòa nhã, ôn hòa = mild temper 
Mansion /'mænʃn/ (n): tòa nhà lớn, dinh thự, lâu đài 
Palace /'pælis/ (n): lâu đài, cung, điện; quán ăn/tiệm rượu trang trí lòe loẹt 
Manor /'mænə/ (n): trang viên, thái ấp 
Minus /'mainəs/ (adj, n, prep): trừ, phép trừ; âm 
Minor /'mainə/ (adj): thứ yếu, không quan trọng; nhỏ hơn; thứ (nhạc); vị thành niên (nhỏ hơn 21) 
 Minority /mai'nɒrəti/: thiểu số, phần nhỏ; tuổi vị thành niên 
Major /'meidʒə/ (adj): chính yếu, quan trọng; lớn hơn; trưởng (nhạc); thành niên; thiếu tá 
 Majority /mə'dʒɒrəti/ (n): đa số, phần lớn; tuổi thành niên; chức thiếu tá 
 Smith minor = Smith nhỏ; Smith major = Smith lớn 
Veil /veil/ (n): mạng che mặt,trướng,màn; lốt,bề ngoài; (v): che mạng; che,đậy,phủ,giấu; mờ,khàn 
 Veiled /veild/ (adj): bị che, bị phủ, che đậy, che giấu; mờ (ảnh), khàn (giọng) 
 Veiling /'veiliŋ/ (adj): sự che, sự phủ, sự giấu; mạng che mặt 
 Draw back the veil: kéo tấm màn đậy (để lộ vật được che ra) 
Conceal /kən'si:l/ (v): giấu diếm, che đậy 
 Concealment (n): sự dấu giếm/che đậy; chỗ Nn náu 
Hide /haid/ - Hid /hid/ - Hidden /'hidn/ (v): Nn, giấu, che dấu, che đậy, che khuất, giấu giếm; 

trốn, Nn nấp; đánh đòn, đánh đập; (n): chỗ Nn nấp 
 Hiding /'haidiŋ/ (n): (sự) đánh đập, đánh đòn; (sự) Nn náu, trốn tránh 
 To be in hiding: đang trốn tránh 
 To give a good hiding: cho một trận đòn nên thân 
Disguise /dis'gaiz/ (v,n): cải trang, trá hình; che giấu, che đậy 
Disgust /dis'gʌst/ (v,n): ghê tởm, kinh tởm; chán ghét; căm phẫn 
Distinct /di'stiŋkt/ (adj): (+from) riêng biệt, khác biệt; rõ ràng, rõ rệt, dứt khoát 

Distinguish /di'stiŋgwiʃ/ (vt ,vi): phân biệt, nhận ra; (vt): phân thành, chia thành, xếp thành loại 
  Man as distinct from animals 
  To distinguish one thing from another. 
  To distinguish someone among the crowd. 
 Distinction /dis'tiŋkʃn/ (n): (sự/điều) phân/khác biệt; nét đặc biệt/độc đáo/riêng; biệt/ưu đãi 
 Distinctive /dis'tiŋktiv/ (adj): đặc biệt, dễ phân biệt 
Instinct /'instiŋkt/ (n): bản năng; năng khiếu, thiên hướng 
 Instinctive /in'stiŋktiv/ (adj) 
Extinguish /iks'tiŋgwiʃ/ (v): dập tắt, tan vỡ, tiêu hủy, phá hủy; làm lu mờ, làm át; thanh toán (nợ) 

Extinguishable /iks'tiŋgwiʃəbl/ (adj): có thể... 
Extinguishment /iks'tiŋgwiʃmənt/ (n): sự... 
Extinguisher /iks'tiŋgwiʃə/ (n): người/máy/dụng cụ/thiết bị chữa cháy 

 Extinguish all smoking materials: dập tắt mọi loại khói thuốc 
Extinguish a fire: dập tắt một đám cháy. 
Her beauty extinguished that of all others: làm lu mờ các cô gái khác 

Extinct /iks'tiŋkt/ (n): dập tắt, tan vỡ, tiêu hủy; tuyệt chủng, tuyệt giống 
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 Extinctive /iks'tiŋktiv/ (adj): (để)... 
 Extinction /iks'tiŋkʃn/ (n): (sự)... 
Lingual /'liŋgwəl/ (adj): (thuộc) lưỡi; phát âm ở lưỡi; (thuộc) tiếng nói, ngôn ngữ 
 Monolingual /.mɒnə'liŋgwəl/ (adj): đơn ngữ 
 Bilingual /,bai'liŋgwəl/ (adj): song ngữ, dùng/thạo 2 thứ tiếng; (n) người nói 2 thứ tiếng 
 Multilingual /,mʌlti'liŋgwəl/ (adj): (nói được/bằng) nhiều tiếng; (n): người nói nhiều thứ tiếng 
Linguist /'liŋgwist/ (n): nhà ngôn ngữ học, người biết nhiều thứ tiếng 

Linguistic /liŋ'gwistik/ (adj): thuộc ngôn ngữ học; Linguistics (n): ngôn ngữ học 
Admire /əd'maiə/ (v): khâm phục, thán phục; hâm mộ, ngưỡng mộ; say mê, khao khát 
 Admirer /əd'maiərə/ (n): (người)... 
 Admiration /,ædmə'reiʃn/ (n): (sự/người được/vật được)... 
 Admirable /'ædmərəbl/ (adj): đáng khâm phục, đáng ca tụng, đáng hâm mộ, đáng ngưỡng mộ 

Admirably /'ædmərəbli/ (adv) 
 Admirability /,ædmərə'biliti/ (n): (tính) đáng khâm phục/ca tụng/hâm mộ/ngưỡng mộ 
Adore /ə'dɔ:/ (v): kính yêu, yêu mến, yêu chuộng, yêu thiết tha; tôn sùng, tôn thờ 

We all adore Uncle Ho 
Desire /di'zaiə/ (n,vt): (sự/vật/__) thèm muốn, khao khát, ao ước; (lời/_) đề nghị, yêu cầu, ra lệnh 
 Desirous /di'zaiərəs/ (adj): thèm muốn, khao khát, ao ước 
 Desirously (adv) 
 Desirable /di'zaiərəbl/ (adj): (đáng) thèm muốn, khao khát, ao ước; khêu gợi 

Undesirable /,ʌndi'zaiərəbl/ (adj): đáng ghét, khó ưa; (n): người đáng ghét/khó ưa 
We all desire happiness and health: chúng ta đều khao khát hạnh phúc và sức khỏe 
To satisfy a desire: thỏa mãn một ước mơ 
She desires you to come at once: cô ấy yêu cầu anh tới ngay 

etc = et cetera /it'setərə/: vân vân (v..v...) = and so on = and so forth. 
Etch /etʃ/ (v): khắc/vẽ bằng acid (tranh); (ngh.bóng) khắc sâu 
Engrave /in'greiv/ (v): khắc, trổ, trạm; (ngh.bóng) khắc sâu, in sâu vào tâm trí 
Grave /greiv/ (n): mồ, mả, phần mộ; nơi chôn vùi, âm ty, cõi âm, thế giới bên kia; 

         (adj): trang nghiêm, nghiêm nghị, nghiêm trọng; trầm (giọng); sạm, tối (màu); 
          Grave – Graved – Graven /'greivn/: khắc, chạm, tạc; khắc sâu, ghi tạc 
 Grave-clothes (n): vải liệm 
 Gravely /'greivli/ (adv): trang nghiêm, nghiêm nghị, nghiêm trọng; sạm, tối (màu) 
Gravel /'grævl/ (n): sỏi (đá sỏi), bệnh sỏi thận; (v): rải sỏi; làm bối rối/lúng túng (không biết nói sao) 
Challenge /'tʃælindʒ/ (vt): hô “đứng lại”, thách thức;đòi hỏi,yêu cầu;không thừa nhận 

(n): tiếng hô “đứng lại”; sự thách thức, sự không thừa nhận (luật); 
 Challenger /'tʃælindʒə/ (n): người thách thức,người đòi hỏi/yêu cầu,người không thừa nhận 
 Challenging /'tʃælindʒiŋ/ (adj): thử thách; kích thích 
 A challenging job: một công việc đầy thử thách 
 Chú ý: tất cả các từ trên thực tế được đọc như là như là /'tʃælən.../ 
Dare /deə/ (n): (sự) dám làm, dám đương đầu, thách thức; 

      (vt): dám làm, dám đương đầu với, thách, thách thức; 
 I daren't ask her: tôi không dám hỏi bà ta (không “to”) 
 I dare say: tôi dám chắc (không “to”) 
 I dare you to do it: tôi thách anh dám làm điều đó 
 He didn't dare to go inside: hắn ta không dám bước vào 
Daring /'deəriŋ/ (n): (sự) táo bạo, cả gan; (adj): táo bạo, cả gan, phiêu lưu, dũng cảm 
 Daringly /'deəriŋli/ (adv): táo bạo, cả gan, phiêu lưu, dũng cảm ≈ Bravely (adv) 
Dart /dɑ:t/ (n): phi tiêu, lao, mác; (v): phóng, ném, bắn (phi tiêu, lao, mác...) 
 Darkboard /'dɑ:tbɔ:d/ (n): bảng tròn làm bia trong trò ném phi tiêu 
Carve /kɑ:v/ (v): khắc, tạc, chạm, đục; thái, cắt, lạng (thịt) 
 Carving-knife /'kɑ:viŋnaif/ (n): dao thái/lạng thịt 
Crave /kreiv/ (v): thèm muốn, khao khát, ao ước; nài xin, khNn cầu 
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Brave /breiv/ (adj): gan dạ, dũng cảm, can đảm; (v): bất chấp, không sợ, dám đương đầu với 
 Bravery /'breivəri/ (n): (sự/tính) gan dạ, dũng cảm, can đảm; (sự/vẻ) lộng lẫy, hào hoa 
Valor = Valour /'vælə/ (n): (sự) gan dạ, dũng cảm, can đảm (thơ ca) 
 Valorous /'vælərəs/ (adj) 
Courage /'kʌridʒ/ (n): (sự) gan dạ, dũng cảm, can đảm 
 Courageous /kə'reidʒəs/ (adj) 
Count /'kaʊnt/ (n): (sự) đếm, tính; điểm (vấn đề); (vt): coi là, coi như, cho là; tính đến, gồm, kể cả 

 (vt,vi): đếm, tính; tính đến, kể cả, bao gồm 
Counter /'kaʊntə/ (n): quầy thu tiền, ghi sê; máy đếm 

     (v,adj,adv): đối lập, trái ngược; (v): phản công 
Encounter /in'kaʊntə/ (n,v): (sự/_) chạm trán, đương đầu; đọ sức, đấu trí; bắt gặp, gặp gỡ 
Countenance /'kaʊntənəns/ (n): sắc mặt, nét mặt; (vẻ/thái độ) nghiêm trang/chỉnh, bình tĩnh 
           (v,n): (_/sự/vẻ) ủng hộ, đồng tình, chấp thuận, cho phép, khuyến khích 
Discourage /dis'kʌridʒ/ (v): làm chán nản, thất vọng; làm nản lòng; căn ngăn, ngăn chặn 
Encourage /in'kʌridʒ/ (vt): khuyến khích, cổ vũ, động viên; làm can đảm/mạnh dạn; giúp đỡ, ủng hộ 
 Encouragement /in'kʌridʒmənt/ (n): (sự)... 
Stimulate /'stimjʊleit/ (vi): kích thích, khuyến khích 
 Stimulating (adj): kích thích, khuyến khích 
 Stimulative (adj): kích thích, khuyến khích; (n): (cái) khuyến khích, kích thích 
 Stimulation /,stimjʊ'leiʃn/ (n): (sự) kích thích, khuyến khích 
Excite /ik'sait/ (vt): kích thích, kích động, khuấy động, náo động, sôi nổi 
 Excited /ik'saitid/ (adj): bị kích thích, bị kích động, sôi nổi 
 Exciting /ik'saitiŋ/ (adj): kích thích, kích động, say mê, náo động 
 Excitingly (adv) 
 Excitement /ik'saitmənt/ (n): (sự/tình trạng) kích thích, kích động, náo động, sôi nổi 
Satisfy /'sætisfai/ (v): làm thỏa mãn, vừa lòng, đáp ứng được; chuộc (tội, lỗi) 
 Satisfactory /,sætis'fæktəri/ (adj) 
 Satisfaction /,sætis'fækʃn/ (n): (sự)... 
Factor /'fæktə/ (n): nhân tố, yếu tố; thừa số, hệ số; người quản lý, người đại diện, người trung gian; 
  (vt): tìm ra thừa số của một số; (vi): làm việc như một người đại diện 
 factor of safety: hệ số an toàn 
Factory /'fæktəri/ (n): nhà máy, xí nghiệp 
Manufactory /,mænjʊ'fæktəri/ (n): xí nghiệp 
 Manufacture /,mænjʊ'fæktʃə/: (ngành) công nghiệp; (sự) sản xuất, chế tạo 
 Manufacturer /,mænjʊ'fæktʃərə/: nhà sản xuất, nhà công nghiệp; chủ xí nghiệp 
 Textile manufacture (n): ngành công nghiệp dệt = Textile industry 
Ambition /æm'biʃn/ (n): hoài bão, khát vọng; tham vọng 

Ambitious /æm'biʃəs/ (adj) 
Ambitiously (adv) 
Ambitiousness (n) 
Over-ambitious /'əʊvəræm'biʃəs/ (adj): có quá nhiều tham vọng 

Aspire /əs'paiə/ (v): hoài bão, tham vọng; thiết tha, kỳ vọng, mong mỏi, khao khát 
 Aspiration /,æspə'reiʃn/ (n): (sự)...; (sự) hít vào, hút vào 
Turbulence (n): sự náo loạn, náo động, hỗn loạn. 
Pragmatic /præg'mætik/ (adj): thực dụng; căn cứ vào sự thật. 
Strict (a): nghiêm chỉnh, nghiêm ngặt, chính xác 
Pardon /'pɑ:dn/ (n,v): (sự/_) tha thứ, tha lỗi 
 Pardon me: xin lỗi, tôi nghe chưa rõ 
 I beg your pardon: - tôi rất tiếc, xin ông thứ lỗi 
    - xin lỗi, xin ông nhắc lại cho 
Apologize(_se) /ə'pɒlədʒaiz/ (vi): tạ lỗi, xin lỗi 
 Apology /ə'pɒlədʒi/ (n): (lời) xin lỗi, tạ lỗi; sự biện bạch 
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 Apologize to sb for sth: xin lỗi ai về việc gì 
Excuse /iks'kju:s/ (n): lời xin lỗi/bào chữa; lý do để xin lỗi/bào chữa; miễn cho, tha cho (nhiệm vụ) 
 /iks'kju:z/ (vt): xin lỗi, tha lỗi, thứ lỗi, miễn thứ, lượng thứ; bào chữa; miễn cho, tha cho 
 Excuse sb for sth: xin lỗi ai về việc gì 
 Excuse my gloves: xin lỗi tôi không bỏ găng tay ra được 
Accuse /ə'kju:z/ (v): kết tội, buộc tội; tố cáo 
 Accuzing /ə'kju:ziŋ/ (adj)=Accusatory /ə'kju:zətəri/ (adj)=Accusatorial /ə,kju:zə'tɔ:riəl/ (adj) 
 Accuzingly /ə'kju:ziŋ/ (adv): (nhìn/chỉ người nào) với vẻ tố cáo 
 Accuser /ə'kju:zə/ (n): nguyên cáo, người buộc tội, ủy viên công tố 
 The accused (n): bị cáo (cấu trúc The + Adj) 

Accusation /,ækju:'zeiʃn/ (n): (sự) kết tội, buộc tội, tố cáo; cáo trạng 
Accuse sb of sth: kết tội/tố cáo ai về việc gì 
 Accuse him of cheating: tố cáo hắn về tội lừa đảo 

Convict /'kɔnvikt/ (n): tội đồ, người bị kết án; /kən'vikt/ (vt): kết án, tuyên bố có tội 
 Conviction /'kɔnvikʃn/ (n): (sự) kết án, kết tội; sự tin chắc, sức thuyết phục 
Crime /kraim/ (n): tội ác, tội phạm 
 Criminal /'kriminl/ (adj): có tội, phạm tội; (n): kẻ phạm tội 
 Criminality /,krimi'nælity/ (n): sự phạm tội 
 Criminate /'krimineit/ (v): kết tội, buộc tội; chê trách 
Discriminate /di'skrimineit/ (v): (+from/between): phân biệt, tách bạch; (+against): phân biệt đối xử 
 Discriminating /di'skrimineitiŋ/ (adj): (có/biết) phân biệt, tách bạch; phân biệt đối xử 
 Discriminatory /di'skriminətəri/ (adj): phân biệt đối xử 
 Discriminative /di'skriminətiv/ (adj): rõ ràng, tách bạch; sáng suốt, suy xét 
 Discrimination /di,skrimi'neiʃn/ (n): sự phân biệt, phân biệt đối xử; sự sáng suốt, óc suy xét 
 To discriminate one thing from another: phân biệt cái này với cái khác 
Separate /'seprət/ (adj): rời, riêng rẽ; (n): vật rời, quần/áo lẻ; /'sepəreit/ (v): làm rời, phân, chia, tách 
 Separately /'seprətli/ (adv): tách rời, riêng rẽ 
 Separation /,sepə'reiʃn/ (n): (sự) phân, chia, tách; (sự) chia rẽ, chia tay, biệt ly, ly thân 
 To separate sth into parts: phân chia vật gì ra làm nhiều phần 
Split /split/ (v,adj): chia, tách, nút, nẻ, vỡ 
 Splitter /splitə/ (n): (người/vật) tách ra, chia rẽ; để tách ra 
Spit /spit/ (v): xiên, đâm xuyên; (n): cái xiên, mũi đất, bờ ngầm 
Spit /spit/ (n): (sự) khạc, nhổ, phun phì phì; nước bọt, nước dãi 

Spit – Spat – Spat /spæt/: khạc, nhổ, tóe (lửa); phun phì phì, làu bàu 
Elate /i'leit/ (v): tự hào, hãnh diện; phấn chấn, phấn khởi 
 Elated (adj), elation (n) 
Pride /praid/ (n): tự hào, hãnh diện; kiêu ngạo, kiêu căng, tự phụ 

Prideful /'praidfl/ (adj) 
Proud /praʊd/ (adj): tự hào, hãnh diện; kiêu ngạo, kiêu căng, tự phụ 

To be proud of sth/sb: tự hào về cái gì/ai đó 
House-proud /'haʊs'praʊd/ (adj): bận tâm về việc sửa sang/tô điểm nhà cửa 

Arrogant /'ærəgənt/ (adj): kiêu ngạo, kiêu căng, tự phụ 
 Arrogance (n) 
Hoatzin /həʊ'ætsin/ (n): gà móng (ở N am Mỹ) 
Rooster /'ru:stə/ (n): con gà trống 
Cock /kɔk/ (n): con gà trống; chim trống; người đứng đầu, đầu sỏ; (n,v): cò súng 
Parakeet /'pærəki:t/ (n): vẹt đuôi dài 
Ibis /'aibis/ (n): cò quăm 
Mallard /'mælədl/ (n): vịt trời 
Cocky /'kɔki/ (adj): tự phụ, vênh váo 
 Cockiness /'kɔkinis/ (n) 
Assertive /ə'sə:tiv/ (adj): quyết đoán, quả quyết 



 www.tinhvi.com - 28 

 Assertively /ə'sə:tivli/ (adv): (một cách) quyết đoán, quả quyết 
 Assertive manner: thái độ quyết đoán 
Tenacity = /ti'næsəti/ (n): sự dai, bền; tính kiên trì; tính ngoan cố 
Rope /rəʊp/ (n): dây thừng/chảo; xâu, chuỗi; (v): trói, buộc; kìm (không chạy hết tốc độ) 
Flex /fleks/ (v): uốn cong; gập lại (cánh tay); (n): dây mềm 

Flexible /'fleksəbl/ (adj): mềm, dẻo, dễ uốn; linh hoạt, linh động, dễ thuyết phục, dễ uốn nắn 
Flexibility /,fleksə'biləti/ (n): (tính)... 
Flexibly /'fleksəbli/ (adv): (một cách)... 

Reflex /ri:'fleks/ (n,adj): phản xạ, phản chiếu, phản ánh, dội lại 
 Reflexion (n) 
 Reflexive (adj,n): phản thân 
 Reflexible /ri'fleksəbl/ (adj) (adj): có thể phản xạ/phản chiếu 
 Reflexibility /ri,fleksə'biləti/ (n): tính phản xạ/phản chiếu 
Reflect /ri'flekt/ (v): phản xạ, phản chiếu, phản ánh, dội lại 
 Reflector /ri'flektə/ (n): gương, gương phản chiếu/chiếu hậu, (cái/vật) phản chiếu/xạ/quang 
 Reflection (n) = Reflexion /ri'flekʃn/ (n): (sự) phản chiếu/xạ, phản ánh, ảnh; phê phán, nhận xét 
 Reflective (adj): phản chiếu; biết suy nghĩ, nghi ngờ, trầm ngâm 
Refract /ri'frækt/ (v): khúc xạ 
 Refraction /ri'frækʃn/ (n): sự khúc xạ, độ khúc xạ 
 Refractional /ri'frækʃənl/ (adj) = Refractive /ri'fræktiv/ (adj): khúc xạ  
 Refractional index: chiết suất, chỉ số khúc xạ 
Vary /'veəri/ (v): thay đổi, biến đổi, đổi khác, biến thiên; khác, khác với, bất đồng 
 Varying /'veəriiŋ/ (adj): thay đổi, biến đổi; khác, khác nhau 

Various /'veəriəs/ (adj): khác, khác nhau, nhiều thứ khác nhau 
Variable /'veəriəbl/ (adj): có thể thay đổi/biến thiên; hay thay đổi 
Variance /'veəriəns/ (n): (sự) khác nhau, mâu thuẫn, thay đổi; (sự) không ăn khớp, bất hòa 
Variation /,veəri'eiʃn/ (n): (sự) thay đổi/biến đổi/biến thể/biến dị/biến dạng; sự khác nhau 
Variability /,veəriə'biləti/ (n) = Variableness (n): (tính) hay thay đổi/hay biến đổi/biến thiên 

Variety /və'raiəti/ (n): đa dạng, nhiều thứ/trạng thái khác nhau, muôn màu muôn vẻ 
 A life full of variety: cuộc đời muôn vẻ 
 Variety in food: nhiều thứ thức ăn 
Diverse /dai'vɜ:s/ (adj): đa dạng, gồm nhiều loại khác nhau, thay đổi khác nhau 

Diversify /dau'vɜ:sifai/ (v): đa dạng hóa, làm cho thành nhiều dạng, thay đổi 
People from diverse cultures: dân chúng từ các nền văn hóa khác nhau 

Disparate /'dispərət/ (adj): khác biệt, khác loại, khác hẳn nhau; tạp nham; 
         (n): (vật) khác biệt, khác loại, khác hẳn nhau; vật tạp nham 

 Disparity /dis'pærəti/ (n): (sự) khác biệt, cách biệt, chênh lệch, không tương ứng/tương xứng 
 A disparity in years: khác biệt về tuổi tác, chênh lệch tuổi tác 
Adamant /'ædəmənt/ (adj): cứng, rắn; khăng khăng, cương quyết 
Affirmative /ə'fɜ:mətiv/ (adj): khẳng định, quả quyết; (n): lời khẳng định 
 Affirmatively /ə'fɜ:mətivli/ (adv) 
Affiliate /ə'filiəi/ (n): người/cơ quan/tổ chức được gắn với; 

 /ə'filieit/ (vt): nhập, liên kết; nhận làm hội viên/chi nhánh; tìm nguồn gốc, xác định tư cách 
Affiliation /ə,fili'eiʃn/ (n): (sự) nhập hội, sáp nhập, liên kết; (sự) tìm nguồn gốc, xđ tư cách 
Affiliate member: hội viên 
The company has many affiliations: Công ty có nhiều chi nhánh 

Persist /pə'sist/ (v): kiên trì, bền bỉ, dai dẳng; kiên quyết, khăng khăng, cố chấp 
Persistent (adj) 

 Persistence (n)  = Persistency (n) 
Insist /in'sist/ (v): (+on) nhất định, khăng khăng; nhấn mạnh, khẳng định; cố nài, nài nỉ 
 Insistent /in'sistənt/ (adj) 
 Insistence /in'sistənts/ (n) = Insistency /in'sistəntsi/ (n): (sự/tínhchất)... 



 www.tinhvi.com - 29 

 To insist on sth: cứ nhất định đòi hỏi một cái gì (không chấp nhận cái thay thế) 
Consist /kən'sist/ (v): (+of) gồm có; (+in) cốt tại, ở chỗ; (+with) phù hợp 
 Water consists of hydrogen and oxygen: nước gồm có hydro và oxy 
 The beautiful consists in its simplicity: cái đẹp cốt ở sự giản dị 
 It consists with sth: nó phù hợp với việc gì đó. 
Consistent /kən'sistənt/ (adj): kiên định, trước sau như một; đặc, chắc; (+with) phù hợp, thích hợp 
 Consistently /kən'sistəntli/ (adv): kiên định, trước sau như một; phù hợp, thích hợp 
 Consistency /kən'sistənsi/ (n) = Consistence /kən'sistəns/ (n): kiên định, trước sau như một 
 Inconsistency (n) = Inconsistence (n): (sự/lời/hành động) mâu thuẫn, không kiên định 
Assist /ə'sist/ (vt): giúp, giúp đỡ, trợ giúp; (vi): tham dự, có mặt 
 Assistance /ə'sistəns/ (n): (sự) giúp, giúp đỡ, trợ giúp 
 Assistant /ə'sistənt/ (adj): trợ lý, phụ, phó; (n): người giúp đỡ, trợ lý, phụ tá 
 To assist sb in doing sth: trợ giúp ai làm việc gì 
 To assist in: tham gia 
 To assist at a ceremoney: tham dự một buổi lễ 
Exorable /'eksərəbl/ (adj): có thể động tâm/mủi lòng/xiêu lòng 

Inexorable /in'eksərəbl/ (adj): không động tâm/mủi lòng/lay chuyển; không dứt,dai dẳng 
 Inexorability /in,eksərə'biləti/ (n): (tính/sự)... 
Patient /'peiʃnt/ (n): bệnh nhân; (adj): kiên nhẫn, nhẫn nại; chịu đựng 
 Patience /'peiʃns/ (n): (+of) tính kiên nhẫn/nhẫn nại; sự chịu đựng 
 Impatient (adj): thiếu kiên nhẫn, nóng vội; (+of): không chịu đựng/không dung thứ được 
Patent /'peitənt/ (adj): có bằng sáng chế; (n): bằng sáng chế, giấy đăng ký; (v): lấy/cấp bằng sáng chế 
Invent /in'vent/ (v): phát minh, sáng chế, sáng tác; hư cấu, bịa đặt 
 Inventable /in'ventəbl/ (adj): có thể phát minh/sáng chế/sáng tác; có thể hư cấu, bịa đặt 
 Invention /in'venʃn/ (n): (sự/vật) phát minh, sáng chế; sáng kiến, óc sáng tạo, tài sáng tạo;  

     (chuyện) hư cấu, bịa đặt 
 Inventor /in'ventə/ (n): nhà phát minh, người sáng chế, người sáng tạo 
Inventory /'invəntəri/ (n): (sự/bản) kiểm kê, tóm tắt; hàng hóa tồn kho, hàng trong kho; 

           (vt): kiểm kê, tóm tắt, lập danh mục hàng hóa, đáng giá (theo kiểm kê) 
 Stocks inventoring at $2,000,000: kho hàng đáng giá 2 triệu đô la (theo sự kiểm kê) 
Devise /di'vaiz/ (v): nghĩ/đặt ra, sáng chế, phát minh; bày mưu, mưu đồ; (n): di sản, sự để lại 
 Devisee /di'vaizi: - ,dəvi'zi:/ (n): người thừa kế/thừa tự 
 Deviser /di'vaizə/ (n): người sáng chế, phát minh 
Device /di'vais/ (n): thiết bị, dụng cụ; phương sách, phương kế; hình vẽ/tượng trưng/trang trí 
Pleasure /'pleʒə/ (v,n): vui thích, thú vị, vừa lòng; 

Pleasant /'pleznt/ (adj) 
Unpleasant (adj): khó chịu, khó ưa, đáng ghét 

Closure /'kləʊʒə/ (n,v) = Closing /'kləʊziŋ/ (n,adj): kết thúc, bế mạc; đóng, đóng kín 
Academy /ə'kædəmi/ (n): học viện, viện hàn lâm 
 Academic /,ækə'demik/ (adj): có tính chất học thuật; (thuộc) sự học tập/giảng dạy tại trường 
 Academical (adj): (thuộc) học viện/viện hàn lâm/đại học 
 Academically (adv): về mặt lý thuyết, học thuật 
Counter (n): quầy, ghi sê tính tiền; người đếm. 
Equip /i'kwip/ (vt): trang bị (cho ai) 

Equipment /i'kwipmənt/ (n): trang thiết bị, dụng cụ 
To equip sb with sth: trang bị cho ai cái gì 

Able /'eibl/ (adj): có năng lực, có khả năng, có tài, lành nghề 
 Ability /ə'biləti/ (n): năng lực, khả năng, tài năng, tài cán 
 Inability /,inə'biləti/ (n): sự không có năng lực/khả năng, sự bất tài/lực 
 To be able to do sth: có thể làm được việc gì, có năng lực/khả năng làm việc gì 
Capable /'keipəbl/ (adj): có năng lực, có khả năng, có thể 
 Capability /,keipə'biləti/ (n): năng lực, khả năng, tiềm năng 
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 Incapability /in,keipə'biləti/ (n): sự không có năng lực/khả năng, sự bất tài/lực 
 A very capable doctor: một bác sĩ rất có năng lực, một bác sĩ rất giỏi 
Competent /'kɒmpitənt/ (adj): có đủ năng lực, có đủ khả năng, có đủ trình độ; thạo, rành, giỏi; 

  có thNm quyền xét xử 
Competence /'kɒmpitəns/ (n): năng lực, khả năng, trình độ; thNm quyền xét xử 

 To have no competence for a task: không có khả năng để thực hiện nhiệm vụ 
Incompetent /in'kɒmpitənt/ (adj): thiếu khả năng, thiếu trình độ; kém cỏi, bất tài; 
          (luật) không đủ thNm quyền, không có giá trị pháp lý 
             (n): (người) thiếu khả năng, thiếu trình độ; (người) kém cỏi, bất tài; 
          (luật) người không đủ thNm quyền 
 Incompetence /in'kɒmpitəns/ (n) = Incompetency /in'kɒmpitənsi/ (n): (sự)... 
Petition /pi'tiʃn/ (n,vi): (sự/đơn/_) cầu xin, thỉnh cầu, kiến nghị; 

  (vt): (làm/viết đơn) cầu xin, thỉnh cầu, kiến nghị 
Compete /kəm'pi:t/ (vi): cạnh tranh, đua tranh, ganh đua 
 Competition /,kəmpi'tiʃn/ (n): (sự/cuộc) cạnh tranh, tranh giành, thi đấu 
 Competitive /kəm'petətiv/ (adj): cạnh tranh, đua tranh 
 Competitor /kəm'petitə/ (n): người cạnh tranh; đấu thủ, đối thủ = Contestant 
Complete /kəm'pli:t/ (adj,vt): (_/làm/làm cho) hoàn toàn, đầy đủ, trọn vẹn; hoàn thành, xong 
 Completely /kəm'pli:tli/ (adv): (một cách) hoàn toàn, đầy đủ, trọn vẹn 
 Completion /kəm'pli:ʃn/ (n): (hành động/tình trạng) hoàn thành, làm xong 
 Completive /kəm'pli:tiv/ (adj): để bổ sung, để bổ khuyết 
 Incomplete /,inkəm'pli:t/ (adj): thiếu, chưa đủ, chưa xong, chưa hoàn thành 
Compensate /'kɔmpenseit/ (v): đền bù, bồi thường; bù (kỹ thuật) 

Compensation /,kɔmpen'seiʃn/ (n): (sự/vật) đền bù, bồi thường; sự bù (kỹ thuật) 
Compensative /kəm'pensətiv/ (adj): đền bù, bồi thường; bù (kỹ thuật) 

Comprehend /,kɔmpri'hend/ (vt): hiểu, lĩnh hội, thấu đáo (> Understand); bao gồm, bao hàm, toàn diện 
 Comprehension /,kɔmpri'henʃn/ (n): (sự)... 
 Comprehensive /,kɔmpri'hensiv/ (adj): bao hàm, toàn diện; mau hiểu, lĩnh hội nhanh, sáng ý 
 Comprehensible /,kɔmpri'hensəbl/ (adj): có thể hiểu được, có thể lĩnh hội được 
 Incomprehensible /in,kɔmpri'hensəbl/ (adj): không thể hiểu/lĩnh hội được, khó hiểu 
 A comprehension test: bài test nhằm kiểm tra sự hiểu biết về một vấn đề gì đó 
  VD: Listening comprehension: bài kiểm tra nghe hiểu 
Apprehend /,æpri'hend/ (vt): sợ, e sợ, e ngại; hiểu rõ, cảm thấy rõ; nắm, bắt, tóm lấy 
 Apprehension /,æpri'henʃn/ (n): (sự) sợ, e sợ, e ngại; (sự) hiểu, lĩnh hội, tiếp thu 
 Apprehensive /,æpri'hensiv/ (adj): sợ hãi, e sợ; hiểu rõ, cảm thấy rõ; nhận thức/tiếp thu nhanh 
 To apprehend sth well: hiểu rõ điều gì 
 To apprehend sth: sợ cái gì 
 To apprehend that... e rằng... 
Recipient /ri'sipiənt/ (n): người nhận (thư, tiền, quà, viện trợ...); (adj): dễ tiếp thu, dễ lĩnh hội 
Receptive /ri'septiv/ (adj): dễ tiếp thu, dễ lĩnh hội 
 Receptivity /,risep'tivəti/ (n): (tính) dễ tiếp thu, dễ lĩnh hội; tính cảm thụ, dung lượng 
Reception /ri'sepʃn/ (n): (sự) lĩnh, nhận, thu nhận, thu nạp, tiếp nhận, tiếp thu; sự đón tiếp 
 Receptionist (n): tiếp tân 
Perceive /pə'si:v/ (vt): hiểu, nhận thức, lĩnh hội; cảm giác thấy (nhìn thấy, nghe thấy, ngửi thấy...) 
 Perceptive /pə'septiv/ (adj): nhận thức được, cảm giác/thụ được, mẫn cảm; (thuộc) tri giác 
 Perception /pə'sepʃn/ (n): sự nhận thức, tri giác 
 Perceptional (adj): (thuộc) tri giác, nhận thức 
 Percept (n): đối tượng/kết quả của tri giác 
Recede /ri'si:d/ (v): lùi lại, rút xuống; rút lui, sụt giá, giảm sút 
Receipt /ri'sit/ (n): hóa đơn, biên lai; công thức (gia chánh), đơn thuốc; sự nhận (thư), số thu (tiền) 
  (v): ký nhận số tiền đã trả (trên hóa đơn); đóng dấu “đã thu tiền” 
 On receipt of... khi nhận được... 
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Vacant /'veikənt/ (adj): trống, rỗng, khuyết, thiếu; bỏ không, rảnh rỗi 
Vacancy /'veikənsi/ (n): (tình trạng/sự/chỗ)... 
Vacate /və'keit/ (v): bỏ, thôi; bỏ trống, bỏ không, hủy bỏ 

Vacation /və'keiʃn/ (n): (sự) bỏ, thôi, bỏ trống, bỏ không, hủy bỏ; kỳ nghỉ (hè/lễ); (v): đi nghỉ 
 Vacationist (n): người đi nghỉ 
Holiday /'hɒlidei/ (n): ngày lễ, ngày nghỉ, kỳ nghỉ (hè, đông...); (v): đi nghỉ, nghỉ hè 

Holiday-maker (n): người đi nghỉ mát 
Scissor /'sizə/ (v): cắt bằng kéo; Scissors (n) = pair of scissors: cái kéo 
Sirloin /'sɜ:lɔin/ = Surloin /'sɜ:lɔin/ (n): thịt thăn bò (thịt cổ bò) 
Beef /bi:f/ (n): thịt bò 
 Veal /vi:l/ (n): thịt bê 

Tripe /traip/ (n) bao tử/lòng bò 
Calve /kɑ:v/ (v): đẻ con (ở bò cái); vỡ ra những tảng băng nổi 
 Calf /kɑ:f/ (n): con bê; tảng băng nổi; (ng.bóng): trẻ con, anh chàng khờ khạo 
 Calves /kɑ:vz/ (n): s.nhiều của calf 
Steak /steik/ (n): miếng cá/thịt để nướng hoặc chiên/rán 
 Steak-house (n): tiệm ăn chuyên phục vụ món nướng và chiên/rán 
 *** Khi nói tắt "Steak" thường được hiểu là "Beef steak" 
Roast /rəʊst/ (adj/vt/n): (_/thịt/sự) quay, nướng; (kỹ thuật) nung; phê bình nghiêm khắc 
 Roast pig: thịt heo quay 
 Roast chicken: gà rô-ti 
Pork /pɔ:k/ (n): thịt heo 
Fork /fɔ:k/ (n): cái nĩa; ngã ba đường; (v): phân nhánh 
Vase /vɑ:z/ (n): cái bình hoa 
Vast /vɑ:st/ (adj): bao la, rộng lớn, mênh mông; (n): khoảng bao la/rộng lớn/mênh mông 
 Vastness (n): (tính chất) bao la, rộng lớn, mênh mông 
Broad /brəʊd/ (adj): bao la, rộng lớn, mênh mông; khái quát, đại khái; thô tục (đùa); nặng (giọng) 
 Broadly (adj): rộng rãi, bao la; chung, khái quát, đại thể 
 Broadcast /'brɔ:dkɑ:st/ (v,n,adj,adv): tung ra khắp nơi, truyền đi rộng rãi 
 Broadcaster (n): xướng ngôn viên (đài truyền hình, đài phát thanh) 
 Broaden /'brɔ:dn/ (vt ,vi): mở rộng, nới rộng, rộng ra 
Bargain /'bɑ:gin/ (v,n): mặc cả, thương lượng mua bán; (n): món hời, cơ hội tốt (để buôn bán) 
 Bargainer /'bɑ:ginə/ (n): người trả giá/mặc cả/thương lượng 
Craze /kreiz/ (n,vt ,vi): điên, mất trí; rạn nứt, nổi vân rạn (sành, sứ); (n): (tính/sự) ham mê, say mê 
 Crazy /'kreizi/(adj): điên, mất trí; ham mê, say mê; xộc xệch, ọp ẹp, ốm yếu, yếu đuối 
 Crazily /'kreizili/ (adv) 
 Craziness /'kreizinis/ (n): (sự/tình trạng) điên, mất trí; say/ham mê 
 To be crazy about: quá say mê, "phê", "ghiền" (về một cái gì đó) 
Mad /mæd/ (adj): điên, cuồng, mất trí; tức giận, giận dữ, nổi giận (dữ dội) 
 Madly /'mædli/ (adv) 
 Madness /'mænis/ (n): (sự/chứng) 
 Madden /'mædn/ (v): làm phát điên lên, làm tức giận, làm giận điên lên, điên tiết lên 
Fad /fæd/ (n): mốt nhất thời; sự thích thú nhất thời/dở hơi/kỳ cục/gàn dở 
 Faddy /'fædi/ = Faddish /'fædiʃ/ (adj): dở hơi, kỳ cục, gàn dở; có thói dở hơi/kỳ cục/gàn dở 
Insane /in'sein/ (adj): điên, mất trí; (n): người mất trí 
 Insaneness (n): bệnh điên, mất trí 
 Insanity /in'sænəti/ (n): (tình trạng/sự/điều) điên rồ, mất trí 
Asylum /ə'sailəm/ (n): viện cứu tế, nhà thương điên, (tổng quát:) nơi trú Nn/nương náu 
 Orphan asylum /'ɔ:fən ə'sailəm/: viện cứu tế trẻ mồ côi, cô nhi viện 
 Asylum for the aged: viện an dưỡng cho người già, viện dưỡng lão 
 Insane Asylum: nhà thương điên, bệnh viện tâm thần 
Geriatric /,dʒeri'ætrik/ (adj): (thuộc) lão khoa, khoa bệnh tuổi già 
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Geriatrics /,dʒeri'ætriks/ (n) = Geriatry /dʒe'riətri/ (n): lão khoa, khoa bệnh tuổi già 
Geriatricist /,dʒeri'ætrisist/ (n) = Geriatrician /,dʒeriə'triʃn/ (n): nhà chuyên khoa về tuổi già  

Psychiatry /sai'kaiətri/ (n): tâm thần học, khoa tâm thần 
Psychiatrist /sai'kaiətrist/ (n): bác sĩ tâm thần 

 Psychiatric(al) /,saiki'ætrik/ (adj): (thuộc) bệnh tâm thần 
Sedate /si'deit/ (v): cho dùng thuốc an thần; (adj): bình thản, trầm tĩnh, khoan thai 
 Sedation /si'deiʃn/ (n): (sự) làm dịu, giảm đau 
 Sedative /'sedətiv/ (adj): an thần, làm dịu, giảm đau; (n): thuốc an thần/làm dịu/giảm đau 
Mind /maid/ (n): tâm trí, tinh thần; trí tuệ, trí óc; ký ức, trí nhớ; sự lưu tâm, chú ý; ý nghĩ, ý kiến; 
         (v): lưu tâm, chú ý; trông nom, chăm sóc, bận tâm, lo lắng; phiền, khó chịu 
 Do you mind if I smoke?: bạn có phiền không nếu tôi hút thuốc? 
Brain /brein/ (n): óc, não; đầu não, trí óc; (v): đánh vỡ đầu/óc 
 Brainstorm /'breinstɔ:m/ (n): ý kiến hay bất chợt; khoảnh khắc rối trí; sự xúc động mãnh liệt; 
        (vi): động não 
Grain /grein/ (n): ngũ cốc, thóc lúa; hạt hột; (v): nghiền thành hạt nhỏ; làm nổi hạt (ở bề mặt) 
Gain /gein/ (n): lời lãi, lợi lộc; của kiếm được, sự tăng thêm; (v): đạt/thu/giành/kiếm được; tăng, lên 
 To gain experience: thu được kinh nghiệm 
 To gain one's living: kiếm sống 
 To gain weight: lên cân, mập ra 
Acquire /ə'kwaiə/ (vt): đạt được, thu được, giành được, kiếm được ≈ Obtain 
 Acquirement (n) 
 Acquisition /,ækwi'ziʃn/ (n) = Acquirement (n) 
 Acquisitive /ə'kwizətiv/ (adj): hám lợi, thích trữ của; có thể học hỏi, có khả năng tiếp thu 
Achieve /ə'tʃi:v/ (v): đạt được, giành được; hoàn thành, thực hiện được 
 Achievable /ə'tʃi:vəbl/ (adj): (có thể)... 
 Achievement /ə'tʃi:vmənt/ (n): (sự) đạt được, giành được, hoàn thành; thành tích, thành tựu 
Accomplish /ə'kɔmpliʃ/ (v): hoàn thành, làm xong, đạt tới; thực hiện (đạt tới sự hoàn hảo, hoàn mỹ) 
 Accomplishment /ə'kɔmpliʃmənt/ (n): (sự) hoàn thành, làm xong; thành tựu, thành tích 
 Accomplishments (n): tài năng, tài nghệ (nhạc, họa, nữ công...); tài vặt (xấu) 
Attain /ə'tein/ (v): đạt được, đạt đến, đạt tới 
 Attainment /ə'teinmənt/ (n): sự đạt được; (s.nhiều) thành tựu, kỹ năng, kiến thức (do trau dồi) 
 Attainable /ə'teinəbl/ (adj): có thể đạt tới được. 
 To attain to perfection: đạt tới chỗ hoàn thiện 
 To attain one's object: đặt được mục đích 
Obtain /əb'tein/ (vt): đạt được, thu được, giành được, kiếm được ≈ Acquire; 

  (vi): đang tồn tại, thông dụng, hiện hành 
 Obtainment (n): sự đạt được/thu được/giành được/kiếm được 
 Obtainable (adj): có thể đạt được/thu được/giành được/kiếm được 
 The customs which obtain: những tục lệ đang còn tồn tại 
Current /'kʌrənt/ (n): dòng (điện, nước, gió, thời gian), luồng, chiều, hướng; 

    (adj): hiện hành, hiện thời, lưu hành; phổ biến, thông dụng, thịnh hành 
 Currency /'kʌrənsi/ (n): (sự/thời gian) lưu hành; phổ biến, thông dụng, thịnh hành; tiền tệ 
 Currently /'kʌrəntli/ (adv): hiện thời, hiện nay, lúc này 
Incumbent  /in'kʌmbənt/ (adj): hiện hành, đương chức/nhiệm; (n): người đương chức/đương nhiệm 
 Incumbency  /in'kʌmbənsi/ (n): chức vụ đương nhiệm, nhiệm kỳ; trách nhiệm, chức trách 
Request /ri'kwest/ (v,n): (_/lời) đề nghị, yêu cầu, thỉnh cầu; (n): nhu cầu (mua), sự hỏi mua 
Require /ri'kwaiə/ (v): đòi hỏi, yêu cầu, cần phải 
 Requirement /ri'kwaiəmənt/ (n): sự đòi hỏi, nhu cầu, điều kiện cần thiết/tất yếu 
Requisite /'rekwizit/ (adj): cần thiết; (n): (điều/điều kiện/vật/đồ dùng) cần thiết, tất yếu 

Prerequisite /pri:'rekwizit/ (adj/n): (_/điều/điều kiện) tiên quyết, cần trước hết, đòi hỏi trước hết 
Suggest /sə'dʒest/ (vt): đề nghị, đưa ra giả thiết là, đưa ra ý kiến là, gợi ra, gợi ý 
 Suggestion /sə'dʒestʃn/ (n): đề nghị, ý kiến, sự gợi ý 



 www.tinhvi.com - 33 

 Suggestive /sə'dʒestiv/ (adj): gợi ý, có tính chất gợi ý, khêu gợi 
 Suggestible /sə'dʒestəbl/ (adj): có thể đề nghị được 
 To make a suggestion: đưa ra một đề nghị 
Prompt /prɒmpt/ (vt): nhắc, gợi ý, gây cảm hứng, thúc đNy, thúc giục, xúi giục; (n): sự/lời nhắc; 
      (adj): mau lẹ, nhanh chóng, ngay lập tức, tức thời; sẵn sàng 
 Promptly /'prɒmptli/ (adv): mau lẹ, nhanh chóng, ngay lập tức, tức thời 
Ingest /in'dʒest/ (v): ăn vào bụng, hấp thụ 
 Ingestion (n): (sự)... 
 Ingestive (adj): để... 
 Ingestible /in'dʒestəbl/ (adj): có thể... 
N utritious /nju:'triʃəs/ (adj): bổ, bổ dưỡng; có chất bổ, dinh dưỡng 

N utrition (n): đồ ăn bổ dưỡng; sự nuôi dưỡng; khoa dinh dưỡng 
N ourish /'nʌriʃ/ (v): nuôi dưỡng, nuôi nấng; nuôi hy vọng, ấp ủ 
 N ourishing (adj): bổ, bổ dưỡng 
 N ourishment (n): đồ ăn bổ dưỡng; sự nuôi dưỡng 
Heal /hi:l/ (vi,vt): chữa khỏi, lành (vết thương); (vt): hòa giải, dàn hòa, hàn gắn (mối quan hệ) 
 Healing /'hi:liŋ/ (adj): đang lành, đang hồi phục; để chữa bệnh, để chữa vết thương 
Health /helθ/ (n): sức khỏe, thể chất 
 Healthy /'helθi/ = Healthful /'helθfl/ (adj): khỏe mạnh, lành mạnh, có lợi cho sức khỏe 
 Unhealthy /ʌn'helθi/ (adj): ốm yếu, bệnh hoạn; hại sức khỏe; nguy hiểm (quân sự), trống trải 
 The Ministry of Health: Bộ Y tế 
Tonic /'tɒnik/ (adj): bổ, tăng sức khỏe; thuộc âm chủ (nhạc); (n): thuốc bổ; âm chủ (nhạc) 
Ethnic(_al) /'eθnik/ (adj): (thuộc) dân tộc; không thuộc tôn giáo nào, vô thần 
Aesthetic /i:s'θetik/ (adj): (thuộc) thNm mỹ, mỹ học; có óc thNm mỹ, có khiếu thNm mỹ 
 Aesthetics (n): thNm mỹ học 
 Aesthetically (adv): có thNm mỹ, về mặt thNm mỹ 
Anaesthetic /,ænis'θetik/ (adj): (thuộc) gây tê, gây mê; (n): (thuốc/quá trình) gây tê, gây mê 
Glean /gli:n/ (v): thu lượm, lượm lặt (≈ Obtain) 
Trousers /'traʊzəz/ (n):  Pair of trousers = Pants /pænts/ (n): quần (dài) → đọc gần /e/ 
Stall /stɔll/: sạp, quầy, gian, ngăn, chuồng 
Cage /keidʒ/ (n): lồng, chuồng, cũi; trại giam, bộ khung, bộ sườn (nhà)... (những gì có chấn song!) 
 (v): nhốt vào lồng/chuồng/cũi; giam giữ 
Ornament /'ɔ:nəmənt/ (n): (đồ) trang trí, trang hoàng, trang sức (VD: để treo trên cây thông N oel) 
 Ornamental /,ɔ:nə'mentl/ (adj): (có tính chất/để) trang trí, trang hoàng, trang sức 
Cheer /tʃiə/ (v, n): vui vẻ, hoan hỉ, hoan hô, hân hoan, phấn khởi, khích lệ, cổ vũ 

Cheer sb on: cổ vũ ai đó 
Cheerful (adj): vui vẻ, vui mừng, hớn hở; sẵn lòng (không miễn cưỡng) 
Cheerless /tʃiəlis/ (adj): bất đắc dĩ 
Cheery /'tʃiəri/ (adj): vui vẻ, hân hoan, tốt bụng 
Cheerily /'tʃiərili/ (adv): vui vẻ, hân hoan, tốt bụng 

Pay /pei/ (n): sự trả tiền, tiền lương; (v): trả tiền/công, thanh toán (tiền); thưởng,đền đáp,dành cho 
 Payment /'peimənt/ (n): sự trả tiền, số tiền phải trả, việc trả tiền/công 
 Paysheet /'peiʃi:t/ = Payroll /'peirəʊl/ (n): bảng lương 
 Down payment (n): phần tiền trả trước ban đầu; sự trả tiền mặt 
 To pay (close) attention to: chú ý tới... (close: kỹ lưỡng, chặt chẽ, tỉ mỉ, cNn thận) 
Repay /ri:'pei/ (v): trả lại, hoàn lại, hoàn trả lại, đáp lại, đền đáp, báo đáp, quả báo 

Repayment /ri:'peimənt/ (n): (sự)... 
Repayable /ri:'peiəbl/ (adj): (có thể)... 

Refund /ri'fʌnd/ (v): trả lại tiền (đã mua hàng, đã vay mượn...); 
/'ri:fʌnd/ (n): sự trả lại tiền = Refundment /ri:'fʌndmənt/ (n) 

Các từ đồng nghĩa với refund (v): return, repay, pay back, give back... 
Pots and pans: ấm/bình và xoong chảo = nồi niêu xoong chảo 
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Kettle /'ketl/ (n): ấm đun nước 
Castle /'kɑ:sl/ (n): lâu đài, thành quách 
Settle /'setl/ (v): ngồi, đậu, bố trí, định cư, làm ăn sinh sống; giải quyết, hòa giải, dàn xếp; 

  chọn ≈ Choose; thanh toán, dứt nợ ≈ Pay, Make compensation for; 
  xong việc, kết thúc công việc; nguội dần, dịu dần, lắng dần; để lại cho, chuyển cho 

         (n): ghế dài (loại ghế dài có lưng dựa và phần ngồi ở bên dưới có các hộc tủ) 
 Settlement /'setlmənt/ (n): (sự)... 
 Settler /'setlə/ (n): người đến lập nghiệp/khai hoang, người thực dân; người giải quyết (v.đề) 
 Settle down (v): định cư, an cư lạc nghiệp 
 Settle on (v): chọn cái gì, quyết định điều gì 
Stomp /stɒmp/ (v): di chuyển, đi lại (nặng nề); đi huỳnh huỵch → Pound: chạy huỳnh huỵch 
Tomb /tu:m/ (n): ngôi mộ; the tomb = sự chết; (v) chôn cất, vùi xuống 
N ecropolis /ne'krɒpəlis/ (n): nghĩa địa, nghĩa trang = Cemetery /'semitri/ (n) 
Bury /'beri/ (v): chôn cất, mai táng; chôn vùi, che phủ 
Burrow /'bʌrəʊ/ (v): đào, bới, xới; (n): hang (cầy, thỏ) 
Borrow /'bɒrəʊ/ (v): vay, mượn (chủ thể đi vay mượn người khác) 
 Borrowed (adj) 
 Borrower /'bɒrəʊə/ (n): người đi vay/mượn 
Lend /lend/ - Lent /lent/ - Lent (vt): cho vay, cho mượn (chủ thể cho người khác vay mượn) 
 Lending /'lendiŋ/ (n): (sự) cho vay, cho mượn 
 Lender /lendə/ (n): người cho vay, người cho mượn 
Loan /ləʊn/ (n): sự/tiền/vật cho vay mượn, công trái; (vt): cho vay, cho mượn 
Credit /kredit/ (n): tin, lòng tin; uy tín; vẻ vang, danh tiếng, thế lực; công trạng; sự cho mua nợ/chịu 
 Creditable (adj): vẻ vang, mang lại danh tiếng, đáng ca ngợi 
 Creditor (n): chủ nợ, người cho vay 

Credible /'kredəble/ (adj): đáng tin, được tín nhiệm 
Credibility /,kredi'biliti/ (n) 

 Credit card: thẻ tín dụng 
 Credit note: phiếu mua hàng 
N ote /nəʊt/ (v,n): (_/lời/sự) ghi, ghi chú, ghi chép, chú thích; lưu ý, nhận thấy; 

(n): phiếu, tiền giấy; giọng, điệu, vẻ, mùi, dấu, vết; tiếng tămg, danh tiếng 
 N otepad /'nəʊtpæd/ (n): tập giấy (để ghi chép) 
Debt /det/ (n): nợ, món nợ; mang ơn, chịu ơn 
 Debtor /'detə/ (n): con nợ, người mắc nợ, người chưa thực hiện nhiệm vụ/nghĩa vụ 
 Debit /'debit/ (n): món nợ, khoản nợ, bên nợ, sự ghi nợ; (vt): ghi vào sổ nợ, ghi nợ 
 A bad debt: món nợ không hy vọng đòi được 
 To be deep in debt: nợ ngập đầu 
 To be out of debt: trả hết nợ 
 Credits and debits: khoản có và khoản nợ (kế toán) 
Due /dju:/ (n): món nợ, cái được hưởng; dues = thuế, hội phí, đảng phí; 
      (adj): tại, vì, nhờ có; đến kỳ hạn, phải đến (theo kế hoạch), dự định; xứng đáng, thích đáng 
      (adv): đúng 
 Due to (prep) = Because of: bởi, vì, do, tại, nhờ có 
 To go due N orth: đi đúng hướng Bắc 
 The train is due and overdue: xe lửa phải đến và đến từ lâu rồi 
 Seven other cars have withdrawn due to bad weather conditions (như because of) 
 The bill is due on May 1st: hóa đơn phải trả vào ngày 1/5 
 The insurance policy was due to expire at May 1st: hợp đồng bảo hiểm đến kỳ hết hạn 1/5 
Owe /əʊ/ (v): nợ, mắc nợ; mang ơn, hàm ơn, chịu ơn; (+to) nhờ vào, do bởi, vì = Thank to 
 Owing (adj) 

To pay all thay is owing: trả hết những gì đã nợ 
Owing to the drought, crops are short: vì hạn hán nên mùa màng thất bát 
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Own /əʊn/ (adj): của riêng mình; (v): có (cái gì), là chủ của, nhận, nhìn nhận, thú nhận 
Owner /'əʊnə/ (n): người chủ, chủ nhân 

 Ownerless /'əʊnəlis/ (adj): vô chủ, vô thừa nhận 
 Ownership /'əʊnəʃip/ (n): quyền sở hữu 
Annual /'ænjʊəl/ (adj): hàng năm, từng năm, thường niên; (n): tác phNm xuất bản hàng năm 
 Annually /'ænjʊəli/ (adv): hàng năm, từng nằm, thường niên ≈ Yearly /'jiəli/ (adv) 
 Annual report: báo cáo hàng năm, báo cáo thường niên 
Death /deθ/ (n): sự chết, cái chết 

Dead /ded/ (adj) 
Die /dai/ (v) 

 Dead-line (n) = Deadline /'dedlain/ (n): thời hạn chót; đường ranh giới không được vượt qua 
To be dying to do sth: muốn làm cái gì đến chết đi được 

Glaciate /'gleisieit/ (v); Glacial /'gleisiəl/ (adj); Glacition /,glæsi'eiʃn/ (n): đóng băng 
 Glacial period: thời kỳ băng hà 
Glacier /'glæsi'ə/ (n): sông băng 
Guitar /gi'tɑ:/ (n): đàn ghita; (v): chơi đàn ghita 
 Guitarist /gi'tɑ:rist/ (n): người chơi đàn ghita 
Violin /,vaiə'lin/ (n): đàn vi-ô-lông; người chơi đàn vi-ô-lông = Violinist /,vaiə'linist/ 
Piano /pi'ænəʊ/ (n): đàn piano; /'piɑ:nəʊ/ (adj,adv): cực nhẹ (âm nhạc) 
 Pianist /'piənist/ (n): người chơi piano 
Organ /'ɔ:gən/ (n): đàn oóc, đàn ống (nhà thờ), đàn hộp (tay quay); 
    cơ quan, bộ phận (sinh học); cơ quan, tổ chức; cơ quan ngôn luận, giọng nói 
Organise (z) /'ɔ:gənaiz/ (vt ,vi): tổ chức, cấu tạo; (US) thành lập/đưa vào nghiệp đoàn 
 Organic /ɔ:'gænik/ (adj): (thuộc) tổ chức, cơ quan; có hệ thống, có tổ chức 

Organisation (z)/,ɔ:gənai'zeiʃn/ (n): tổ chức, cơ quan 
Reorganize(_se) /ri'ɔ:gənaiz/ (v): tổ chức lại, cải tổ lại 
Organized (adj): trật tự, ngăn nắp, có trật tự, có tổ chức/sắp sếp/dàn dựng/chuNn bị trước 
Disorganized (adj): mất trật tự, không ngăn nắp, vô tổ chức, bừa bộn 

Orange /'ɒrindʒ/ (n): cây cam, quả cam, màu cam; (adj): màu cam 
Ruth /ru:θ/ (n): lòng trắc Nn, thương xót 
 Ruthless /'ru:θlis/ (adj): tàn nhẫn, nhẫn tâm 
 Ruthlessness /'ru:θlisnis/ (n): (tính/sự) tàn nhẫn, nhẫn tâm 
Human /'hjumən/ (n, adj): con người, thuộc con người 
 Humanize /'hju:mənaiz/ (v): làm cho có tính người, làm cho có nhân đạo, nhân cách hóa 
 Dehumanize /di:'hju:mənaiz/ (v): làm mất nhân tính 
Animal /'æniml/ (n,adj): con vật, thuộc con vật 
Pet /pet/ (n): con thú cưng (chó, mèo...); cưng,yêu quý (thú, người, môn học...); (v): cưng,yêu quý 
Pup /pʌp/ (n): chó con = Puppy /'pʌpi/ (n): súc vật con (hải cNu, rái cá...); (v): đẻ chó con 
Kit /kit/ (n) = Kitty /'kiti/ (n): mèo con 
Mention /'menʃn/ (n,vt): (sự/_) đề cập đến, nói đến; (sự/_) tuyên dương 
Aim /eim/ (v,n): nhằm, nhắm, giáng, nện; (_/nhằm) mục đích, mục tiêu, ý định 
 Aimless /'eimlis/ (adj): không mục đích, không mục tiêu, vu vơ bâng quơ 
 To aim my gun at the enemy: nhằm thẳng quân thù 
Contrive /kən'traiv/ (v): trù liệu, xoay sở, nghĩ ra 
Swear /sweə/ - swore /swɔ:/ - sworn /swɔ:n/ (v): thề, nguyền, tuyên thệ 
 Swear (n): (lời/câu) thề, nguyền, chửi rủa, chửi thề 
 Swearword (n): câu chửi rủa/chửi thề/nguyền rủa 
Wear /weə/ (n): (sự) mặc, mang, đội, đeo; (sự) hao mòn, dùng/mặc được; quần áo, giày dép 

Wear /weə/ - wore /swɔ:/ - worn /swɔ:n/ (v): mặc, mang, đội, đeo; dùng mòn, dùng cũ 
 Wear out: mòn, sờn rách 
Worn (adj): mòn, sờn (vật); mệt mỏi (người) 
Perish /'periʃ/ (v): héo, tàn, hư, hỏng; diệt vong, bỏ mạng, bị chết 
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Fade /feid/ (v): héo, tàn, nhạt, phai (màu); mờ dần, mất dần 
Convince /kən'vins/ (v): thuyết phục; làm cho tin, làm cho nghe theo, làm cho nhận thấy 
 Convinced (adj): tin chắc, đoan chắc 
 Convincing (adj): có sức thuyết phục 
 Convincible /kən'vinsəbl/ (adj): có thể thuyết phục được 
 The salesman convinces his customer: nhân viên bán hàng thuyết phục khách hàng 
Persuade /pə'sweid/ (v): thuyết phục (thuyết phục làm 1 việc không muốn làm) 
 Persuasion /pə'sweiʒn/ (n): sự thuyết phục 
 Persuasible /pe'sweisəbl/ (adj) = Persuadable /pe'sweidəbl/ (adj): có thể thuyết phục được 

Persuasive (adj): có tài/có sức thuyết phục 
 Persuasiveness (n): tài/sức thuyết phục 
 To persuade sb to do sth: thuyết phục ai đó làm cái gì 
Sloppy /'slɒpi/ (adj): ướt át/bNn, lõng bõng nước; có nhiều vũng nước (đường); ủy mị, sướt mướt 
 Sloppiness (n) 
Damp /dæmp/ (adj,n,v): Nm ướt, Nm thấp; nản lòng, chán nản, cụt hứng 
 Dampness (n) 
Moist /mɔist/ (adj) = Humid /'hju:mit/ (adj): Nm ướt 
Mist /mist/ (n): sương mù, màn che; (v): mù sương, che mờ 
 Misty /'misti/ (adj): mù sương, đầy sương mù; mơ hồ, không rõ, mập mờ 
Dewy /'dju:i/ (adj) = Misty /'misti/ (adj) = Foggy /'fɒgi/ (adj): sương, sương mù/mờ 
Wet /wet/ (adj,n): Nm ướt, đẫm nước, đầm đìa; trời mưa 
 Wetness (n) 
Dry /drai/ (adj): khô, cạn, ráo; (v): (làm/phơi/sấy/lau) khô, cạn, ráo 
 Dryness (n) 
 Dryer /'draiə/ (n): người sấy khô; máy sấy tóc=Hairdryer; máy sấy quần áo 
Wash /wɒʃ/ (n): (sự) tắm,gội,rửa ráy,giặt giũ; nước rửa chén,nước vo gạo,nước vôi (tường),phù sa; 
         (vt,vi): tắm,gội,rửa ráy,giặt giũ; khoét,nạo; cuốn vào,giạt vào,vỗ vào (bờ);quét vôi/sơn 
 Washer /'wɒʃə/ (n): người giặt, máy giặt; máy đãi quặng; giẻ rửa chén bát 
 Washing-machine (n): máy giặt 
 To wash up: rửa chén bát; rửa mặt, tắm gội; (bị động) bị loại bỏ 
Anxiety /æŋ'zaiəti/ (n): nỗi lo lắng, băn khoăn (1); ước ao, khao khát (2) 
 Anxious /'æŋkʃəs/ (adj): lo lắng, băn khoăn ≈ Worried; ước ao, khao khát ≈ Desirous 
 Anxiously /'æŋkʃəsli/ (adj): lo lắng, băn khoăn 
 To be anxious about...  → (1) 
 To be anxious to do...   → (2) 
 To be anxious for s/o...  → (1) 
 To be anxious for sth...  → (2) 
Longing /'lɒŋiŋ/ (adj,n): ước ao, khao khát, mong mỏi, ham muốn; (n): (lòng)... 
 Longingness (n): (sự)... 
Apparent /ə'pærənt/ (adj): rõ ràng, hiển nhiên; bề ngoài, bày tỏ ra ngoài, biểu hiện 
Explicit /iks'plisit/ (adj): rõ ràng, dứt khoát; nói thẳng, không che giấu, không Nn ý 
 Explicit sex scenes in the film: những cảnh sex trắng trợn trong phim 
Fan /fæn/ (n): người hâm mộ/say mê; quạt, cánh quạt, quạt máy; chân vịt, cánh chân vịt 
  (v): quạt, thổi; xòe/trải ra theo hình quạt 
 Fanatic /fə'nætik/ (adj): cuồng nhiệt, cuồng tín; (n): người cuồng tín 
Fancy /'fænsi/ (n): sở thích, thị hiếu, ý muốn nhất thời; tưởng tượng, võ đoán, cho rằng 
  (adj): để trang trí, để làm cảnh (chim, cá, kiểng...); tưởng tượng, lạ lùng, vô lý 
  (v): mến, thích; nuôi/trồng làm cảnh; tưởng tượng, võ đoán, cho rằng 
 Take a fancy to sb/sth: yêu thích ai/cái gì (thường là tự dưng, không có lý do rõ ràng) 
Hobby /'hɒbi/ (n): sở thích riêng, thú riêng, thú vui riêng 
Prefer /pri'fɜ:/ (vt): thích hơn, ưa hơn; đề bạt, thăng cấp; đưa ra, trình ra 

Preference /'prefrəns/ (n): (sự/cái được) thích hơn, ưa hơn; (sự) ưu tiên, ưu đãi 
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Refer /ri'fɜ:/ (vt): quy vào, quy cho; chuyển/giao để giải quyết; chỉ, chỉ dẫn; 
        (vi): viện vào, dựa vào; ám chỉ, nói đến; tham khảo, hỏi ý kiến; có liên quan, có dính dáng 

 Reference /'refrəns/ (n): sự chuyển/giao để giải quyết; (sự) ám chỉ, nói đến; sự chứng nhận; 
   (sự) tham khảo, hỏi ý kiến; (sự) liên quan, dính dáng 

 Referee /,refə'ri:/ (n): trọng tài; (v): làm trọng tài 
 To have good references: có chứng nhận tốt (về lý lịch, tư cách, công tác...) 
Conference /'kɔnfərəns/ (n): hội nghị; (sự) bàn bạc, hội ý 
 Conferential /,kɔnfə'renʃl/ (adj): (thuộc) hội nghị; bàn bạc, hội ý 
 Conferee /,kɔnfə'ri:/ (n): người tham gia hội nghị 
Congress /'kɔŋgres/ (n) đại hội, hội nghị; quốc hội (dùng cho Mỹ, Philippines, Mỹ la tinh trừ Cuba) 
 Congressional /kɔŋ'greʃənl/ (adj): (thuộc) đại hội, hội nghị; (thuộc) quốc hội 
 Congresswoman (n): nữ nghị sĩ 
Convention /kən'venʃn/ (n): hội nghị (chính trị); hiệp định, công ước; tục lệ, tập quán, quy ước 
 Conventional /kən'venʃənl/ (adj): (theo) tục lệ, tập quán, quy ước; thông thường 
Seminar /'seminɑ:/ (n): hội nghị chuyên đề, nhóm nghiên cứu chuyên đề, chuyên đề 
Umpire /'ʌmpaiə/ (n): trọng tài, người phân xử; (v): làm trọng tài, phân xử 
 Umpireship /'ʌmpaiəʃip/ (n): chức trọng tài 
Judge /'dʒʌdʒ/ (n): quan tòa, thNm phán; giám khảo, trọng tài; (vi): làm quan tòa, làm trọng tài...; 

(vt ,vi): xét xử, phân xử, xét đoán, phán đoán; đánh giá, cho rằng 
 Judgement /'dʒʌdʒmənt/ (n): (sự) xét xử, xét đoán, đánh giá; bản án, phán quyết 
Trial /'traiəl/ (n): (sự/điều) thử, thử thách; nỗi gian nan; (việc/sự) xét xử, xử án 
Magistrate /'mædʒistreit/ (n): quan tòa (đặc biệt trong tòa Tiểu hình) 
 Magistracy /'mædʒistrəsi/ (n): chức quan tòa, nhiệm kỳ quan tòa 
 Magisterial /,mædʒi'stiəriəl/ (adj): (thuộc) quan tòa; có uy tín, quyền uy; (thuộc) bậc thầy 
 Magistral /mə'dʒistrəl/ (adj): bậc thầy 
Prestige /pres'ti:ʒ/ (n): uy tín, thanh thế 
 Prestigious /pres'tiʒəs/ (adj): có uy tín, có thanh thế 
Verdict /'vɜ:dikt/ (n): (lời/sự) phán quyết, tuyên án; quyết/nhận định (sau khi kiểm tra, xem xét) 
Sentence /'sentəns/ (n): câu, ý kiến; sự/lời tuyên án, bản án; (vt): tuyên án, kết án 
 He has served her sentence: hắn ta đã thụ án xong, hắn đã thi hành bản án 
Clause /klɔ:z/ (n): mệnh đề; điều khoản (trong hợp đồng, hiệp ước) 
 Clausal /'klɔ:zl/ (adj) 
Phrase /freiz/ (n): nhóm từ; cách nói, thành ngữ; lối nói, cách diễn đạt; (v): nói, diễn đạt, phát biểu 
 Phrasal /'freizl/ (adj) 
Phase /feiz/ (n): pha, giai đoạn, thời kỳ; tuần trăng; phương diện, mặt (vấn đề) 

       (v): thực hiện từng gian đoạn; làm đồng bộ (vật lý) 
Phasic /'feizik/ (adj): (thuộc) pha, giai đoạn, thời kỳ 

Grammar /'græmə/ (n): ngữ pháp, sách ngữ pháp 
 Grammatical /grə'mætikl/ (adj): thuộc về quy tắc ngữ pháp 
 Grammatically /grə'mætikəli/ (adv): về mặt ngữ pháp 
 Grammar-school = Primary School: trường tiểu học (US); trường dạy tiếng Latin (thế kỷ 16) 
Visual /'viʒʊəl/ (adj): (thuộc) sự nhìn, thị giác 
 Visual nerve: thần kinh thị giác 
Casual /'kæzʊəl/ (adj): tình cờ, ngẫu nhiên; thản nhiên; cNu thả, tùy tiện; thất thường, không đều; 
      (thông dụng) thường, bình thường, tự nhiên, không trịnh trọng 
 Casually /'kæzʊəli/ (adv): bình thường, tự nhiên, không trịnh trọng, thân mật ≈ Informally 
 A casual meeting: cuộc gặp tình cờ 
 Clothes for casual wear: thường phục, trang phục bình thường 
Casualty /'kæzʊəlti/ (n): tai họa, tai nạn; người chết, người bị /thương, nạn nhân; (phòng) cấp cứu 
 Casualty ward (n): khu vực/phòng cấp cứu những  người bị tai nạn 
 The enemy suffered heavy casualties: quân địch phải chịu thương vong nặng nề 
Random /'rændəm/ (adj): ngẫu nhiên, tình cờ, hú họa; Nu, bừa, tùy tiện 
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        (n): (sự) ngẫu nhiên, tình cờ, hú họa 
 Randomly /'rændəmli/ (adv): (một cách) ngẫu nhiên, tình cờ, hú họa 
 RAM = Random Access Memory: bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên 
Erratic /i'rætik/ (adj): thất thường, không đều, được chăng hay chớ; (n): người tính tình thất thường 
 Erratically /i'rætikli/ (adv) 
Trouble /'trʌbl/ (n,v): rắc rối, bất ổn; khó ở, trục trặc; lo lắng, phiền muộn, quấy rầy, phiền hà 
Disaster /di'zɑ:stə/ (n): tai họa, thảm họa; sự thất bại, thất bại hoàn toàn 
Incident /'insidənt/ (n): việc rắc rối, việc bất ngờ xảy đến, sự cố; tình tiết (trong vở kịch) 
 Without incident: chẳng có gì bất thường 
Accident /'æksidənt/ (n): tai nạn, rủi ro; tình cờ, ngẫu nhiên; cái phụ, không chủ yếu 

Accidental /,æksi'dentl/ (adj): tình cờ, ngẫu nhiên; phụ, không chủ yếu 
Accidentally /,æksi'dentəli/ (adv): (một cách) tình cờ, ngẫu nhiên 

Obligate /'ɒbligeit/ (v): bắt/ép buộc 
 Obligatory /ə'bligətri/ (adj) 
 Obligation /,ɒbli'geiʃn/ (n): sự bắt/ép buộc; nghĩa vụ, bổn phận; giao ước; sự mang/biết ơn 
 Without obligation: không ràng buộc điều kiện gì, vô điều kiện 
Duty /'dju:ti/ (n): bổn phận, trách nhiệm; thuế (hải quan); (+ to): tôn kính, kính trọng 
 Dutiful (adj): biết tôn kính/tôn trọng; biết vâng lời/nghe lời; có ý thức/sẵn sàng làm nhiệm vụ 
 Dutifulness (n) 
 Duty-free (adj,adv): miễn thuế 
 Off-duty: Hết phiên trực, được nghỉ; ngoài giờ (làm việc) ≠ On-duty 
Tax /tæks/ (n): thuế, cước; (v): đánh thuế, đánh cước 
 Taxation /tæk'seiʃn/ (n): sự đánh thuế, hệ thống thuế, tiền thuế thu được 
 Tax: 1 loại thuế cụ thể; Taxation: hệ thống thuế nói chung 
 Take effect: Có hiệu lực thi hành (thường dùng cho văn bản pháp luật) 
Task /tɑ:sk/ (n): nhiệm vụ, phận sự; công tác, công việc; bài làm, bài tập 
Function /'fʌŋkʃn/ (n): chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm; hàm số; (vi): hoạt động, chạy, thực hiện 

Functional /'fʌŋkʃnl/ (adj): (thuộc) chức năng/nhiệm vụ; hàm, hàm số; thực dụng/tế 
Functionally (adv): theo chức năng, về mặt chức năng 

Recommend /,rekə'mend/ (vt): giới thiệu, tiến cử; gửi gắm, phó thác; khuyên, dặn bảo; làm cho mến 
 Recommendation /,rekəmen'deiʃn/ (n): (sự) giới thiệu, tiến cử; (sự) gửi gắm, phó thác; 
       (sự) khuyên, dặn bảo; đức tính làm người ta mến 
 Recommendatory /,rekə'mendətri/ (adj): (để) giới thiệu, tiến cử 
 Recommendable /,rekə'mendəbl/ (adj): (có thể) giới thiệu, tiến cử; đáng mến, có giá trị 
 Recommendatory letter: (thư) giới thiệu, tiến cử 
 Can you recommend me a good one? bạn có thể giới thiệu cho tôi một cái tốt không? 
 I recommend to do what you say: tôi khuyên bạn hãy làm những gì bạn nói 
Complement /'kɔmpliment−'kɔmplimənt/ (n): phần bù/bổ sung; bổ ngữ; (v): bổ sung, làm cho đầy đủ 
 Complementary /,kɔmpli'mentəri/ (adj): bù, bổ sung 
Compliment /'kɔmplimənt/ (n,v): (lời/_) khen ngợi, ca tụng; (n): quà (tặng, thưởng); (v): tặng, biếu 
 Compliments (n): lời thăm hỏi, lời chúc mừng 
 Complimentary /,kɔmpli'mentəri/ (adj): khen ngợi, ca tụng; mời, biếu 
 Complimentary ticket (n): vé mời 
Congratulate /kən'grætʃʊleit/ (vt): chúc mừng, khen ngợi 
 Congratulation /kən,grætʃʊ'leitʃn/ (n): (sự/lời) chúc mừng, khen ngợi 
 To congratulate sb on sth: chúc mừng ai về việc gì 
 Congratulations on sth: chúc mừng việc gì 
Praise /preiz/ (vt,n): (_/sự/lời) khen ngợi, ca tụng, tán dương 
 Praiseworthy /preiz'wɜ:ði/ (adj): (đáng) khen ngợi, ca tụng, tán dương 
Commend /kə'mend/ (v): khen ngợi, tuyên dương, ưa thích; giới thiệu, tiến cử; gửi gấm, giao phó 
 Commendation /,kɔmen'deiʃn/ (n): sự khen ngợi, tuyên dương; sự tiến cử, giới thiệu 
Comment /'kɔment/ (v): bình luận, chú thích, phê bình; (n): lời bình luận/chú thích/phê bình 
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 N o comment: miễn bàn! miễn bình luận! 
Commentate /'kɔmenteit/ (v): tường thuật 
 Commentator (n): bình luận viên, người viết chú thích, người bình luận/thuyết minh 
 Commentation /,kɔmen'teiʃn/ (n): sự bình luận/chú thích 
 Commentary /'kɔməntri/ (n): bài bình luận/tường thuật, lời chú thích 
Common /'kɔmən/ (adj,n): chung, công cộng, phổ thông; thông thường, tầm thường 
 Commonly /'kɔmənli/ (adv): thường thường, thông thường, bình thường; tầm thường, thô tục 
Command /kə'mɑ:nd/ (v,n): lệnh, mệnh lệnh, ra lệnh; chỉ huy, điều khiển, chế ngự, kiềm chế; 

 (n): (sự) tinh thông, thành thạo; sự làm chủ; 
 (v): đủ tư cách để, đáng để, khiến phải 

 Commander /kə'mɑ:ndə/ (n): người điều khiển/chỉ huy; trung tá (Anh) 
 Commando /kə'mɑ:ndəʊ/ (n): biệt kích, đặc công 
Conduct /'kɔndʌkt/ (n): hạnh kiểm,tư cách,cư xử; (sự) chỉ đạo,điều khiển,quản lý,hướng dẫn,tổ chức; 

  /kən'dʌkt/ (v):, đối xử, cư xử; chỉ đạo, điều khiển, quản lý, hướng dẫn, tổ chức; dẫn, dẫn tới 
 Conduction  /kən'dʌkʃn/ (n): sự/độ dẫn (nhiệt, điện) 
 Conductive  /kən'dʌktiv/ (adj): dẫn (nhiệt, điện) 
 Conductor(n): người chỉ huy/điều khiển/dẫn đường; người bán vé (buýt/điện), nhạc trưởng; 

dây dẫn, chất dẫn 
 Semiconductor /,semikən'dʌktə/ (n): chất bán dẫn 
Conduce /kən'dju:s/ (vi): đưa đến, dẫn đến, mang lại, (góp phần) sinh ra 

Conducive /kən'dju:siv/ (adj): có ích, có lợi; cho phép, giúp cho (điều gì xảy ra) 
A good diet conduces to good health: ăn kiêng đúng thì dẫn đến sức khỏe tốt 
Wealth does not conduce to happiness: của cải không mang lại hạnh phúc 

Dispence /dis'pens/ (v): phân phát/phối; miễn trừ, tha; bỏ qua, bỏ đi 
 Let's dispence with formalities! Chúng ta hãy bỏ đi những nghi lễ rườm rà! 
Deliver /di'livə/ (v): giao, phân phát, phân phối; cứu, cứu nguy, giải thoát; bày tỏ, giải bày 
 Delivery /di'livəri/ (n): (sự) giao hàng, phân phát/phối; (sự) nói, đọc, phát biểu, ban, truyền; 
  sự ném, phóng, bắn; sự sinh đẻ, sự đầu hàng/nhượng bộ, sự chuyển nhượng 
 Deliverance /di'livərəns/ (n): lời tuyên bố (mạnh/long trọng); (+from) sự cứu nguy/giải thoát 

Delivery note (n): phiếu giao hàng 
 To deliver (one's sth) to one's door: giao hàng tận nơi 
 May God deliver me from evil: cầu Chúa cứu rỗi con khỏi tội lỗi 
Deliberate /di'libərət/ (adj) - /_reit/ (v): cân nhắc, thận trọng; cố ý, có tính toán, bàn bạc kỹ  
 Deliberation (n) 
 Deliberative (adj): (thuộc) thảo luận 
Delicate /'delikət/ (adj): thanh nhã/tú; mỏng manh, dễ vỡ; tinh vi, tế nhị, lịch thiệp; nhẹ, nhạt (màu) 
 Delicacy /'delikəsi/ (n): (sự/tính)... 
 Delicately /'delikətli/ (adv): (một cách) tinh vi, tế nhị, lịch thiệp, khôn khéo, thận trọng 

Delicatessen /,delikə'tesn/ (n): thực phNm chế biến sẵn; 
cửa hàng bán các món ăn sẵn (thường ngon, lạ, nhập khNu) 

Agile /'ædʒail/ (adj): nhanh nhẹn, lanh lẹ, lanh lợi 
 Agilely /'ædʒaili/ (adv): (một cách)... 
 Agility /ə'dʒiləti/ (n): (sự)... 
Fragile /'frædʒail/ (adj): mỏng manh, dễ vỡ; yếu ớt, mảnh dẻ 
 Fragility /frə'dʒiləti/ (n): (tính/sự) mỏng manh, dễ vỡ; yếu ớt, mảnh dẻ 
 Fragment /'frægmənt/ (n): mảnh vỡ; khúc, đoạn; /fræg'ment/ (v): làm vỡ ra 
 Fragmentation /,frægmen'teiʃn/ (n): sự vỡ ra từng mảnh 
Pumice /'pʌmis/ (n): đá bọt; (v): đánh bóng/mài bằng đá bọt 
Promenade /prɒmə'nɑ:d - prɒmə'neid/ (v): đi dạo; (n): cuộc/nơi/bãi/lối đi dạo 
Disgust /dis'gʌst/ (v): ghê tởm, phẫn nộ 

Disgusting (adj): ghê tởm, kinh tởm 
Shock /ʃɒk/ (v, n): ghê tởm, phẫn nộ, sửng sốt, sự va chạm, đột biến 
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Donkey /'dɒŋki/ (n): con lừa 
 Donkey-kong /'dɒŋki kɒŋ/ (n): con quái vật lừa 
Monkey /'mʌŋki/ (n): con khỉ; thằng nhãi/nhóc; (v): bắt chước; làm trò khỉ, táy máy tinh nghịch 
Chimpanzee /,tʃimpən'zi:/: con tinh tinh 
Tissue /'tiʃu:/ (n): vải mỏng, giấy lụa = Tissue-paper; mô (tế bào); mớ (chuyện vô lý) 
N apkin /'næpkin/ (n): khăn ăn; tã lót trẻ em = N appy /'næpi/ (n) 
Wrist /rist/ (n): cổ tay, cổ tay áo 
 Wrist-joint /'ristdʒɔint/ (n): khớp cổ tay 
Ankle /'æŋkl/ (n): mắt cá chân 
 Ankle-joint /'æŋkldʒɔint/ (n): gân gót chân 
Hand /hænd/ (n): tay,bàn tay;sự tham gia/nhúng tay vào;chữ viết tay; (v):đưa,trao tay;chuyển giao 

Handle /'hændl/ (n): tay cầm, tay nắm, cán; (v): cầm, điều khiển, xử lý 
Hand in (v): giao, nộp, đệ trình 
On the other hand: mặt khác 
On hand (adj): có thể dùng được, có sẵn = Available (adj) 
Hands-on /'hændzɔn/ (adj): thực hành 

Handkerchife /'hæŋkətʃif/: khăn tay 
Handy /'hændi/ (adj): khéo tay; thuận/tiện tay; dễ cầm, dễ sử dụng 
 Handiness (n): sự... 

Handiwork (n) = Handwork: việc làm bằng tay, thủ công 
Handicraft (n): nghề/đồ thủ công 
Handicap (n,v): cuộc thi có chấp (để 2 bên cân sức); cản trở, gây bất lợi; (n): tật nguyền 
 Handicapped /'hændikæpt/ (adj): bị tật nguyền (tinh thần/thể xác) 

 Handy-man (n): người khéo tay, người làm công việc lặt vặt, thủy thủ 
Craft /krɑ:ft/ (n): nghề thủ công; mánh khoé, ngón nghề; tàu thủy, máy bay, tàu vũ trụ (=số nhiều); 
 (v): chế tạo (một cách khéo léo, nhất là bằng tay) 
 Spacecraft (n): tàu vũ trụ (=số nhiều không đổi) 
 Landing craft (n): tàu đổ bộ, tàu há mồm 
Helicopter /'helikɒptə/ (n): máy bay trực thăng 
 Helilift /'helilift/ (v): vận chuyển bằng trực thăng 
Plane /plein/ (n): máy bay; mặt phẳng/bằng, cái bào; (v): đi máy bay; (adj): bằng, phẳng 
 Seaplane /'si:plein/ (n): thủy phi cơ 
Plan /plæn/ (n): sơ đồ, bản đồ, đồ án, dàn bài; kế hoạch, dự kiến, dự định; 
        (vt): vẽ bản đồ/sơ đồ, lập/làm dàn bài; (vt,vi): đặt kế hoạch, dự kiến, dự tính, trù tính 
 Planner /'plænə/ (n): người đặt kế hoạch; (US): kế hoạch, bản kế hoạch 
Plant /plɑ:nt/ (n): thực vật, cây nhỏ; (sự) mọc, trồng; nhà máy (ngành CN  nặng), thiết bị, máy móc; 
  (vt): gieo, trồng; thiết lập, thành lập (một thành phố, nhà máy, ngôi chùa...) 
Plank /plæŋk/ (n): tấm ván; (v): lát ván (sàn) 
Plain /plein/ (n): đồng bằng; (adj): đơn giản, giản dị, dễ hiểu; trơn, 1 màu; (adj,adv): rõ ràng/rệt 
 All plain sailing: tiến trình suôn sẻ (không có gì rắc rối) 
Bid /bid/ – Bade /beid/ – Bidden /'bidn/ (v): đặt giá, trả giá 
Resign /ri:'sain/ (v): ký tên lại 
Resign /ri:'sain/ (v): ký tên lại 
 /ri:'zain/ (v): từ chức; từ bỏ, trao, nhường = Give up 
 Resigned /ri:'zaind/ (adj): cam chịu, nhẫn nhục 
 Resignation / ,rezig'neiʃn/ (n): (sự/đơn) từ chức; (sự) từ bỏ, trao, nhường; 

 (sự) cam chịu, nhẫn nhục 
Sympathy /'simpəθi/ (n): (sự/mối) thông cảm, đồng tình, đồng ý 

Sympathetic /,simpə'θetik/ (adj): thông cảm, giao cảm; đồng tình, đầy tình cảm, thân ái; 
          (n): người dễ xúc cảm; hệ thần kinh/dây thần kinh giao cảm 
Sympathize /'simpəθaiz/ (v): (+with) thông cảm, đồng tình; có thiện cảm, có cảm tình 

Apathetic /,æpə'θetik/ (adj): lãnh đạm, thờ ơ, hờ hững 
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 Apathy /'æpəθi/ (n) 
Offset /'ɔ:fset/ (vt): bù lại, bù đắp, đền bù; in ốp-sét; 

(n): (sự) bù đắp, đền bù; sự/bản in ốp-set; chồi cây, mầm cây; núi ngang, hoành sơn 
Consider /kən'sidə/ (v): cân nhắc, suy xét; suy nghĩ, xem như, coi như; quan tâm, lưu ý 

Considerate /kən'sidərət/ (adj): quan tâm, lưu ý, ân cần, chu đáo; thận trọng, cNn thận 
 Consideration /kən,sidə'reiʃn/ (n): (sự) cân nhắc, suy xét; (sự) quan tâm, lưu ý;  cớ, lý do; 

(sự) tôn kính, kính trọng; (sự) đền bù, đền đáp, bồi thường; tiền thưởng, tiền công 
→ He'll do it on no consideration: hắn làm điều đó mà không có lý do gì 

 Considerable /kən'sidərəbl/ (adj): đáng kể, to tát, lớn lao, nhiều; có vai vế, có thế lực 
 Considerably (adv): đáng kể, to tát, lớn lao, nhiều 

Unconsidered /,ʌnkən'sidəd/ (adj): (không) quan tâm/lưu ý, ân cần/chu đáo, thận trọng/cNn thận 
        ≈ vô tâm, không biết quan tâm, không cân nhắc/suy nghĩ 

Inconsiderate /,iŋkən'sidərət/ (adj): (thiếu) quan tâm/lưu ý, ân cần/chu đáo, thận trọng/cNn thận 
Inconsiderately /,iŋkən'sidərətli/ (adv): (thiếu)... 
            ≈ thô bạo, khiếm nhã, vô lễ, bất lịch sự (rudely, impolitely) 

Reconsider /,ri:kən'sidə/ (v): xét lại, xem xét lại 
 Reconsideration (n): (sự) xét lại, xem xét lại 
Argue /'ɑ:gju:/ (v): tranh cãi, tranh luận, cãi lý; chứng tỏ, chỉ rõ, thuyết phục 
 Argument /'ɑ:gjʊmənt/ (n): sự tranh cãi; lý lẽ; chủ đề của cuốn sách; a-gu-men (toán) 
Quarrel /'kwɒrəl/ (v,n): cãi nhau; đổ lỗi, chê; sinh sự, bất hòa 
Squabble /skwɒbl/ (n,v): cãi nhau ầm ĩ; cãi vặt; (v): xếp lệch/lộn hàng chữ (ngành in) 
Row /rəʊ/ (n): hàng, dãy, luống; (v,n): huyên náo, om sòm, cãi/đánh lộn, quở trách; chèo thuyền 
 Rowdy /'rəʊdi/ (adj): hay làm om sòm/huyên náo; người hay làm om sòm, thằng du côn 
 Row-boat = rowing-boat (n): thuyền có mái chèo 
 Rower (n): người chèo thuyền 
 Rowing /'rəʊiŋ/: sự chèo thuyền; sự quở trách, mắng mỏ 
 To have a row/ To have rows: tranh cãi, cãi nhau 
 In a row: người này nối tiếp người kia; theo một chuỗi liền (không đứt đoạn), liên tục 
Fuss /fʌs/ (v,n): ầm ĩ, nhặng xị, rối rít 
 To make a fuss: làm ầm ĩ 
Grunt /grʌnt/ (v,n): (_/tiếng) càu nhàu,cằn nhằn; (_/tiếng) lầm bầm,lNm bNm; (_/tiếng) ủn ỉn,ột ột 
 Dishonest /dis'ɒnist/ (adj): không trung thực, gian dối; không lương thiện, bất lương 
Ward /wɔ:d/ (n): trông nom, bảo trợ, chăm sóc; khu, khu vực (trong thành phố, bệnh viện, nhà tù) 

Warder /'wɔ:də/ (n): cai ngục 
Warden (n): dân phòng; cai ngục; hiệu trưởng, thống đốc, người quản lý (công viên) 

 Traffic warder: nhân viên kiểm soát việc đậu xe 
 Traffic policeman = Traffic cop: cảnh sát giao thông 
Wardrobe /'wɔ:drəʊb/ (n): tủ quần áo, quần áo 
Wander /'wɒndə/ (v,n): đi lang thang, thơ thNn; lạc đường, lầm đường; lạc đề 
Stroll /strəʊl/ (n,vt,vi): (sự/_): đi dạo, tản bộ; (vt,vi): đi hát rong, đi biểu diễn khắp nơi 
 Stroller /'strəʊlə/ (n): người đi dạo, tản bộ, hát rong; xe đNy trẻ em 
Rove /rəʊv/ (v,n): lưu động, lang thang 
 Roving ambassador: đại sứ lưu động 
Roam /rəʊm/ (n,v): (cuộc/sự/đi) chơi rong, lang thang 
Wonder /'wʌndə/ (v,n): kỳ lạ, phi thường, kỳ diệu, thần kỳ; kỳ quan; ngạc nhiên; tự hỏi, muốn biết 
 Wonderful (adj): kỳ lạ, phi thường, kỳ diệu, thần kỳ 
 Wondering (adj): ngạc nhiên, kinh ngạc 
 That is no wonder: không có gì lạ, không có gì đáng ngạc nhiên 
Marvellous = Marvelous /'mɑ:vələs/ (adj): kỳ lạ, phi thường, kỳ diệu, thần kỳ 
Miracle /'mirəkl/ (n): phép màu, điều kỳ diệu/thần kỳ, kỳ công, phi thường 

Miraculous /mi'rækjʊləs/ (adj): kỳ lạ, phi thường; huyền diệu, thần diệu 
 Miraculousness (n) 
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Phenomenal /fi'nɒminl/ (adj): (thuộc) hiện tượng; phi thường, kỳ lạ; có thể nhận biết bằng giác quan 
 Phenomenon/fi'nɒminən/ (n): hiện tượng; (sự việc/người/vật) phi thường, kỳ lạ 
 Phenomena/fi'nɒminə/ (n): s.nhiều của Phenomenon 
Extreme /iks'tri:m/ (adj,n): cực kỳ, vô cùng, tột bực; cực đoan, khắc nghiệt 
 Extremely /iks'tri:mli/ (adv) 
Exploit /'eksplɔit/ (n): kỳ công, thành tích chói lọi; /ik'splɔit/ (v): khai thác, bóc lột, lợi/lạm dụng 
Slump /slʌmp/ (v)= Collapse /kə'læps/ (v) = To fall down: ngã xuống, đổ sập, suy sụp 
Topple /'tɒpl/ (+ down/over) (vi): ngã, đổ, đổ nhào; (vt): làm ngã, làm đổ, xô ngã, lật đổ, vật xuống 
Capable /'keipəbl/ (adj): có năng lực, có khả năng, có tài; dám, cả gan 
 Capability /,keipə'biləti/ (n): năng lực, khả năng; Capabilities: năng lực tiềm tàng, tiềm năng 
Capacity /kə'pæsiti/ (n): sức chứa, dung tích; năng lực, khả năng (tiếp thu); năng suất (lđ) 
 Act in one's capacity as: hành động với tư cách là 
Contain /kən'tein/ (vt): chứa đựng, bao hàm, bao gồm, gồm có; nén lại, kìm chế, ngăn cản, chặn lại 
 Container /kən'teinə/ (n): công-ten-nơ, cái đựng (hộp, thùng, chai, lọ...) 
Contend /kən'tend/ (vi): đấu tranh, chiến đấu; tranh giành, cạnh tranh, ganh đua, tranh cãi; 

        (vt): dám chắc rằng, cho rằng 
 Contender /kən'tendə/ (n): đối thủ, địch thủ 
 The fire has been contained: đám cháy đã được chặn lại 
Content /kən'tent/ (adj,n,vt): (_/sự/làm) hài lòng, bằng lòng, vui lòng, thỏa mãn; (n): thuận (phiếu) 
 Contentment /kən'tentmənt/ (n): sự hài/bằng/vui lòng, thỏa mãn 
 Discontent /,diskən'tent/ (n,v): (sự/_) không hài lòng/bằng lòng/vui lòng, bất mãn 
 To be content with sth: bằng lòng với cái gì 
Content /'kɒntent/ (n): nội dung; sức chứa, dung tích 
 Table of contents: bảng mục lục 
Context /'kɔntekst/ (n): ngữ cảnh, khung cảnh, phạm vi, mạch văn 
 Contextual /kɔn'tektʃʊəl/ (adj): (thuộc)... 
Contact /'kɔntækt/ (n): (sự/chỗ) chạm, tiếp xúc, giao tiếp, giao dịch, gặp gỡ; tiếp điểm, công tắc (điện) 
  /kən'tækt/ (vt): cho tiếp xúc với, đụng chạm vào, gặp gỡ 
 Contact lenses /'kɔntækt'lenziz/ (n): kính sát tròng 
 To be in contact with sb: tiếp xúc với ai (contact: noun) 
 Where can I contact you tomorrow? ngày mai tôi có thể gặp bạn ở chỗ nào? (contact: verb) 
Meet /mi:t/ - Met /met/ - Met (vt,vi,n): gặp, gặp gỡ, hội ngộ, tụ họp, họp mặt; (n): (US) cuộc thi 

(vt): làm quen; gặp phải, vấp phải, đương đầu; đáp ứng, thỏa mãn; 
 To meet a demand: thỏa mãn/đáp ứng một yêu cầu 
 To meet difficulties: vấp phải khó khăn 
Touch /tʌtʃ/ (v,n): chạm, sờ, đụng, đạt tới, với đến; dính líu, tiếp xúc, quan hệ, giao thiệp 
 Touch-type /'tʌtʃ'taip/ (v): đánh máy không cần nhìn bàn phím (đánh máy sờ → chữ nổi ?) 
 Touching /'tʌtʃiŋ/ (n): sự sờ mó; (adj): cảm động 
 To keep in touch with = To get in touch with: liên lạc với, tiếp xúc với, có dính líu đến 
 To lose touch with = To be out of touch with: mất liên lạc với, không có quan hệ với 
Tough /tʌf/ (adj): dai, bền, dẻo dai; bất khuất, cứng rắn, cứng cỏi; ngoan cố, khó khăn, gay go 
 Taugh meat: thịt dai  

Tough luck: thật không may 
 Tough spirit: tinh thần bất khuất 
 To be/get tough with sb: trở nên cứng rắn với ai đó 
Teach /ti:tʃ/ - Taught /tɔ:t/ - Taught /tɔ:t/: dạy, dạy học, dạy bảo, dạy dỗ 
 Teachable /'ti:tʃəbl/ (adj): có thể dạy bảo/dạy dỗ/giảng dạy được; dễ bảo, dễ dạy 
 Teacher  /'ti:tʃə/ (n): thầy giáo, giáo viên, cán bộ giảng dạy 

Teachership /'ti:tʃəʃip/ (n): nghề dạy học; chức vụ giáo viên 
Tutor /'tju:tə/ (n): gia sư, thầy giáo kèm riêng, trợ lý học tập (ở trường ĐH Anh); người giám hộ 
  (vt ,vi): làm gia sư, dạy kèm; giám hộ, làm nhiệm vụ giám hộ (trẻ vị thành niên) 
 Tutorship /'tju:təʃip/ (n): nhiệm vụ của gia sư/dạy kèm/trợ lý học tập/người giám hộ 
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 Tutorial /tju:'tɔ:riəl/ (adj): (thuộc) gia sư, dạy kèm, trợ lý học tập; (n): thời kỳ hướng dẫn 
 To give a tutorial to sb: hướng dẫn cho ai 
Recently = Lately (adv): gần đây, mới đây (99% đi với thì present perfect) 
Retrograde /'retrəʊgreid/ (adj): nghịch, ngược; đi ngược, nghịch hành; thụt lùi, thoái hóa, suy đồi 
 Retrogradation /,retrəʊgrə'deiʃn/ (n): sự... 

Retrogress /,retrəʊ'gres/ (v): đi ngược, đi giật lùi; suy yếu, thoái hóa, trở nên xấu đi 
 Retrogression /,retrəʊ'gresʃn/ (n) = Retrogradation (n) 
 Retrogressive /,retrəʊ'gresiv/ (adj) = Retrograde (adj) 
Reverse /ri'vɜ:s/ (adj): đảo, ngược, nghịch, trái lại; (n,v): trái ngược, mặt trái, chạy lùi, đảo chiều 
Inverse/'invɜ:s/ (n): cái/điều ngược lại; nghịch đảo; /in'vɜ:s/ (adj): ngược lại, lộn ngược, nghịch đảo 
 Inversion /in'vɜ:ʃn – (US) in'vɜ:ʒn/ (n): (sự/phép) đảo ngược, lộn ngược, nghịch đảo 
 Inversive (adj) 
Invert /'invɜ:t/ (n): vòm võng xuống (kiến trúc); người đồng dâm; 
 /in'vɜ:t/ (v): lộn ngược, đảo ngược, xoay ngược, lộn trong ra ngoài; nghịch chuyển (hóa) 
 Inverted commas = Quotation marks (n): dấu ngoặc kép 
 Inverter: máy đảo điện (từ DC qua AC) 
Convert /'kɒnvə:t/ (n): người thay đổi/cải đạo/đổi chính kiến; /kən'və:t/ (vt): làm thay đổi, biến đổi 
 Convertible /kən'və:təbl/ (adj): có thể thay đổi/hoán cải 
 Convertibility /kən,və:tə'biliti/ (n): sự có thể thay đổi/hoán cải 
 Converter /kən'və:tə/ (n): máy/bộ đổi điện (bộ nắn dòng) 

Conversion /kən'və:ʒn/ (n): (sự) chuyển, đổi; (sự) chuyển biến, cải tâm/tính, đổi ý, đổi chỗ 
Alter /'ɔ:ltə/ (vi,vt): thay đổi, biến đổi, sửa đổi 
 Alterable /'ɔ:ltərəbl/ (adj): (có thể) thay đổi, biến đổi, sửa đổi 
 Alterative /'ɔ:ltərətiv/ (adj): (làm) thay đổi, biến đổi, sửa đổi 
 Alteration /,ɔ:ltə'reiʃn/ (n): (sự) thay đổi, biến đổi, sửa đổi 
 Tất cả các từ trên đọc gần như là /'əʊltə.../ → Hãy đọc câu sau: 
  Alter the order (thay đổi trình tự): cả 2 âm /ɔ:/ đều đọc có âm /ô/ của tiếng Việt 
Alternate /ɔ:l'tɜ:nət/ (adj) - /'ɔ:ltəneit/ (v): xen kẽ, thay phiên, luân phiên; thay thế 
 Alternative /ɔ:l't:ɜnətiv/ (adj): xen kẽ, thay phiên, luân phiên; 

   (n): sự lựa chọn (một trong hai), cách, con đường (lựa chọn) 
 Alternation /,ɔ:ltə'neiʃn/ (n): (sự) xen kẽ, thay phiên, luân phiên 
Fluctuate /'flʌktʃʊeit/ (vi): dao động, lên xuống, thay đổi bất thường; (về thái độ) lung lay, do dự 
Instead /in'sted/ (adv): thay vì, thay cho, để thế vào, đáng lẽ là 
 Since I had no sugar, I used honey instead: vì không có đường, tôi dùng mật để thay thế 
 Instead of this: để thay thế cho điều này (cái này) 
Substitute /'sʌbstitjʊ:t/ (vt): đổi, thế, thay thế; (n): (người/vật) đổi, thay thế 
 Substitution /,sʌsti'tjʊ:ʃn/ (n): sự đổi, sự thay thế 
Prison /'prizn/ (n): nhà tù; (v): bỏ tù, giam cầm 
 Prisoner /'priznə/ (n): tù nhân, tù binh; người/vật bị nhốt 
 Imprison /im'prizn/ (v): bỏ tù, tống giam, giam cầm; (ng.bóng) giam hãm, o bế. 
 Imprisonment /im'priznmənt/ (n): (sự)... 
 Life imprisonment (n): tù chung thân 
 To be in prison: bị bắt giam 
 To send/put sb in prison: bỏ tù 
Custody /'kʌstədi/ (n): tạm giam, canh giữ; trông nom, chăm sóc 
 Custodian /kʌs'təʊdiən/ (n): người canh giữ; người trông nom 
 Custodial /kʌs'təʊdiə/ (adj): (liên quan đến) án tù 
 A customdial sentence: một bản án tù 
 The child is in the custody of his father: đứa trẻ được sự trông nom của bố 
 To take sb into custody: tạm giam ai 
 To be held in custody: bị tạm giam 
Cordial /'kɔ:diəl/ (adj): thân ái, thân mật; (n): nước uống không cồn (thường từ quả ép) 
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Dial /'daiəl/ (n): mặt (đồng hồ), đĩa (quay số), núm (xoay); (v): đo/chỉ bằng đĩa số, quay số (đthoại) 
 Dialing code: mã số điện thoại (vd: mã vùng, mã quốc gia) 
Agree /ə'gri:/ (v): đồng ý, tán thành; hòa thuận, phù hợp, hợp với 
 Agreement /ə'gri:mənt/ (n): (sự) đồng ý, tán thành, hòa thuận, phù hợp; 

hợp đồng, giao kèo, hiệp định, hiệp nghị 
Disagree /,disə'gri:/ (v): không đồng ý, bất đồng, khác, không khớp, không hợp 
Disagree with sb: không đồng ý với ai 

Like /laik/ (v): thích, muốn, ưa, chuộng; (adj,prep,adv,n): giống, như, gần, tương tự 
Dislike /dis'laik/ (v,n): (_/sự) không ưa, không thích, ghét 
Likely /'laikli/ (adj,adv): có thể, chắc, có lẽ đúng, có khả năng; (adj): thích hợp, đúng với 
Take a dislike to sth/sb: không thích ai/việc gì 
What's he like? anh ta là người như thế nào? 
What does he like? anh ta thích cái gì? 
Would like = Should like = 'd like = muốn, ước mong 
Wine doesn't like me: rượu vang không hợp với tôi 

 Like I said = As I said: như tôi đã nói 
As /æz/ (adv, pron): như, bằng, là; (conj): lúc, khi, khi mà; vì, bởi vì; để cốt để; tuy rằng, dù rằng 
 As far as: xa tận đến, đến chừng mực mà 
 As well as: như, cũng như, cũng như là, chẳng khác gì; cùng với, và còn thêm 
 As well: cũng, cùng 
 → You can take him as well: anh có thể đưa hắn theo cùng 
 As long as = So long as: chừng nào mà, với điều kiện là, miễn là 
 As soon as: ngay khi, ngay khi mà 
 As often as: mỗi khi mà, nhiều khi 

As soon as possible: càng sớm càng tốt, ngay khi có thể 
As much as sb can do: mức tối đa mà ai có thể làm được 
As if= As though: như thể, y như thể, như thể là, dường như là 

 Late as usual: chậm như thường lệ 
 I speak to you as a friend: tôi nói với anh như là một người bạn (với tư cách là người bạn) 
 He is as old as you: anh ta cũng già bằng anh, anh ta bằng tuổi anh 
 So sánh: As secretary = là thư ký; Like secretary = giống như thư ký. 
Total /'təʊtl/ (adj,n,v): tổng số, tổng cộng, toàn bộ; (adj): hoàn toàn 
 Totally /'təʊtli/ (adv): hoàn toàn 
 To total up to $100: tổng số lên tới 100 đô la 
 I totally forgot about it: tôi đã hoàn toàn quên nó 
Amout  /ə'maʊnt/ (n): tổng số, số lượng; thực chất, giá trị thực, ý nghĩa (của lời nói, hành động...); 
        (vi): lên đến, lên tới (tiền); chung quy là, rốt cuộc là, thực chất là, có nghĩa là 
 A large amount of work: một số lượng lớn công việc, rất nhiều việc 
 This is the amount of what he promised: đây là thực chất của những lời hứa của hắn 
 The bill amounts to $100: hóa đơn lên tới 100 đô la 
 It amounts to the same thing: rốt cuộc thì cũng thế cả 
With /wið/ (prep): với, cùng, cùng với; có (cái gì), bằng (cái gì), về phía, về phần; 

      mặc dù, bất chấp, khi mà, trong khi mà 
 With all his weaknesses I like him: dù cho tất cả nhược điểm của hắn, tôi vẫn thích hắn 
 What's to become him with both his parents gone: nó sẽ ra sao khi mà cha mẹ đều mất 
Within /wi'ðin/ (prep,adv,n): ở trong, phía trong, bên trong, trong vòng, trong khoảng, trong phạm vi 
 From within: từ bên trong (within ở đây đóng vai trò là noun) 
Without /wi'ðaʊt/ (prep,adv,n): ở ngoài, phía ngoài, bên ngoài; (prep,adv): không, không có 
 Without you: không có anh/em 
Withdraw /wið'drɔ:/ - Withdrew /wið'dru:/ - Withdrawn /wið'drɔ:n/: rút lui, rút khỏi, rút ra 
 He told me (that) withdrew my hand from the pocket 
Withstand /wið'stænd/ - Withstood /wið'stʊd/ - Withstood: cầm/chống cự, chịu đựng 
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Evacuate /i'vækjʊeit/ (v): di tản, sơ tán; bài tiết, thải ra; rút lui 
 Evacuation /i,vækjʊ'eiʃn/ (n) 

Evacuee /i,vækjʊ'i:/ (n): người di tản/sơ tán/tản cư 
Unique /ju:'ni:k/ (adj): duy nhất, chỉ có một, độc nhất vô nhị; kỳ cục, lạ đời, khác thường; 
      (n): vật duy nhất, vật có một không hai. 
Individual /,indi'vidʒʊəl/ (n): cá nhân, cá thể, người/vật riêng lẻ; 

    (adj): cá nhân, riêng, riêng lẻ; riêng biệt, đặc biệt, độc đáo 
 Individually /,indi'vidʒʊəli/ (adv): riêng, riêng lẻ, cá nhân; từng người một, từng cái một 
 Individualism /,indi'vidʒʊəlizəm/ (n): chủ nghĩa cá nhân 
 Individualist /,indi'vidʒʊəlist/ (n): người theo chủ nghĩa cá nhân 

Individualistic /,indi,vidʒʊə'listik/ (adj): có tính chất chủ nghĩa cá nhân 
Person /'pɜ:sn/ (n): con người, người; gã, chàng, ả, mụ; nhân vật, cá nhân, cá thể 
 Personal /'pɜ:sənl/ (adj): cá nhân, riêng, tư; đích thân, trực tiếp (làm) 
 Personally (adv) 
 Personality /,pɜ:sn'næləti/ (n): cá tính; nhân cách, nhân phNm; cá nhân, nhân vật (1 người) 
 Personalise (z) /'pɜ:sənəlaiz/ (v): nhân cách hóa 
 Impersonal (adj): lạnh lùng, vô cảm; bâng quơ (không nói về/ảnh hưởng tình cảm ai) 
 Personnel /,pɜ:sə'nel/: toàn thể CBCN V, tập thể nhân viên, công chức; (phòng) tổ chức nhân sự 
Staff /stɑ:f/ (n): nhân viên; ban, bộ, bộ phận; gậy batoong, cán, cột; (v): bố trí/cung cấp nhân viên 
 Casual staff (n): nhân viên làm việc không cố định 
Clerk /'klɑ:k - 'klɜ:k/ (n): thư ký, nhân viên (bán hàng) 
 Chief clerk: chánh văn phòng 
Secretary /'sekrətri - (US) ,sekrə'teri/ (n): thư ký, bí thư, bộ trưởng 
 Secretarial /,sekrə'teəriəl/ (adj): (thuộc) thư ký, bí thư, bộ trưởng 
 Secretary-General: Tổng thư ký (Liên Hiệp Quốc) 
 Secretary of the N avy: Bộ trưởng Bộ Hải quân 
Aware /ə'weə/ (adj): biết, nhận thấy, nhận thức thấy 
 Awareness /ə'weənis/ (n): (sự) biết, nhận thấy, nhận thức thấy 
 Unaware /,ʌnə'weə/ (adj): không biết, không nhận thấy, không nhận thức thấy 
 To be aware of = To be conscious of: nhận biết, có ý thức, biết, biết được 
 Public awareness: ý thức cộng đồng 
Award /ə'wɔ:d/ (n): phần thưởng, học bổng; phán quyết (của quan tòa/giám khảo/trọng tài) 

  (v): tặng thưởng, trao tặng; hình phạt 
 Awarder (n): người trao phần thưởng 
 Awardee (n): người được trao phần thưởng 
Reward /'riwɔ:d/ (n): (sự) thưởng, báo ân/oán; tiền/vật thưởng; (v): thưởng công, báo ân/oán 
 Rewardable /'riwɔ:dəbl/ (adj): đáng thưởng, đáng thưởng công 
 Rewarder (n): người thưởng 
 Rewarding (adj): đáng làm, đáng đọc, đáng xem 
Prize /praiz/ (n): giải thưởng, phần thưởng; chiến lợi phNm, của bắt được; (v): quý, đánh giá cao 
Contaminate /kən'tæmineit/ (v): làm nhiễm bNn, ô uế; gây nhiễm bệnh; làm hư hỏng (người) 
Pollute /pə'lu:t/ (v): làm nhiễm bNn, ô uế; gây ô nhiễm; làm hư hỏng, sa đọa (người) 
 Pollution /pə'lu:ʃn/ (n): sự... 
Risk /risk/ (n,vt): nguy hiểm, nguy cơ, rủi ro; liều, mạo hiểm 
 Risky /'riski/ (adj) 
 Riskiness /'riskinis/ (n): (tính/khả năng có thể)... 
 At one's own risk: bản thân phải tự gánh lấy mọi rủi ro 
 To risk one's life: liều mạng 
Danger /'deindʒə/ (n): (sự/mối) nguy hiểm, hiểm nghèo, nguy cơ 
 Dangerous /'deindʒərəs/ (adj) 
 Dangerrously (adv) 
 Endanger /in'deindʒə/ (n): làm nguy hiểm đến, gây nguy hiểm cho 
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Outcry (v,n): la thét, phản đối 
Disposal /dis'pəʊzl) (n): sự loại thải; chuyển nhượng; sự bố trí sắp đặt 
Absolute /'æbsəlu:t/ (adj): tuyệt đối, hoàn toàn; thuần túy, nguyên chất; vô điều kiện; chuyên chế 
 Absolutely /'æbsəlu:tli/ (adv): tuyệt đối, hoàn toàn; vô điều kiện, chuyên chế; chắc chắn 
 Absoluteness /'æbsəlu:tnis/ (n): tính tuyệt đối, tính hoàn toàn 
Relative /'relətiv/ (adj): tương đối; có liên quan, quan hệ, cân đối/xứng với; bà con; đại từ quan hệ 
 Relatively /'relətivli/ (adv): tương đối (≈ hơi, vừa phải); có quan hệ với, có liên quan 
 Relativity /,relə'tivəti/ (n): tính tương đối 
Relate /ri'leit/ (v): liên hệ, liên kết, có quan hệ, có liên quan; kể lại, thuật lại (câu chuyện) 
 Relation /ri'leiʃn/ (n): sự liên hệ/quan hệ, mối tương quan, sự giao thiệp; người bà con 
 Relationship /ri'leiʃnʃip/ (n): mối liên hệ/quan hệ, sự giao thiệp; tình thân thuộc/họ hàng 
 Relate to sb: có quan hệ họ hàng với ai 
 Relate to sth: có liên quan với cái gì 
Link /liŋk/ (n): (mối/chỗ/vật) nối, liên kết, liên lạc; mắt xích, mắt lưới, mắt áo sợi đan; 
       (vt): nối, nối lại với nhau, liên kết lại, kết hợp lại, khoác (tay); (vi): liên kết, bị ràng buộc 
Ransom /'rænsəm/ (n): sự chuộc, tiền chuộc; (v): đòi/nộp tiền chuộc, giữ/thả (ai) để lấy tiền chuộc 
Power /'paʊə/ (n):sức lực/mạnh;năng lực,khả năng;quyền lực (người,c.quan,nước); (v):cung cấp lực 
 Powerful /'paʊəfl/ (adj): hùng mạnh, hùng cường, mạnh mẽ; có quyền lực, có uy quyền 
 Power-station = Power-house (n): nhà máy điện 
Energy /'enədʒi/ (n): nghị/sinh/năng/sức lực; khả năng, năng lực (tiềm tàng); (lý): năng lượng 
 Energetic /,enə'dʒetik/ (adj): đầy nghị/sinh/năng/sức lực; mạnh mẽ = Energic/i'nə:dʒik/ 
 Energetics /,enə'dʒetiks/ (n): năng lượng học 
 Energize(_se) /'enədʒaiz/ (v): hoạt động mạnh mẽ, làm mạnh mẽ, tiếp sinh/nghị lực 
Potential /pə'tenʃl/ (adj,n): tiềm tàng, tiềm lực, khả năng; (vật lý) điện thế 
 Potentiate /pə'tenʃieit/ (vt): làm cho có tiềm lực, làm cho có khả năng 
Essence /'esns/ (n): bản chất, thực chất, tinh chất; vật tồn tại thực tế, nước hoa 

Essential /i'senʃl/ (adj): (thuộc) bản chất, thực chất, tinh chất; thiết yếu, cốt yếu, cần thiết 
Essentially /i'senʃəli/ (adv): về bản chất, về cơ bản ≈ Basically /'beisikəli/ (adv) 

N ecessary /'nesisəri/ (adj,n): cần thiết, thiết yếu, nhất thiết, tất yếu 
N ecessarily /,nesi'serəli/ (adv): cần thiết, thiết yếu, nhất thiết, tất yếu 

 Unnecessary /ʌn'nesisəri/ (adj): không cần thiết, vô ích; thừa thãi, thái quá 
N ecessitate /ni'sesiteit/ (v): bắt phải, đòi hỏi phải, cần phải có 
N ecessaty /ni'sesəti/ (n): (sự/điều) cần thiết, thiết yếu 
A necessary evil: một điều không muốn có nhưng buộc phải chấp nhận 
As necessary = As needed: khi cần, lúc cần 

N eed /ni:d/ (n): sự cần, nhu cầu; lúc khó khăn, tình cảnh túng thiếu; (v): cần, đòi hỏi; (aux.v): cần 
 N eedful /'ni:dfl/ (adj): cần, cần thiết; (n): cái/điều cần thiết, tiền (từ lóng) 
Crucial /'cru:ʃl/ (adj): cốt yếu, chủ yếu, có tính quyết định; có hình chữ thập 
 A crucial experiment: thí nghiệm mang tính quyết định 
 A crucial incision: vết mổ hình chữ thập 
Mandatory /'mændətəri – (US) 'mændətɔ:ri/ (adj): (thuộc) lệnh, bắt buộc; (thuộc) ủy nhiệm, ủy thác 
Compulsory /kəm'pʌlsəri/ (adj): ép buộc, bắt buộc, cưỡng bách 

Compulsion /kəm'pʌlʃn/ (n): (sự) ép buộc, bắt buộc, cưỡng bách 
Compulsive /kəm'pʌlsiv/ (adj): cực kỳ thú vị, hấp dẫn; đam mê, ham 

Brevity /'breviti/ (n): (sự) ngắn gọn, cô đọng, súc tích, khúc triết; sự ngắn ngủi (cuộc sống) 
Succinct /sək'siŋkt/ (adj): ngắn gọn, cô đọng, súc tích 
 Succinctness /sək'siŋktnis/ (n): (tính)... 
Succeed /sək'si:d/ (v): kế tiếp, tiếp theo; kế vị, kế nghiệp; thành công 

Success /sək'ses/ (n): (sự/người) thành công, thành đạt, thắng lợi; kết quả 
Successful /sək'sesfl/ (adj): thành công, thành đạt, thắng lợi; có kết quả 
Success in doing sth: thành công trong việc gì 
Succession /sək'seʃn/ (n): (sự) kế tiếp, liên tiếp, liên tục; 
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       (sự/quyền) nối ngôi, kế vị, thừa kế; tràng, dãy, chuỗi (sự kiện) 
Successive /sək'sesiv/ (adj): kế tiếp, liên tiếp, liên tục; lần lượt 

Develop /di'veləp/ (vt ,vi): phát triển/đạt/huy, mở rộng, khai thác, triển khai; trình bày, bày tỏ, biểu lộ 
 Development /di'veləpmənt/ (n): (sự)... 
 Development /di,veləp'mentl/ (adj): phát triển, tiến triển, nảy nở 

Developing /di'veləpiŋ/ (adj): đang phát triển, trên đà phát triển 
To develop industry: phát triển công nghiệp 
To develop resources: khai thác tài nguyên 
To develop one's view: trình bày quan điểm của ai 

Proceed /prə'si:d/ (vi): tiếp tục, tiếp diễn, làm; (+to) tiến lên, theo đuổi, đi đến; (+from) xuất phát từ 
 How shall to process? Chúng ta sẽ phải làm thế nào? Chúng ta sẽ hành động thế nào? 
 Proceed with your work! làm tiếp việc của anh đi! 
 To proceed to London: đi đến Luân Đôn 
 Our plan proceeded from the new situation: kế hoạch của chúng ta xuất phát từ tình hình mới 
Process /'prəʊses/ (n): quá trình, sự tiến triển/tiến hành; phương pháp, cách thức; 

 /prə'ses/ (vt): tiến hành, xử lý, giải quyết, chế biến, gia công; (vi): diễu hành, đi thành đoàn 
The process of economic rehabilitation: quá trình khôi phục kinh tế 
In process of construction: đang tiến hành xây dựng 

Progress /'prəʊgres/ (n): (sự) tiến tới, tiến bộ, phát triển; (sự) tiến hành, tiến triển; 
    /prə'gres/ (vi): tiến tới, tiến bộ, phát triển; tiến hành, tiến triển 
 Progression /prə'greʃn/ (n): (sự) tiến bộ, phát triển; (sự) tiến hành, tiến triển 
 Progressive (adj): tiến lên/bộ, phát triển; tiến hành/triển; lũy tiến; (n): người cấp tiến/tiến bộ 
 Progressive taxation (n): đánh thuế lũy tiến 
 In progress: đang diễn ra 
Program = Programme /'prəʊgræm/ (n): chương trình, cương lĩnh; (vt): đặt/lập chương trình 
 Programer /'prəʊgræmə/ (n): người lập trình (trên máy tính), lập trình viên 
Credo /'kridəʊ/ (n): cương lĩnh, tín điều → số nhiều Credos 
 Political Credo: cương lĩnh chính trị 
Concentrate /'kɔnsentreit/ (v): tập trung; cô đặc; (n): chất/dung dịch được làm bằng cách cô đặc 
 Concentrated /'kɔnsentreitid/ (adj): (được) tập trung, cô đặc 
 Concentration /,kɔnsen'treiʃn/ (n): (sự/nơi) tập trung, sự cô đặc 
 To concentrate our attention: tập trung sự chú ý của chúng ta 
Focus /'fəʊkəs/ (n): tiêu điểm, điểm hội tụ, tâm điểm, trọng điểm; 

  (vt): tập trung, làm tụ vào, làm nổi bật; (vi): tập trung vào, tụ vào 
 Focus of interest: tâm điểm chú ý, điểm tập trung mọi sự chú ý 
Scheme /ski:m/ (v,n): kế hoạch; âm mưu, mưu đồ; 

   (n): lược đồ, sơ đồ, giản đồ; sự sắp theo hệ thống, sự phối hợp 
 Scheming /'ski:miŋ/ (adj): có kế hoạch, có âm mưu, có mưu đồ 

Schemer /'ski:mə/ (n): (người) vạch kế hoạch, chủ mưu; kẻ mưu mô thủ đoạn (nghĩa bài) 
 Schema /'ski:mə/ (n): lược đồ, sơ đồ (đọc giống schemer); Schemata /'ski:mətə/ (s.nhiều) 
 Schematic /ski'mætik/ (adj): (thuộc) lược đồ, sơ đồ; giản lược, sơ lược 
Project /'prɒdʒekt/ (n): kế hoạch, đồ án, dự án, công trình (nghiên cứu);  
 /prə'dʒekt/ (vt): đặt/thảo/lập kế hoạch; chiếu, phóng ra; (vi): nhô ra, lồi ra; diễn đạt/xuất rõ ý 
 projection /prə'dʒekʃn/ (n): (sự) đặt/thảo/lập kế hoạch; (sự/chỗ) nhô ra, lồi ra; sự hiện hình; 

 (sự) phóng ra, chiếu ra, chiếu phim; sự/phéphình chiếu, chiếu phim 
 projected /prə'dʒektid/ (adj): ước lượng, ước tính 
 The projected costs: chi phí ước tính 
 project investment: vốn đầu tư dự án 
Starve /stɑ:v/ (v): chết đói, thiếu ăn; (bóng) khao khát 
 Starvation /stɑ:'veiʃn/ (n): sự chết đói; sự thiếu ăn 
Estimate /'estimət/ (n) - /'estimeit/ (vt): (sự/_) ước lượng, ước tính; (sự/lập bản) báo giá 
 Estimation /,esti'meiʃn/ (n): (sự) 
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 Estimative (adj): để đánh giá/ước lượng 
Rely /ri'lai/ (vi): dựa vào, tin cậy vào ≈ Reckon on/upon 
 To rely on/upon sb: tin cậy vào ai 
 To rely on/upon sth: tin cậy vào cái gì 
Trust /trʌst/ (n): (sự/lòng) tín nhiệm, tin cậy; (sự) giao phó, ủy thác; niềm hy vọng, sự trông mong; 
         (v): tín nhiệm, tin cậy; giao phó, ủy thác; hy vọng, trông mong 
 Trustful /'trʌstfl/ (adj): hay tin cậy, tin người 
 Trustfulness /'trʌstfəlnis/ (n): (tính) hay tin cậy, tin người 
 Trustworthy /'trʌstwɜ:ði/ (adj): đáng tin cậy 
 Trustworthiness /'trʌstwɜ:ðinis/ (n): tính đáng tin cậy 
Flea /fli:/ (n): con bọ chét; (sự) khiển trách nặng nề, từ chối phũ phàng, cự tuyệt 
 Flea market: chợ bán đồ cũ 
Junk /jʌŋk/ (v): chặt thành khúc; (n): đồ đồng nát, đồ tạp nhạp bỏ đi 
 Junk food: quà vặt 
 Junk mail: thư (quảng cáo) gửi đến dù không được yêu cầu 
 Junk-shop: cửa hàng đồ cũ 
Deal /di:l/ (v,n): buôn bán, phân phối; giao du, quan hệ, giao dịch; chia bài; đối xử, đối đãi 

    (n): số lượng, gỗ tùng, gỗ thông 
 Deal – Dealt – Dealt /delt/ (v): giao dịch, giao thiệp 
 Dealer /'di:lə/ (n): người buôn bán, người chia bài; người đối xử, người xử sự 
 Deal with (v): giải quyết, đối phó, xử lý 
 A great deal of money: một số tiền lớn 
Distribute /di'stribju:t/ (vt): phân phối, phân bổ, phân phát, rải, rắc; sắp xếp, phân loại, xếp loại 
 Distribution /,distri'bju:ʃn/ (n): (sự)... 
 Distributive (adj): phân phối, phân bổ, phân phát, phân biệt 
 Distributor (n): người/nhà/vật phân phối 
Haughty /'hɔ:ti/ (adj): ngạo mạn, cao ngạo, kiêu căng, kiêu kỳ 
 Haughtiness (n): (tính/thái độ) ngạo mạn, cao ngạo, kiêu căng, kiêu kỳ 
N aughty /'nɔ:ti/ (adj): quậy, nghịch ngợm; hư đốn, thô tục, nhảm nhí 
 N aughtiness (n) 
 N aughty book: sách nhảm nhí 
 N aughty language: lời nói thô tục 
N asty /'nɑ:sti/ (adj): dơ bNn, xấu xa, kinh tởm; tục tĩu, dâm ô; xấu, làm khó chịu; cáu kỉnh, ác hiểm 
 N astiness (n) 
 N asty smell: mùi vị kinh tởm 
 N asty book: sách khiêu dâm 
 N asty weather: thời tiết khó chịu 
 N asty temper: tính tình cáu kỉnh 
 N asty sea: biển động 
Sassy /'sæsi/ (adj): vỗ lễ, hỗn xược, láo xược 
Saucy /'sɔ:si/ (adj): hỗn xược, láo xược, xấc xược, vô lễ 
 Sauciness (n): (sự/tính) hỗn xược, láo xược, xấc xược, vô lễ 
 Sauce /'sɔ:s/ (v,n): hỗn xược, láo xược, xấc xược, vô lễ; nước sốt, thêm nước sốt 
 Saucepan /'sɔ:spən/ (n): cái xoong = Pan /pæn/ (n): xoong, chảo 
Vicar /'vikə/ (n): cha xứ, cha sở (cai quản một xóm đạo) 
Bishop /'biʃəp/ (n): giám mục (cai quản một vùng nhiều xóm đạo) 
Arch-bishop (n): tổng giám mục (cai quản địa phận lớn như TP) 
Tinkle /'tiŋkl/ (v,n): kêu leng keng, loảng xoảng 
Steal /sti:l/ - Stole /stəʊl/ - Stolen /'stəʊlən/: trộm, cắp; lẻn, đi lén 

Stole (n): khăn choàng vai (nữ) 
Theft /θeft/ (n): (sự/vụ) ăn trộm, ăn cắp 

Thieve /θi:v/ (v): ăn trộm, đánh cắp 
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 Thief /θi:f/(n): tên trộm cắp; Thieves (số nhiều) 
 Thievery /'θi:vəri/ (n): vụ trộm cắp 
Rob /rɒb/ (v): ăn cướp, cướp đoạt; lấy trộm 
 Robber /'rɒbə/ (n): tên cướp; tên trộm 
 Robbery /'rɒbəri/ (n): vụ cướp 
Burgle /'bə:gl/ (v): ăn trộm đêm, ăn trộm bẻ khóa, ăn trộm đào ngạch 

Burglar /'bə:glə/ (n): kẻ trộm đêm, kẻ trộm bẻ khóa, kẻ trộm đào ngạch 
Burglary /'bə:gləri/ (n): (vụ) ăn trộm đêm, ăn trộm bẻ khóa, ăn trộm đào ngạch 

Smuggle /'smʌgl/ (v): buôn lậu; mang/đưa/cất lén 
 Smuggler /'smʌglə/ (n): người/tàu buôn lậu 
 Smuggling /'smʌgliŋ/ (n): sự buôn lậu 
Hold-up = Holdup /'həʊldʌp/ (n,v): cướp đường (chặn xe lại để cướp); tắc nghẽn giao thông 
 Holdup man: tên cướp đường 
 Các nghĩa khác của Hold up: giơ lên, đưa ra; chống đỡ; vẫn duy trì, vẫn giữ vững 
Make off: đi mất, chuồn khỏi; Make off with: xoáy, đánh cắp 
 The thieves made off in a stolen car: những tên trộm đã chuồn đi bằng chiếc xe ăn cắp được 
 He made off with around 2,000 pound: hắn ta đã đánh cắp khoảng 2 ngàn bảng. 
Loot /lu:t/ (n): của cướp được, của cải phi pháp; nạn cướp bóc 1 thành phố; (v): cướp bóc, cướp phá 
 Looter (n): kẻ cướp bóc/cướp phá 
 The gangsters looted a city: bọn cướp đã cướp phá một thành phố 
Curfew /'kə:fju:/ (n): (lệnh/sự) giới nghiêm; (sử học) hồi trống thu quân, hiệu lệnh tắt lửa 
 A curfew was imposed to stop looting: lệnh giới nghiêm có tác dụng chấm dứt nạn cướp bóc 
Bamboo /bæm'bu:/ (n): cây tre 
Taboo /tə'bu:/ (n,v,adj): cấm, cấm đoán, cấm kỵ, kiêng kỵ 
Tattoo /'tətu:/ (n/v): (sự/hình/_) xăm; (hồi/hiệu/đánh) trống dồn, trống tập trung buổi tối 
 Tattooer /'tətu:ə/ (n): người xăm mình 
 Ship tattooed: hình xăm con tàu 
Stem /stem/ (n): thân (cây); chân (ly) 
 The panda eat bamboo stem. 
Trunk /trʌŋk/ (n): thân (cây, cột, người, vật); hòm, rương; đường dây ĐT liên tỉnh; (v): rửa quặng 
Tremendous /tri'mendəs/ (adj): dữ dội, ghê gớm, khủng khiếp; to lớn, kỳ lạ 
Creep – Crept – Crept (v): bò, trườn; rón rén, lẻn 
Crawl /krɔ:l/ (v,n): bò, trườn 
Scratch /skrætʃ/ (v,n): cào, gãi; trầy xước 
Abrade /ə'breid/ (v): làm trầy; cọ/chà xát, cọ cho xơ ra; mài mòn 

Abrasion /ə'breiʒn/ (n): sự làm trầy, chỗ bị trầy; sự cọ xát/chà xát, cọ xơ; sự mài mòn 
Abrasive /ə'breisiv/ (adj):ráp,sần sùi,có tác dụng cạo/cọ; (n):chất mài mòn,chất nhám để chà 

Loft (n): la phông, gác xép; giảng đàn (trong giáo đường), chuồng bồ câu 
Poke /pəʊk/ (v,n): cú chọc/thúc/đNy; thò (đầu); (n): túi 
Pop (v,n): nổ lốp bốp; thình lình thò ra/thụt vào; 
Dip (v,n): nhúng, dìm; nhào xuống, hụp xuống; chấm (mực) 
Soak /səʊk/ (n,v): ngâm, thấm, nhúng; ướt sũng 
 Soaked (adj): ướt sũng (completely wet) 
Soap /səʊp/ (n): xà bông (cục); (v): xát xà bông 
Shampoo /'ʃæmpu:/ (n): xà bông gội đầu (lỏng); (v): gội đầu; lau chùi thảm/nệm 
Deterge /di'tə:dʒ/ (v): tNy, làm sạch (vết thương) 
 Detergent /di'tɜ:dʒənt/ (adj): để tNy, để làm sạch; (n): thuốc tNy, thuốc làm sạch 
Foam /fəʊm/ (n): bọt (biển, rượu bia, bột giặt); (v): sủi bọt 
 Foam booster /fəʊm 'bu:stə/ (n): liều lượng chất làm tăng bọt 
Laundry /'lɔ:ndri/ (n): tiệm giặt ủi; quần áo đưa giặt ủi, quần áo đã giặt ủi xong 
 Do the laundry: giặt ủi đồ ở nhà 
 Send the laundry: mang đồ ra tiệm giặt ủi 



 www.tinhvi.com - 50 

Launderette /,lɔ:ndə'ret/ = Laundrette /lɔ:n'dret/ (n): tiệm giặt tự động/công cộng (tự phục vụ) 
Lay /lei/ – Laid /leid/ – Laid /leid/: đặt, để, sắp đặt, bố trí 
 Lay eggs: đẻ trứng 
 He is laid foundation of sth: ông ta đã đặt nền móng cho... 
 Layabout /'leiə,baʊt/ (n): người lang thang, người vô công rồi nghề/lười biếng/trốn việc 
Lie /lai/ – Lay /lei/ – Lain /lein/: nằm 
Lie – Lied – Lied: nói dối 
 Liar /'laiə/ (n): kẻ nói dối/láo, kẻ hay nói dối/láo 
Feel /fi:l/ – Felt /felt/ – Felt /felt/: cảm thấy 
Fall /fɔ:l/– Fell /fel/ – Fallen /fɔ:lən/ (vi): ngã, rơi, rụng; sụp đổ,sụt giảm,đi xuống; (vt): đốn,chặt,hạ 

Fall (n): (sự) ngã, rơi, rụng; sụp đổ, sụt giảm; hướng đi xuống; mùa thu; Falls: thác nước 
Fall off (v): rơi xuống; giảm sút, thoái hóa, tàn tạ; nổi dậy, bỏ hàng ngũ 
Fall down (v): rơi xuống, ngã xuống, sụp xuống; thất bại, sụp đổ 
Fall to (v): bắt đầu làm, bắt tay vào việc; trở thành trách nhiệm của, rơi vào tay của 

Fell /fel/ (vt): đấm ngã, đánh ngã; đốn, chặt, hạ;  
  (n): (sự) đốn, chặt, hạ; da lông (bờm xờm), mớ tóc (bù xù); đồi đá, vùng đầm lầy 
Feller /'felə/ (n): (người) đốn, hạ (cây), thợ rừng; đồ tể (trâu bò); (lóng): gã, hắn, thằng cha 

Industry /'indəstri/ (n): công nghiệp 
Industrial /in'dʌstriəl/ (adj) 
Industrialise = Industrialize /in'dʌstriəlaiz/ (v): công nghiệp hóa   

Agriculture /'ægrikʌltʃə/ (n): nông nghiệp 
 Agricultural /,ægri'kʌltʃərəl/ (adj) 
Farm /fɑ:m/ (n): trang trại, đồn điền, nông trường; (v): cày cấy, trồng trọt, làm ruộng 

Farmhand (n): tá điền; người làm việc trong nông trường 
Farmhouse (n): nhà trại (nhà xây trong trang trại) 
Farmyard /'fɑ:miɑ:d/ (n): sân trại 
Farmer (n): người nông dân, người chủ trang trại 
Farming (n): công việc đồng áng 

 Farmland /'fɑ:mlænd/ (n): đất chăn nuôi, đất trồng trọt 
Ranch /ra:ntʃ/ (n): trại nuôi súc vật; (v): quản lý trại nuôi súc vật 
 Rancher /'ra:ntʃə/ (n) = Ranchman /'ra:ntʃmən/ (n): chủ trại/người làm ở trại nuôi súc vật 
Villa /'vilə/ (n): biệt thự, biệt thự ngoại ô 
 Villadom /'vilədəm/ (n): khu biệt thự ngoại ô, tầng lớp người có biệt thự ngoại ô 
Village /'vilidʒ/ (n): làng, xã; dân làng, (US) chính quyền xã 
 Villager /'vilidʒə/ (n): dân làng, dân nông thôn 
Cottage /'kɔtidʒ/: (n) nhà tranh; nhà nhỏ ở nông thôn 
 Cottage industry: nghề thủ công, công nghệ/công nghiệp gia đình 
Spectacle /'spektəkl/ (n): cảnh tượng, quang cảnh; sự trình diễn/biểu diễn 
 Spectator /spek'teitə - (US) 'spekteitə/ (n): khán giả 

Spectacular /spek'tækjʊlə/ (adj,n): ngoạn mục, đẹp mắt; thu hút công chúng, ăn khách 
 Spectacles = Specs = Glasses (n): mắt kính 
Audience /'ɔ:diəns/ (n): khán giả, người xem, người nghe (thính giả), người đọc (độc giả); 
     (sự) nghe, hội kiến, yết kiến, tiếp kiến 
 Audience-chamber (n): phòng tiếp kiến 
Chamber /'tʃeimbə/ (n): buồng, phòng, viện; hốc, khoang, ổ; 

        (vt): bỏ vào phòng, nhốt vào phòng; khoan rỗng, khoét thành hốc 
 Chamber of commerce: phòng thương mại 
 Chamber of deputies: hạ nghị viện 
Breathe /bri:ð/ (v): hít/thở, hô hấp; truyền, thổi nhẹ, thì thào 
 Breath /breθ/ (n): hơi thở; làn gió nhẹ, tiếng thì thào 
 Breathy /breθi/ (adj): nghe rõ hơi thở 
 Breathtaking /'breθteikiŋ/ (adj): hấp dẫn, ngoạn mục 
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Blow /bləʊ/ (n): ngọn gió, hơi thổi; sự nở hoa; điều gây xúc động mạnh, tai họa, cú đánh 
  (v): thổi (gió), hà hơi, hỉ (mũi); nở (hoa); nói xấu, bôi nhọ 
 Blower /'bləʊə/ (n): ống bể, người thổ, máy quạt gió 
Inhalation /,inhə'leiʃn/ (n): sự hít vào, sự xông, thuốc xông 
 Inhalator /'inhəleitə/: máy xông 
Sigh /sai/ (n): tiếng thở dài; (v): thở dài, rì rào (cây); luyến tiếc, khao khát 
Sight /sait/ (n): sự nhìn/thấy/ngắm; tầm nhìn; (v): thấy, ngắm, quan trắc; ngắm (súng) 

Sightseeing (n): tham quan, vãn cảnh 
Short-sighted (n) = near sight: cận thị 
Far-sighted (n) = long sight: viễn thị 

Supervise /'sju:pəvaiz/ (vt): giám sát 
 Supervisor /'sju:pəvaizə/ (n): người giám sát 
 Supervision /,sju:pə'viʒn/ (n): sự giám sát 
Vision /'viʒn/ (n): sức/sự/tầm nhìn; ảo (trong) mộng, ảo ảnh; sức tưởng tượng; (v) thấy như mơ 
 Visible (adj): thấy được, có thể thấy được; rõ ràng, rõ rệt 
 Visibly (adv): hiển nhiên, rõ ràng 
Obvious /'ɒbviəs/ (adj): rõ ràng, hiển nhiên = Clear = Evident 

Obviously /'ɒbviəsli/ (adv) = Clearly = Evidently (adv): (một cách) rõ ràng, hiển nhiên 
Evident /'evidənt/ (adj): rõ ràng, hiển nhiên 
 Evidently /'evidəntli/ (adv): rõ ràng là, hiển nhiên là 
 Evidence /'evidəns/ (n): hiển nhiên, rõ ràng; bằng/chứng cớ; (vt):làm chứng; (vt):chứng minh 
Luxemburg /'lʌksəmbə:g/ (n): nước Lúc-xem-bua; Luxemburger (n): người Lúc-xem-bua 
Belgium /'beldzəm/ (n): nước Bỉ; Belgian /'beldzən/: người 
Dutch /dʌtʃ/ (adj): (thuộc) Hà Lan; (n): người/tiếng Hà Lan 
 N etherlands /'neiðələndz/ (n) = Holland /'hɔlənd/ (n): nước Hà Lan 
 N etherlander (n) = Hollander: người Hà Lan 

Guilder /'gildə/ (n) = Gulden /'gʊldən/ (n): đơn vị tiền tệ Hà Lan 
KLM: Koninklijke Luchtvaart Maatschappij: Hãng hàng không Hoàng gia Hà Lan 

Penny /'peni/ (n): đồng xu (1/12 bảng hoặc 1/100 đôla) 
 Pence /pens/ (n): s.nhiều của penny (chỉ về giá trị) 
 Pennies (n): s.nhiều của penny (chỉ về số đồng tiền) 
Pound /paʊnd/ (n): đồng bảng = Sterling /'stɜ:liŋ/; đơn vị khối lượng (viết tắt lb) 1 Pound = 450g 
Hundredweight /'hʌndrɜdweit/ (n): tạ Anh (50,8 kg), với Mỹ là 45,3kg 
Quid: từ lóng của pound 
Buck /bʌk/: từ lóng của dollar 
Gallon /'gælən/ (n): galông (4,54 lít đối với Anh hoặc 3,78 lít đối với Mỹ) 
Bucket /'bʌkit/ (n): thùng, xô, gầu; piston của ống bơm; (v): mưa như trút 
 It bucketed down all afternoon: trời mưa như trút suốt buổi chiều 
Darn /dɑ:n/ (n,v): mạng, vá (áo); (v,adj): chết, chết tiệt (chửi/nguyền rủa) = Damn /dæm/ (v,n) 
Sunrise (n) = Dawn /dɔ:n/: bình minh 
Sunset (n) = Gloaming /gləʊmiŋ/: hoàng hôn 
 The sun is setting: mặt trời đang lặn 
Dusk /dʌsk/ (n,v): chạng vạng, tối nhá nhem 
Duck /dʌk/ (n): con vịt, xe lội nước; (v): ngụp lặn; dìm xuống nước 
Ache /eik/ (v,n): đau đớn, nhức nhối 
Bow /bəʊ/ (n): cái cung, nơ con bướm, cầu vồng, mũi tàu; sự cúi chào; (v): kéo đàn (vi-ô-lông) 
Atmosphere /'ætməsfiə/ (n): không khí (nghĩa đen & bóng) 
Grill /gril/ (v): nướng, thiêu đốt; (n): món thịt nướng, chả; vỉ nướng 
Stew /stju:/ (v): hầm thịt; (n): món thịt hầm; bể nuôi trai, thả cá (giữ tươi) 
Fry/frai/ (v): chiên, rán; (n): món thịt rán 
 Fried fish: cá rán 
 French fries: món khoai tây chiên (kiểu Pháp) 
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Boil /bɔil/ (n): sự sôi, điểm sôi; (v): nấu sôi, đun, luộc 
 Boiler /'bɔilə/ (n): người đun, nồi đun/nấu 
 Boil down: nấu đặc lại, cô đặc lại; tóm tắt lại, rút lại 
 Boild down to sth: rút lại/chung quy lại/đúc kết thành cái gì 
Foil /fɔil/ (n): lá (kim loại), vật làm nền (nữ trang); (v): trang trí bằng hình là, làm nền (để nổi lên); 
    (v,n): (_/sự) đánh bại, đNy lùi, làm thất bại, chặn đứng, cản trở, ngăn ngừa 
Presence /'prezns/ (n): sự có mặt, hiện diện; dáng, vẻ, bộ dạng 
 Present /'preznt/ (adj,n): có mặt, hiện diện; hiện nay, hiện tại; quà biếu, tặng phNm; 
  /pri'zent/ (vt): bày tỏ, trình bày, trình diễn ≈ To show; giới thiệu ≈ To introduce; 

          biếu, tặng, đưa, nộp, trình, dâng 
 Presentation /,prezen'teiʃn/ (n): (sự) đưa ra, bày ra, phô ra; (sự) trình diễn, trình/trưng bày; 

  (sự) giới thiệu, yết kiến; (sự/quà) biếu, tặng 
 To present a check for payment: nộp séc để lãnh tiền 
 To present the question very clearly: trình bày vấn đề một cách rất rõ ràng 
 To be present at... có mặt tại... (present = tính từ) 
Represent /,repri'zent/ (vt): đại diện, thay mặt; tiêu biểu, tượng trưng; miêu tả, diễn tả, hình dung 

Representative /,repri'zentətiv/ (adj,n): (người/sự)... 
 Representation /,reprizen'teiʃn/ (n): (sự)... 
 He represents the best traditions: ông ta tiêu biểu cho những truyền thống tốt đẹp 
 He represents the people: ông ta đại diện cho nhân dân 
 A meeting of representatives: cuộc họp của những người đại diện 
Rep /rep/ (n): là chữ viết tắt của nhiều từ 

= Representative: người đại diện/đại lý cho một hãng, đặc biệt là người bán hàng lưu động 
= Representative: Hạ nghị sĩ (Mỹ) 
= Repp hay là Reps: vải sọc gân (làm rèm, bọc nệm) 
= Republican party: Đảng Cộng Hòa (Mỹ) 
= Repertory (theater): kịch mục, nhà hát biểu diễn theo kịch mục 
= (từ lóng): bài học thuộc lòng 
= (từ lóng): người phóng đãng, người đàn bà lẳng lơ 

Absence /'æbsəns/ (n): (sự/lúc/thời gian) vắng mặt, đi vắng, nghỉ; sự thiếu/không có; sự điểm danh 
Absent /'æbsənt/ (v, adj): vắng mặt, đi vắng, nghỉ; (adj): lơ đãng 

Lazy /'leizi/ (adj): lười biếng, lười nhác 
 Laziness /'leizinis/ (n): (sự) lười biếng, lười nhác 
Truant /'tru:ənt/ (v,adj): trốn học, trốn việc; lêu lổng, lười biếng; (n): người trốn học/việc 
 Truancy /'tru:ənsi/ (n): sự trốn học 
Train /trein/ (n): xe lửa; dòng, dãy, chuỗi, đoàn;  

        (vt): huấn luyện, đào tạo, tập luyện; dạy dỗ, đào tạo; (vi): tập luyện, tập dượt; đi xe lửa 
 Trainer /'treinə/: huấn luyện viên, người huấn luyện 
 Trainee /trei'ni:/: người đang được huấn luyện, thực tập sinh 
 Training /'treiniŋ/ (n): (sự) rèn luyện, tập luyện, dạy dỗ, đào tạo 
 Retrain (v): huấn luyện lại, đào tạo lại 
Chain /tʃein/ (n): dây xích; dãy, chuỗi; dây chuyền (việc); (vt): xích lại, trói buộc 
 Unchain /ʌn'tʃein/ (vt): tháo xích, mở xích 
Exercise /'eksəsaiz/ (v,n): (_/sự) thi hành, thực hiện, tập luyện, rèn luyện; 

        (v): sử dụng; thử thách; (dạng bị động) quấy rầy, làm phiền, làm lo âu 
        (n): bài tập, lễ, thờ cúng 

Strain /strein/ (v,n): căng, căng thẳng; gắng sức; (n): khuynh hướng, chiều hướng; (v): lọc qua 
 Strainer (n): cái lọc/rây (dùng để lọc/lược); dụng cụ để kéo căng 
Restrain /ris'trein/ (v): ngăn/cản trở, kềm/hạn chế 
Slope /sləʊp/ (n): nghiêng, dốc, đường dốc, độ dốc; (vi): nghiêng, dốc; (vt): cắt/làm) nghiêng, dốc 
 Sloping /sləʊpiŋ/ (adj): nghiêng, dốc 
Prone /prəʊn/ (adj): nghiêng, dốc; úp, sấp, nằm sõng soài; ngả về, có khuynh hướng, thiên về 
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 Prone to sth: ngả về/thiên về việc gì 
Prune /pru:n/ (v): tỉa, xén (cành cây); (n): mận khô 
Maim /meim/ (v): làm tàn tật; tỉa, xén (sách, văn, thơ); (n): thương tật, tàn tật 
N ation /'neiʃn/ (n): quốc gia, dân tộc 
 N ational /'næʃənl/ (adj) 
 N ationality /,næʃə'næləti/ (n): quốc gia, dân tộc, quốc tịch 
 International /,intə'næʃənl/ (adj): quốc tế, thuộc quốc tế; (n): VĐV/cuộc thi quốc tế; QTCS 
  The First International: Quốc tế Cộng sản I 
 Internationalize(_se) /,intə'næʃnəlaiz/ (v): quốc tế hóa 
 Internationally /,intə'næʃnəli/ (adv): trên bình diện quốc tế 
 Multinational /,mʌlti'næʃnəl/ (adj): đa quốc gia; (n): công ty đa quốc gia 
  Multinational corporation: tập đoàn đa quốc gia 
N ature /'neitʃə/ (n): tự nhiên, thiên nhiên; tạo hóa, nguyên thủy 

N atural /'nætʃərəl/ (adj): tự nhiên, thiên nhiên; bNm sinh 
N aturally /'nætʃrəli/ (adv): tự nhiên, bốn có; đương nhiên, tất nhiên 
N ative /'neitiv/ (adj): tự nhiên, bNm sinh; (thuộc) nơi sinh/địa phương; thổ dân, ng.bản địa 
Ghi nhớ: chỉ có Nation, Nature, Native đọc là /nei/, các từ khác đọc là /næ/ 

Aborigines /,æbə'ridʒzini:z/ (n): thổ dân; thổ sản 
Tribe /traib/ (n): bộ lạc; lũ, bọn, tụi 
N arrate /nə'reit/ (v): kể lại, thuật lại 
 N arration /nə'reiʃn/ (n): (sự/bài) kể chuyện, tường thuật 

N arrative /'nærətiv/ (n): (thể văn/bài/câu chuyện) kể, tường thuật; 
        (adj): dưới hình thức kể chuyện, có tính chất tường thuật 

Discuss /di'skʌs/ (v): thảo luận, tranh luận, bàn cãi 
 Discussion /di'skʌʃn/ (n): (sự) thảo luận, tranh luận, bàn cãi 
 Discussible /di'skʌsəbl/ (adj): có thể thảo luận/tranh luận 
Debate /di'beit/ (n,v): (cuộc/_) tranh luận, tranh cãi, thảo luận; (v): suy nghĩ, cân nhắc 
 To debate a matter in my mind: cân nhắc một vấn đề ở trong đầu của mình 
Clarify /'klærifai/ (v): làm sáng tỏ, làm sáng sủa, làm dễ hiểu; lọc, gạn 
 Clarification /,klærifi'keiʃn/ (n): (sự) làm cho sáng tỏ/sáng sủa/dễ hiểu; (sự) lọc, gạn 
 Clarity /'klæriti/ (n): (sự) sáng tỏ/sáng sủa/dễ hiểu; sự trong (nước) 
Solve /sɒlv/ (vt): giải, giải quyết, làm sáng tỏ; giải (toán), phá (án) 
 Solvable /'sɒlvəbl/ (adj): có thể giải quyết được 
 Solvability /,sɒlvə'biləti/ (n): tính có thể giải quyết được 
Soluble /'sɒljʊbl/ (adj): giải quyết được; hòa tan được 

Solution /sə'lu:ʃn/ (n): giải pháp, cách giải quyết; đáp án, kết quả; dung dịch, sự hòa tan 
Resolute /'rezəlu:t/ (adj): quyết tâm, kiên quyết, cương quyết 

Resolution /,rezə'lu:ʃn/ (n): (sự) quyết tâm, kiên quyết, cương quyết; 
         (sự/việc) giải quyết; quyết định, nghị quyết; 

                    sự giải, cách giải (toán); độ phân giải 
Resolve /ri'zɒlv/ (v,n): quyết tâm, kiên quyết; (v) giải quyết, quyết định, quyết nghị, phân giải 
Decide /di'said/ (v): quyết định, lựa chọn; giải quyết, phân xử 
 Decided (adj): đã được quyết định/giải quyết/phân xử; kiên quyết, dứt khoát 
 Decidedly (adv): kiên quyết, dứt khoát; rõ ràng, không cãi được 
 Decide on sth = Decide against sth: quyết định điều gì 
Decision /di'siʒn/ (n): sự quyết định; sự giải quyết/phân xử/phán quyết; tính quả quyết/dứt khoát 
 Decisive /di'saisiv/ (adj): có tính quyết định, mang tính quyết định; quả quyết, dứt khoát 
 A decisive factor: nhân tố quyết định 
Determine /di'tɜ:min/ (v): quyết định, xác định; quyết tâm, kiên quyết 
 Determination /di,tɜ:min'neiʃn/ (n): (sự/tính)... 
Predetermine /,pri:di'tɜ:min/ (v): quyết định trước, định trước; thúc ép (ai làm gì) trước 
 Predetermination /'pri:di,tɜ:mi'neiʃn/ (n): (sự) quyết định trước, định trước 



 www.tinhvi.com - 54 

Predecessor /'pri:disesə/ (n): người đi trước, người tiền nhiệm; tổ tiên, ông bà, tiền bối 
Predicate /'predikət/ (n): điều đã được xác nhận/khẳng định; vị ngữ; 
      /'predikeit/ (v): xác nhận, khẳng định 
 Predication /,predi'keiʃn/ (n): (sự) xác nhận, khẳng định; hiện tượng vị ngữ hóa 
 Predicative /pri'dikətiv/ (adj): xác nhận, khẳng định; (thuộc) vị ngữ 
President /'prezidənt/ (n): tổng thống, chủ tịch (nước, tổ chức, cuộc họp...) 
 Presidentess /'prezidəntis/ (n): bà chủ tịch, bà vợ ông chủ tịch 
 Presidential /,prezi'denʃl/ (adj): (thuộc) tổng thống, chủ tịch 
 Presidentship /'prezidəntʃip/ (n): (chức/nhiệm kỳ) tổng thống, chủ tịch 
 Presidency /'repzidənsi/ (n) = Presidentship (n) 
Mayor /'meə - (US) 'meiə/ (n): thị trưởng → Mayoress /'meəres/ (n): bà thị trưởng 
 Mayoral /'meərəl/ (adj): (thuộc) thị trưởng 
 Mayoralty /'meərəlti/ (n): (chức/nhiệm kỳ) thị trưởng 
Solid /'sɒlid/ (adj): rắn, chắc, đặc; vững chắc, rắn chắc, chắc nịch; chắc chắn, có cơ sở 
 Solidity /sə'lidəti/ (n): (sự) rắn, chắc, đặc; (sự) vững chắc, rắn chắc, chắc nịch 
 Solidify /sə'lidifai/ (v): (làm cho) đặc lại, rắn lại, đông đặc lại; (làm cho) vững chắc, củng cố 
Firm /fɜ:m/ (adj): rắn, chắc, bền; (v,adv): vững vàng, kiên quyết, chắc chắn; (n): hãng, công ty 
 Firmly (adv): một cách vững chắc, kiên quyết 
Infirm /in'fɜ:m/ (adj): yếu đuối, hom hem; nhu nhược, không kiên quyết, không kiên định 
 Infirmness (n) = Infirmity /in'fɜ:məti/ (n): (tính/tính chất)... 

Infirmary /in'fɜ:məri/ (n): bệnh xá, bệnh viện 
Confirm /kən'fɜ:m/ (vt): xác nhận, thừa nhận; chứng thực, phê chuNn; củng cố, làm cho vững chắc 
 Confirmation /,kɔnfə'meiʃn/ (n): (sự)... 
 Confirmative /kən'fə:mətiv/ (adj): xác nhận 
Conform /kən'fɔ:m/ (vt): (+to) làm cho phù hợp/thích hợp; thích nghi/thích ứng với; 
           (vi): (+to) phù hợp, làm theo, tuân theo, chiếu theo 
 Conformation /,kɔnfɔ:'meiʃn/ (n): sự phù hợp/thích nghi; sự làm theo/đúng theo; hình thể 
 Conformable /kən'fɔ:məbl/ (adj): phù hợp/thích nghi với; đúng/theo đúng với; ngoan, dễ bảo 
 To conform oneself to a custom: thích nghi với một tục lệ 
 To conform to the law: tuân theo pháp luật 
Rigid /'ridʒid/ (adj): cứng, cứng rắn; cứng nhắc 
Rid /rid/ (v): (+of): giải thoát (khỏi cái gì) 
 Rid myself of debt: giũ sạch nợ nần 
 Be/Get + rid of + so/sth: giũ sạch, tống khứ (ai đó/cái gì đó) 
Endorse /indɔ:s/ (v): xác nhận, tán thành; chứng thực (đằng sau séc, văn kiện...) 
 Endorsement (n) 
Commit /kə'mit/ (vt): giao, gửi, chuyển; giao phó, ủy thác; cam kết; làm liên lụy,dính líu; giam, bỏ tù 
 Commitment /kə'mitmənt/ (n): (sự) giao, chuyển, giao phó, ủy thác; lời cam kết; sự tận tụy 
 Committal (n): sự bỏ tù/tống giam 
 Committed /kə'mitid/ (adj): tận tụy 

Committee /kə'miti/ (n): ủy ban 
Omit /ə'mit/ (v): bỏ đi, bỏ sót, bỏ quên; chểnh mảng, lơ là (không làm tròn công việc) 
 Omittance /ə'mitəns/ (n) = Omission /əʊ'miʃn/ (n): (sự/điều)... 
 Omitted /ə'mitid/ (adj) = Omissive /əʊ'misiv/ (adj): bỏ đi, bỏ sót, bỏ quên 
 Omissible /əʊ'misəbl/ (adj): (có thể) bỏ đi, bỏ sót, bỏ quên 
 Write-off (n): bỏ đi, đồ bỏ đi (vật/xe hư hỏng không thể sửa chữa được nữa) 
 Dù phiên âm như trên, nhưng Omission, Omissive, Omissible vẫn đọc gần như là /ə'mi.../ 
Admit /əd'mit/ (vt): thú nhận, thừa nhận; (vt ,vi): cho vào, nhận vào, kết nạp; chứa được, có đủ chỗ cho 
 Admission /əd'miʃn/ (n): sự thú nhận/thừa nhận; sự cho vào, nhận vào, thu/kết nạp 
 Admissible /əd'misəbl/ (adj): có thể chấp nhận/thừa nhận; có thể nhận/thu nạp 
 Admittable (adj): có thể cho vào 
 Admittance (n): sự cho vào, nhận vào, thu/kết nạp 
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 Admitted (adj): thú nhận, thừa nhận 
 Admittedly (adv) 
 This hall can admit 1000 persons: khán phòng này chứa được 1000 người 
 I admit it was wrong: tôi thú nhận rằng nó đã sai 
Permit /'pɜ:mit/ (n): giấy phép, sự cho phép; /pə'mit/ (vt ,vi): cho phép, chấp nhận 
 Permitted /pə'mitid/ (adj): cho phép, được phép, chấp nhận 
 Permissive /pə'misiv/ (adj): cho phép, chấp nhận; tùy ý, không bắt buộc 
 Permission /pə'miʃn/ (n): (sự) cho phép, chấp nhận; giấy phép 
 The situation permits no delay: tình hình không cho phép trì hoãn 
Allow /ə'laʊ/ (vt ,vi): cho phép; để cho; 

          (vt): thừa nhận, công nhận, chấp nhận; cho, cấp cho, trợ cấp, cấp phát; 
           (vi): (+for) tính đến, kể đến; chú ý đến, chiếu cố đến; (+of) chịu được, chấp nhận được; 
 Allowable /ə'laʊəbl/ (adj): (có thể) cho phép, thừa nhận, công nhận, chấp nhận 
 Allowance /ə'laʊəns/ (n): (sự) cho phép;thừa/công/chấp nhận;tính/kể đến;dung thứ,chiếu cố; 
             (vt): chia phần,cấp tiền,trợ cấp; (n): tiền trợ cấp,phần tiền,khNu phần 
 I allow that I am wrong: tôi thừa nhận rằng tôi sai 
 After allowing for: sau khi đã tính đến... 
 I can allow of this noise: tôi không thể chịu được cái tiếng ồn này 
 To make allowance for sth: tính đến/xét đến/lưu tâm đến việc gì 
Let /let/ (n): (pháp lý) không có gì ngăn trở, hoàn toàn tự do; quả giao bóng chạm lưới (quần vợt) 

  (v): để cho, cho phép; ngăn cản, cản trở (nghĩa cổ); cho thuê, để cho thuê; 
  (aux verb): hãy, để, phải 
I let him try one more: tôi để cho/cho phép hắn thử thêm một lần nữa 
Let's go = Let us go: chúng ta đi nào 
Let me see: để tôi xem 

Accept /ək'sept/ (v): chấp nhận, thừa nhận, công nhận 
 Acceptance (n) 
 Accepted (adj): (đã được) chấp nhận, thừa nhận, công nhận 
 Acceptable (adj): có thể chấp nhận được (+to sth) 
 He offered her a lift and she accepted: anh ta mời cô ta đi cùng xe và cô đã chấp nhận 
Except /ik'sept/ (v): loại trừ, loại ra, trừ ra; phản đối, chống đối, chống lại 
 Exception /ik'sepʃn/ (n): (+of) sự loại/trừ ra; ngoại lệ; (+to) sự phản đối, chống đối 
 Exceptive /ik'septiv/ (adj): (để) loại ra, để trừ ra; ngoại lệ; (hay) phản đối, chống đối 
 Exceptional /ik'sepʃənl/ (adj): ngoại lệ, khác thường, đặc biệt, hiếm có 
 Exceptionable /ik'sepʃənəbl/ (adj): có thể bị phản đối 
Contrast /kən'træst/ (v,n): tương phản, trái ngược 
 The contrast between sth and sth: sự tương phản giữa ... và ... 
 In contrast to: tương phản với... 
Versus /'v:ss/ (prep): chống, chống lại; đấu với (thể thao) 
 Arsenal vs. Manchester United: đội Arsenal thi đấu với đội MU 
Against /ə'genst/ (prep): chống lại, ngược lại, tương phản; phản đối; dựa vào, tỳ vào, đập vào 
Again /ə'gen/ (adv): lại, nữa, lần nữa; trở lại, đáp lại; mặt khác, ngoài ra, vả lại 
Resist /ri'zist/ (v): kháng cự, chống lại; cưỡng lại, chịu đựng; (n): chất cản màu (để sơn không ăn) 
 Resistant /ri'zistənt/ (adj): kháng cự, chống cự, đề kháng, có sức chịu đựng, bền 
 Resistance /ri'zistəns/ (n): (sự) chống cự, kháng cự, đề kháng, chịu đựng, bền; điện trở 
Kick /kik/ (n): đáy chai; (n,v): đá, sút; bật, giật (súng); phản đối, phản kháng, chống lại; phấn khích 
 Kick-off (n): quả giao bóng mở đầu trận đấu; (sự/thời gian) bắt đầu một trận đấu 
 Kick-starter (n): cần đạp khởi động (mô-tô) 
Shoot /ʃu:t/ (n): (cuộc) săn bắn, tập bắn; (thể thao): cú đánh, cú sút, cú đá, phát bắn; 

    thác nước, mặt nghiêng; cành non, chồi cây, măng 
Shot /ʃɒt/ (n): (sự/phiếu) trả tiền, tính tiền; phần đóng góp; viên đạn, phát đạn; sự đoán/cầu may; 
   cú sút (bóng); tạ, quả tạ; lời phê bình sắc sảo 
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       (adj): có tia, có vạch, có lốm đốm; hư, cũ, sờn rách, không dùng được, thất bại 
 Shoot – Shot – Shot (v): vụt qua, vọt tới, trồi ra, ném, quăng, liệng, bắn, sút, quay/chụp 
Intercept /,intə'sept/ (v): chắn, chặn; (n): phần bị chắn/chặn 
 Interception (n): sự/tình trạng chắn, chặn; sự đánh chặn 
 Interceptive (adj): để chắn/chặn 
Interfere /,intə'fiə/ (vi): (+with) can thiệp, xen vào; gây trở ngại, chặn/đụng nhau; giao thoa, nhiễu 
 Interference /,intə'fiərəns/ (n) 
 Interferon /,intɜ'fiərən/ (n): kháng thể (do cơ thể sản sinh ra để chống lại virus)  
Hamper /'hæmpə/ (vt): cản trở, ngăn trở, gây trở ngại ≈ Interfere (vi), Impede (vt); 
    làm vướng, gây vướng (cho sự cử động/di chuyển của ai) 
Deny /di'nai/ (vt): từ chối, phản đối, chối, phủ nhận 
 Denial /di'naiəl/ (n): (sự) từ chối, phản đối, phủ nhận 
 Deniable /di'naiəbl/ (adj): có thể từ chối/khước từ/phủ nhận 
License(_ce) /'laisns/ (n): sự cho phép, đăng ký; giấy phép, bằng, chứng chỉ (cho phép làm gì đó) 

          (vt): cấp phép, cấp giấy phép, cấp đăng ký, cho phép 
 Licensee (n): người được cấp phép/đăng ký 
 Licenser(_or) (n): người cấp phép/đăng ký 
Warrant /'wɒrənt/ (n): trát, lệnh; sự cho phép/bảo đảm; giấy phép/chứng nhận; lý do xác đáng 
  (v): cho quyền; bảo đảm, chứng thực; biện hộ cho 
 Warranty (n): sự cho phép/được phép/có quyền; sự bảo đảm; giấy bảo đảm/bảo hành 
 Warranter(_or) (n): người đứng ra bảo đảm, người cho phép làm gì 
 Warrantee /,wɒrən'ti:/ (n): người được sự bảo đảm, người được phép làm gì 
 Warrantable (adj): có lý do xác đáng 
Quarantine /'kwɒrənti:n/ (n): (sự/thời gian) cách ly, kiểm dịch; 

    (vt): cách ly; giữ lại để kiểm dịch, khám xét để kiểm dịch 
Voucher /'vautʃə/ (n): biên lai, giấy chứng nhận (tài chính); người bảo đảm 
Certify /'sə:tifai/ (v): chứng nhận, chứng thực 
 To certify sb/sth as... Chứng nhận ai đó/vật gì đó là... 
 Certificate /sə'tifikeit/ (v): cấp giấy/văn bằng/chứng chỉ 

      /sə'tifikət/ (n): giấy chứng nhận 
 Certification /,sə:tifi'keiʃn/ (n): giấy chứng nhận; sự cấp giấy chứng nhận  
Testify /'testifai/ (v): chứng nhận, xác nhận, chứng thực; khai, làm chứng; chứng tỏ, biểu lộ 

Testimony /'testiməni/ (n): sự chứng nhận; lời chứng, lời khai; bằng chứng, chứng cớ 
Testimonial /,testi'məʊnjəl/ (n): giấy chứng nhận/xác nhận 

Rectify /'rektifai/ (vt): sửa cho đúng, sửa cho ngay; (lý) chỉnh lưu, tách sóng; (hóa) cất, tinh cất 
Wrong /rɒŋ - rɔ:ŋ/ (adj,n,adv): xấu, tồi, sai, lầm; trái, ngược (chiều); không ổn; 
  (v): làm hại, gây thiệt hại, đối xử bất công; chụp mũ, đổ tiếng xấu 
 Wrongful /'rɒŋfl/ (adj): bất công, vô lý, trái luật, phi pháp; thiệt hại cho, tổn hại cho 
 Wrongly /'rɒŋli/ (adv): sai, trái, bất công, vô lý 
 Wrongness /'rɒŋnis/ (n): tính chất sai/xấu 
Misdemeanour /,misdi'mi:nə/ (n): hành động phi pháp; tội (nhẹ), hạnh kiểm xấu, cách cư xử xấu 
 Misdemeanant /,misdi'mi:nənt/ (n): kẻ vi phạm luật pháp; kẻ phạm tội (nhẹ) 
Rightful /'raitfl/ (adj): hợp pháp, chính đáng; ngay thẳng, công bằng, đúng đắn 
Legal /'li:gl/ (adj): tính hợp pháp, hợp lệ; (do/thuộc/theo) pháp luật 
 Legally (adv) 
 Legality /li:'gæləti) (n) 

Legal tender: tiền tệ chính thức, tiền tệ hợp pháp 
Illegal /i'li:gl/ (adj): trái luật, bất hợp pháp 

Legitimate /li'dʒitimeit/ (v): hợp pháp/chính thống hóa; /li'dʒitimət/ (n): hợp pháp, chính thống 
 Legitimacy /li'dʒitiməsi/ (n): tính hợp pháp, tính chính thống 
 Legitimation /li,dʒiti'meiʃn/ (n): sự hợp pháp hóa/chính thống hóa; sự biện minh, bào chữa 
Law /lɔ:/ (n): luật, pháp luật, quy luật, điều lệ, phép tắc 
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 Lawful /'lɔ:fl/ (adj): hợp pháp, đúng luật, chính thống 
 Lawfulness /'lɔ:flnis/ (n): (sự/tính)... 
 Unlawful /ʌn'lɔ:fl/ (adj): không hợp pháp, phi pháp, bất chính 
 Unlawfulness /ʌn'lɔ:flnis/ (n): (tính)... 
Code /kəʊd/ (v,n): mã, mật mã; (n): điều/luật lệ, quy tắc; đạo lý, luật (có thể không bắt buộc) 
 Codename /'kəʊdneim/ (n,v): mã số 

Code: luật, bộ luật = Act /ækt/ (n) 
Rule /ru:lə/ (n) quy/nguyên tắc, điều lệ, quy định, luật lệ; quyền lực, sự thống trị; thước chia độ; 
  thói quen, lệ thường; (vt ,vi): cai/thống trị, cầm quyền; chỉ huy, điều khiển, chế ngự 
 Ruler /ru:l/ (n): người thống trị, vua, chúa; cái thước kẻ; thợ/máy kẻ giấy 
Office /'ɒfis/ (n): văn phòng, cơ quan; nhiệm vụ, chức vụ; nghi lễ, giúp đỡ 
 Officer /'ɒfisə/ (n): nhân viên, viên chức, sĩ quan; (vt): chỉ huy, cung cấp sĩ quan chỉ huy 

Official /ə'fiʃl/ (adj): chính thức, theo nghi thức, trịnh trọng; (thuộc) chính quyền, /văn phòng; 
  (n): viên chức, công chức 

 Officially /ə'fiʃəli/ (adv): chính thức 
Coin /kɔin/ (n): đồng tiền xu, tiền; (v): đúc tiền, đúc kim loại thành tiền; tạo ra, đặt ra (từ mới) 
 Coinage /'kɔinidʒ/ (n): tiền đúc, sự đúc tiền, hệ thống tiền tệ; sự tạo ra (từ mới), từ mới đặt 
 False coin = Base coin (n): đồng tiền giả 
Coincide /,kəʊin'said/ (vi): trùng khớp, trùng hợp, trùng nhau; xảy ra đồng thời, trùng khớp ngẫu nhiên 
 Coincidence /kəʊ'insidəns/ (n): (sự) trùng khớp,trùng hợp,trùng nhau;trùng khớp ngẫu nhiên 
 Coincident /kəʊ'insidənt/ (adj): trùng khớp, trùng hợp, trùng nhau 
 Coincidental /kəʊ,insi'dentl/ (adj): trùng khớp, trùng hợp, trùng nhau; trùng khớp ngẫu nhiên 
 Coincidentally /kəʊ,insi'dentli/ (adv) 
 To coincide with sth: trùng khớp với cái gì 
Gradual /'grædʒʊəl/ (adj): từ từ, dần dần, từng bước một 
 Gradually (adv) 
 Gradualness /'grædʒʊəlnis/ (n): sự làm từ từ/dần dần/từng bước một 
Graduate /'grædʒʊət/ (n): người tốt nghiệp đại học, người học hết một khóa học; cốc chia độ 
  /'grædʒʊeit/ (v): cấp bằng tốt nghiệp ĐH; chia độ; (chuyển/tăng) dần dần, từ từ 
 Graduation /,grædʒʊ'eiʃn/ (n): (_/lễ) tốt nghiệp, sự cấp bằng; sự chia độ; xếp theo mức độ 
 Undergraduate /,ʌndə'grædʒʊət/  (n): SV đại học chưa tốt nghiệp 
Situate /'sitʃʊeit / (v): đặt ở vị trí, đặt chỗ cho; đặt vào hoàn cảnh 
 Situated (adj): ở, nằm ở; ở vào một tình thế/hoàn cảnh 

Situation /,sitʃʊ'eitʃn/ (n): vị trí, địa thế; tình huống, hoàn cảnh, trạng thái; việc làm, chỗ làm 
Circumstance /'sə:kəmstəns/ (n): trường hợp, hoàn cảnh, tình huống; sự kiện/việc, chi tiết; nghi thức/lễ 
 Under/in the present circumstances: trong hoàn cảnh hiện tại 
 Without omitting a circumtance: không bỏ sót chi tiết/sự việc nào 
 Pomp and circumstance: nghi lễ long trọng (thành ngữ) 
Case /keis/ (n): trường hợp, hoàn cảnh, tình huống; ca (bệnh); vụ kiện, tố tụng; hộp, hòm, bao; 
       (v): bao, bọc; bỏ vào hộp/hòm/bao 
 Legal case: vụ án 
 Criminal case: vụ án hình sự 
 Civil case: vụ án dân sự 
Durable /'djuərəbl – (US) 'dʊərəbl/ (adj): bền, lâu 
 Durability /,djuərə'biləti - ,dʊərə'biləti/ (n): (tính) bền, lâu 
 Duration /djuə'reiʃn/ (n): khoảng thời gian (tồn tại một sự việc) 
  The duration of the war: thời gian chiến tranh 
Hunt /hʌnt/ (v,n): cuộc đi săn bắt, lùng sục 
 Hunter: người đi săn/lùng sục 
Bait /beit/ (n): mồi, bả (để đánh, bắt); (v): mắc mồi (vào bẫy, lưỡi câu) 
Prey /prei/ (n): con mồi 
 Fall prey to...: làm mồi cho, là nạn nhân của 
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Pray /prei/ (v): cầu nguyện, cầu xin, khNn cầu 
 Prayer /preə/ (n): lời/người cầu nguyện/cầu xin/khNn cầu; kinh cầu nguyện 
Spray /sprei/ (v): phun, xịt, bơm; (n): bụi nước, chất/thuốc bơm, bình bơm; cành thoa, cành hoa 
Squirt /skwɜ:t/ (n): tia nước, ống tiêm; (v): bắn tia nước, vọt nước ra 
 Squirt-gun (n): súng phun nước (đồ chơi) 
Prairie /'preəri/ (n): đồng cỏ, thảo nguyên 
Bleak /bli:k/ (adj): trống trải, trơ trọi, hoang vắng; ảm đạm, u ám, chán nản; (n): cá mương Âu 
Blear /bliə/ (adj): lờ mờ, mờ mắt, nhìn không rõ = Bleary /'bliəri/ (adj) 
 Blearily (adv) 
 Blear-eyed: đôi mắt lờ đờ 
Blind /blaind/ (adj): đui, mù; không thấy, mù quáng; cụt (ngõ); (n): bức màn che, miếng che mắt; 
  (v): làm đui, làm mù; làm mù quáng; đi liều, đi Nu. 
 Blindness /blaindnis/ (n): (sự) đui, mù, mù quáng 

Blindfold /'blaindfəʊld/ (v, n, adj): bịt mắt; mù quáng 
Glaze /gleiz/ (n): mờ, đờ đẫn, thẫn thờ; nước men, nước bóng (da, vải, tranh), đồ gốm tráng men; 
         (v): làm mờ; tráng men, làm láng; lắp kính (cửa) 
 Glazed /gleizd/ (adj): ngây dại, đờ đẫn, thẫn thờ 
 Glazing /gleiziŋ/ (n): (sự) tráng men, làm láng, đánh bóng, lắp kính 
 Gazer /'gleizə/ (n): thợ tráng men (gốm), thợ làm láng (da, vải, tranh), thợ đánh bóng 
 Gazier /'gleiziə/ (n): thợ tráng men (gốm), thợ lắp kính (cửa) 
 Double-glaze (vt): lắp kính đôi (lắp 2 lớp kính) 
 Double-glazing (n): 2 lớp kính 
Glade /gleid/ (n): (địa lý) trảng, một khoảng trống trong rừng 
Glad /glæd/ (adj): vui lòng, vui sướng, vui mừng, vui vẻ, hân hoan 
 Gladden /glædn/ (v): (làm)... 
 To be glad to see sb: vui mừng được gặp ai 
Happy /'hæpi/ (adj): sung sướng, hạnh phúc, vui sướng, vui lòng 
 Happiness /'hæpinis/ (n): (sự)... 
 Happily /'hæpili/ (adv): sung sướng, hạnh phúc; may mắn; khéo chọn, tài tình 
 Happily he came and helped her: may mắn thay, anh ta đã đến và giúp đỡ cô ta 
 Thought so happily expressed: ý diễn đạt một cách quá tài tình 
See /si:/ – Saw /sɔ:/ – Seen /si:n/: nhìn, thấy 
Saw /sɔ:/ – Sawed /sɔ:d/ – Sawn /sɔ:n/: cưa 
Show /ʃəʊ/ – Showed /ʃəʊd/ – Shown /ʃəʊn/: cho xem, trưng bày, xuất hiện; chỉ,bảo,dạy,dẫn,dắt 
 Showroom (n): phòng trưng bày, phòng triển lãm 
Shower /'ʃaʊə/ (v): đổ, trút, bắn xuống như mưa; gửi tới tấp/dồn dập; 

  (n): trận mưa rào, mưa đạn/đá...; (sự) tới tấp, dồn dập 
 Shower-bath /'ʃaʊəbɑ:θ/ (n): (vòi/buồng/sự) tắm bông sen 
Shower /'ʃəʊə/ (n): người chỉ, người dẫn, người cho xem, người trưng bày 
Gallery /'gæləri/ (n): phòng trưng bày tranh tượng; nhà cầu, hành lang, ban công, “chuồng gà”(rạp) 
  (n,v): (_/đục/mở) đường hầm 
Display /di'splei/ (n,vt): (_/sự) bày, trình bày, phô bày, trưng bày, biểu lộ, hiển thị (trên màn hình) 
Monitor /'mɒnitə/ (n): lớp trưởng; hiệu thính viên, người nghe và ghi các buổi phát thanh; 

 máy phát hiện phóng xạ, bộ kiểm tra radio, màn hình vi tính; 
        (vt): giám sát, theo dõi; hiệu thính, nghe và ghi các buổi phát thanh 
Screen /skri:n/ (n): bình phong, màn che, tấm chắn; màn ảnh/bạc; sàng, bảng thông báo có lưới 
   (vt): che,chắn; sàng,lọc,kiểm tra,thanh lọc; chuyển thể ra kịch bản phim,được chiếu 
 Screeen-writer (n): người viết kịch bản phim 
Graze /greiz/ (n) chỗ da bị trầy xước; (v): làm trầy xước da; lướt/sượt qua; gặm cỏ 
 Grazer (n): trâu bò đang ăn cỏ; vật nuôi đang được chăn/vỗ béo. 
Balloon /bə'lu:n/ (n): khí cầu, quả bóng; ô ghi lời (truyện); (v): phình lên, căng ra; lên bằng khí cầu 
Bubble /'bʌbl/ (n): bong bóng, bọt; sự sôi; điều hão huyền; (v): nổi bong bóng, nổi bọt; sôi 
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Bible /'baibl/ (n): kinh Thánh 
 Biblical /'biblikl/ (adj): (thuộc) kinh Thánh 
Holy /'həʊli/ (adj): thần thánh, linh thiêng; (n): cái/vật/nơi linh thiêng, đất thánh 
 Holy Writ (n): kinh Thánh = Holy Bible (n) 
 Holy Water (n): nước Thánh 
 Holy Land (n): đất Thánh 
 Holy Order (n): Thánh chức (giới chức tôn giáo, chức sắc tôn giáo) 
 Holy man (n): người sùng đạo 
React /ri:'ækt/ (vi): phản ứng lại, tác động trở lại; phản công, đối phó, đánh trả 
 Reaction /ri:'ækʃn/ (n): (sự)... 
 Reactive /ri:'æktiv/ (adj) 
 To react to sb: cư xử với ai đó 
Respond /ris'pɒnd/ (vi): phản ứng lại ≈ React; đáp lại, đáp ứng, hưởng ứng ≈ Reply 
 Response /ris'pɒns/ (n): sự... 
 Respondent /ris'pɒndənt/ (n): trả lời, đáp lại; bị cáo, bị đơn 
 Responsive /ris'pɒnsiv/ (adj): trả lời,đáp lại; dễ p.ứng lại, p.ứng nhanh;dễ cảm/sai/điều khiển 
 Responsiveness /ris'pɒnsivnis/ (n): sự... 
 Responsible /ris'pɒnsəbl/ (adj): có trách nhiệm, chịu trách nhiệm 
 Responsibility /ris,pɒnsə'biləti/ (n): trách nhiệm 
Correspond (+to) /,kɔris'pɒnd/ (v): tương ứng, phù hợp; (+with) trao đổi bằng thư từ 
 Correspondence /,kɔris'pɒndəns/ (n): sự tương ứng, sự phù hợp; thư từ, quan hệ thư từ 
 Correspondent /,kɔris'pɒndənt/ (n): người/công ty viết thư; thông tín viên, phóng viên; 
          (adj): tương xứng với, phù hợp với (+to/with) 
 She is correspondent to/with her dress 
Commensurate /kə'menʃərət/ (adj): (+with/to) xứng với 
 Commensurately /kə'menʃərətli/ (adv) 
 Commensurable /kə'menʃərəbl/ (adj): (+to) xứng với, tỷ lệ với; (+with/to) có thể so sánh được 
Patron /'peitrən/ (n): (người/thần) bảo trợ, đỡ đầu; ông bầu, ông chủ; khách hàng quen (cửa hàng) 
 Patroness /'peitrənis/ (n): (nữ)... 
 Patronage /'pætrənidʒ/ (n): sự bảo trợ/đỡ đầu; sự lui tới của khách quen; vẻ kẻ cả/bề trên 
 Patronize(_se) /'pætrənaiz/ (v): bảo trợ, đỡ đầu; chiếu cố, lui tới (cửa hàng); kẻ cả, hạ cố 
Sponsor /'spɒnsə/ (n,v): người bảo trợ/đỡ đầu/bảo đảm/thuê quảng cáo (trên TV, radio) 
 Sponsorial /spɒn'sɔ:riəl/ (adj): đỡ đầu, bảo đảm 
Spontaneous /spɒn'teiniəs/ (adj): tự ý, tự phát; thanh thoát, không gò bó (văn) 
 Spontaneously (adv) 
 Spontaneousness (n) 
To hand over (sth to sb): giao nộp (cái gì cho ai) 
N eighbour = N eighbor /'neibə/ (n): người hàng xóm; người đồng loại; (v): ở kế bên (+with) 
 N eighbourhood /'neibəhʊd/ (n): làng xóm, láng giềng; vùng lân cận (+of) 
 The woods neighbours with the lake: khu rừng ở kế bên hồ 
 The neighbourhood of the town: vùng lân cận thành phố 
Adjacent /ə'dʒeisnt/ (adj): kế bên, liền kề, sát cạnh 
Proximity /prɒk'siməti/ (n): gần (trạng thái gần, ở gần, thời gian gần, sự kiện gần...) 
 Proximity of blood: quan hệ họ hàng gần 
 Proximity of the storm clouds: những đám mây đen kịp báo báo đang đến gần/sắp đến 
Probable /'prɒbəbl/ (adj): có thể có, chắc hẳn; (n): ứng cử viên nhiều khả năng trúng cử 
 Probably (adv) 
Possible /'pɒsəbl/ (adj): có thể làm được/có được/xảy ra được; (n): ứng viên có thể được đưa ra 
 Possibly (adv) 
 Impossible (adj): không thể làm được/có được/xảy ra được 
 Impossibly (adv) 
Stammer /'stæmə/ (v,n): nói lắp 
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 Stammerer (n): người nói lắp 
 Stammeringly (adv): lắp bắp 
Hammer /'hæmə/ (n): cái búa, cò súng; (v): gõ búa; đập, nện 
 Gavel /'gævl/ (n): cái búa (của chủ tịch buổi họp/đấu giá) 
ax /æks/ (n): cái rìu; (v): chặt bằng rìu 
 Tomahawk /'tɒməhɔ:k/ (n): cái rìu (của người da đỏ) 
Spade /speid/ (n): cái xẻng, con bích (bài); (v): đào 
Hoe /həʊ/ (n): cái cuốc; (v): cuốc 
Hack /hæk/ (n): búa, rìu, cuốc chim; vết chém; (v): đốn, đẽo, chặt, chém 
Dig /dig/ (v,n): đào, bới, xới, cuốc; thọc sâu, moi móc; Dig – Dug – Dug /dʌg/ 
 Digger /'digə/ (n): (người/dụng cụ/máy) đào, bới, xúc 
Sleep (n): giấc/sự ngủ; Sleep – Slept – Slept (v): ngủ 
 He is asleep: anh ta ngủ /đang ngủ. 
 She falls asleep: cô ta ngủ thiếp đi. 
Asleep /ə'sli:p/ (adj,adv) ngủ, đang ngủ; tê cóng, tê bại (chân tay) 
 To be asleep: ngủ, đang ngủ 
Knock /nɒk/ (v,n): đánh, va, đụng; gõ cửa 
 to knock at the door: gõ cửa 
 To knock out: đánh gục, đánh bại; hạ nốc-ao (đo ván); làm vội vàng 
 To knock over: làm đổ (ly nước) 
Knob /nɒb/ (n): quả đấm (cửa, tủ); núm điều chỉnh, nút bấm; u bướu, chỗ phồng; gò, đồi nhỏ 
 Knobble (n): u bướu (nhỏ) 
Punch /pʌntʃ/ (v,n): (_/cú) đấm, thoi, thụi; sức, lực, đà; (_/cái/máy) dùi, khoan, rập, bấm đinh/lỗ 
 Puncher /pʌntʃə/ (n): người đấm/thoi/thụi; máy dùi/khoan/rập 
Poison /'pɔizn/ (n): thuốc độc, chất độc; (v): bỏ/tNm thuốc độc, đầu độc 
 Poisonous /'pɔiznəs/ (adj): độc, có độc 
 Poisoning /'pɔizniŋ/ (n): sự đầu độc 
 Poisoner (n): kẻ đầu độc 
Toxic /'tɒksik/ (adj): độc 
 N ontoxic (adj): không độc 
Medicine /'medsn - 'medisn/ (n): y học, y khoa; thuốc uống; bùa ngải, yêu thuật 
 Medical /'medikl/ (adj): (thuộc) y học, khoa nội; (n): học sinh trường y, khám sức khỏe 
 Medicine bag: túi thuốc 
Pharmacy /'fɑ:məsi/ (n): khoa dược, khoa bào chế; hiệu thuốc, trạm bào chế 
Addict /'ædikt/ (n): người nghiện; /ə'dikt/ (vt): nghiện; say mê, ham mê 
 Addicted /ə'diktid/ (adj): nghiện, không thể bỏ; say mê, ham mê, thú tiêu khiển 
 Addiction /ə'dikʃn/ (n): sự... 
 Addictive /ə'diktiv/ (adj): gây ra nghiện 
 Addicted to drink: nghiện rượu 
 Addicted to archaeology: ham mê khảo cổ 
Cannabis /'kænəbis/ (n): cây gai dầu; cây/lá cần sa (để nhai hoặc hút) 
Poppy /'pɒpi/ (n): cây thuốc phiện 
Drug (n) /drʌg/ (n): thuốc; thuốc ngủ, thuốc mê, ma túy; (v): đánh thuốc mê/độc/ma túy 
 Drug-store: tiệm thuốc 
 Drug addict (n): người nghiện ma túy 
 Drug dealer (n): người bán ma túy (lén lút) 
 Pain-killing drug: thuốc giảm đau 
Rug /rʌg/ (n): thảm, chăn, mền 
Rugby /'rʌgbi/ (n): môn bóng bầu dục 
Ruby /'ru:bi/ (n):ngọc đỏ (hồng ngọc),rượu vang đỏ; (n,adj):màu ngọc đỏ; (v):nhuộm màu ngọc đỏ 
Sapphire /'sæfaiə/ (n): ngọc sa-fia, mà xanh ngọc sa-fia (xanh, trong); (adj): trong xanh như sa-fia 
Myth /miθ/ (n): thần thoại, huyền thoại; (chuyện/vật) hoang đường, tưởng tượng 
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 Mythical /miθikl/ (adj): (thuộc) thuần thoại, huyền thoại; (thuộc) hoang đường, tưởng tượng 
 Mythicalness (n): tính chất... 
 Mythify /'miθifai/ (v): biến thành chuyện thần thoại; phao chuyện hoang đường 
Mystify /'mistifai/ (v): (làm/gây) bối rối, hoang mang; đánh lừa, chơi khăm; làm ra vẻ bí Nn 
 Mystifier /'mistifaiə/ (n): người... 
 Mystification /,mistifi'keiʃn/ (n): (sự/tình trạng/trạng thái)... 
Mystery /'mistəri/ (n): bí mật, huyền bí, thần bí; truyện trinh thám/thần bí 

Mystic /'mistik/ (n): người thần bí; (adj) = Mystical 
Mystical /'mistikl/ (adj): bí mật, bí Nn, thần bí, huyền bí 
Mysterious /mis'tiəriəs/ (adj): bí mật, bí Nn, thần bí, huyền bí; khó giải thích 

Secret /'si:krit/ (adj): bí mật, kín đáo, thầm kín; khuất nẻo; (n): điều bí mật, bí quyết; (+s) chỗ kín 
Secure /si'kjʊə/ (adj): an toàn, an ninh; bảo đảm; chắc chắn, kiên cố 
    (vt): bảo đảm; làm chắc chắn, làm kiên cố; chiếm được, đạt được; thắt, kẹp, buộc chặt 
 Security /si'kjʊərəti/ (n): (sự) bảo đảm, an toàn, an ninh; (tổ chức/cơ quan) bảo vệ 
 To secure sth = To obtain sth: chiếm được, đạt được, thu được, tìm được (cái gì) 
Confide /kən'fai/ (vt): tâm sự, nói riêng, giải bày tâm sự; phó thác, giao phó, gửi gắm 
 Confidence /'kɔnfidens/ (n): sự tự tin/tin cậy/tin tưởng; liều lĩnh;chuyện riêng/tâm sự/kín 

Confident /'kɔnfident/ (adj): tự tin; tin cậy, tin tưởng; liều lĩnh; (n): người tri kỷ/tâm phúc 
 Confidential /,kɔnfi'denʃl/ (adj): riêng, kín, tâm sự, bí mật; thân tín, tâm phúc 
 Over-confident /'əʊvə'kɔnfidənt/ (adj): quá tin, quá tự tin 
Pity /'piti/ (n): lòng/điều thương hại/đáng tiếc 
 What a pity: thật đáng tiếc! 
Fail /feil/ (n): (người/sự) thi hỏng; (v): hỏng, (bị/đánh) trượt, sai, thiếu, yếu, quên, không đạt, thất bại 
 Failure /'feiljə/ (đọc 3 âm) (n): (sự/việc) thất bại, hỏng, thiếu; bất thành, không làm được 
 Failure detector (n): bộ phát hiện hỏng hóc 
 Failure rate (n): tần suất hư hỏng 
N ail /neil/ (n): móng tay; cái đinh; (v): đóng đinh; tóm, bắt giữ 
 To nail up a window: đóng đinh cửa sổ lại 
 = To hammer a nail into the window 
 = To drive a nail into the window 
Snail /'sneil/ (n): ốc sên; người chậm như sên; (v): bắt/diệt ốc sên 
Sail /seil/ (n): buồm, thuyền buồm; (v): đi/lái thuyền buồm; lượn (thuyền, chim) 
 Sailboat (n): thuyền buồm 
 Sailor /'seilə/ (n): thủy thủ = Seaman /'si:mən/ (n) 
Ail /eil/ (vi,vt): (_/làm) ốm đau, đau đớn, khó ở; đau khổ, phiền não 
 Ailing /'eiliŋ/ (adj) 
 Ailment /'eilmənt/ (n): (sự)... 
Caravel /'kærəvel/ (n) = Carvel /'kɑ:vəl/ (n): thuyền buồm (nhỏ) 
Carpet /'kɑ:pit/ (n): tấm thảm; thảm cỏ/hoa/rêu; (v): trải thảm 
 To be on the carpet = to walk the carpet: bị quở, bị mắng 
Door /dɔ:/ (n): cửa (ra vào) 

Doormat /'dɔ:mæt/ (n): thảm chùi chân (để ở cửa) 
Doorway /'dɔ:wei/ (n): khung cửa, ô cửa; (nghĩa bóng) cửa ngõ/con đường dẫn đến cái gì đó 
Doorstep /'dɔ:step/ (n): ngưỡng cửa 

 Doorstep salesman = Door-to-Door salesman: người bán hàng tận nhà (đến từng nhà) 
Window /'windəʊ/ (n): cửa sổ, cửa kính (ô tô, xe lửa), tủ kính bày hàng, quầy có cửa kính (hải quan) 
Pad /pæd/ (n): cái đệm/lót/độn; đường cái, bàn chân (loài vật); tập giấy (nhỏ gọn dùng để viết, vẽ); 

      (v): đệm, lót, độn; cuốc bộ 
 Padding (n): (sự) đệm, lót, độn 
Paddle /'pædl/ (n): cái giầm, cánh guồng nước, mái chèo; (v): chèo (thuyền); lội nước 
 Paddle board: ván lướt sóng = Surfboard 
Canoe /kə'nu:/ (n): xuồng; (v): bơi xuồng 
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Wade /weid/ (v,n): lội, lội qua 
Skull /skʌl/ (n): đầu lâu, xương sọ; đầu óc 
 Thick skull: đầu óc đần độn 
Skeleton /'skelitn/ (n): bộ xương; bộ khung; dàn bài; người gầy giơ xương 
Migrate /mai'greit/ (v): di trú, di cư; chuyển trường 
 Migration (n) 
Immigrate /'imigreit/ (v): nhập cư (Vi), cho nhập cư (Vt) 

Immigrant /'imigrənt/ (n): dân nhập cư; (adj): (thuộc) nhập cư 
Immigration /,imi'greiʃn/ (n): sự nhập cư, tổng số người nhập cư 

Create /kri:'eit/ (vt): sáng tạo, sáng tác, tạo ra, gây ra; (vi): rối lên, nhắng lên 
 Creative /kri:'eitiv/ (adj): sáng tạo; (n): người có sáng kiến 
 Creator /kri:'eitə/ (n): người sáng tạo, tạo hóa, đấng sáng tạo 
 Creation /kri:'eiʃn/ (n): (sự) sáng tạo, sáng táo; tác phNm, vật được sáng sạo ra 
 The Creation: tạo hóa, đấng sáng tạo 
Special /'speʃl/ (adj): đặc biệt, riêng biệt; 

(n): giá đặc biệt, số báo đặc biệt, cuộc thi đặc biệt, chuyến xe đặc biệt, cảnh sát đặc biệt 
 Specially /'speʃəli/ (adv): đặc biệt, riêng biệt 
 Specialize(_se) /'speʃəlaiz/ (vt ,vi): chuyên môn hóa, chuyên về, làm thành đặc trưng về 

Specialization /,speʃəlai'zeiʃn/ (n): (sự) chuyên môn hóa, sự chuyên, sự chuyên khoa 
Speciality /,speʃi'æləti/ (n): đặc trưng, đặc tính, đặc sản; chuyên ngành 
Specialist (n): chuyên viên, chuyên gia, nhà chuyên khoa 
Specialized vocabulary: từ chuyên môn 

Especial /is'peʃl/ (adj): đặc biệt, riêng biệt; xuất sắc 
 Especially /is'peʃəli/ (adv): đặc biệt là, nhất là 
Specify /'spesifai/ (v): chỉ rõ, ghi rõ, định rõ 
 Specification /,spesifi'keiʃn/ (n) 
 Specificity /,spesi'fisəti/ (n): (sự/nét) đặc trưng, riêng biệt 
 Specific /spə'sifik/ (adj): chính xác, rõ ràng; đặc trưng, riêng biệt ≠ đặc biệt (special) 
 Specifically /spə'sifikəli/ (adv): chính xác, rõ ràng; đặc trưng, riêng biệt, chuyên 
Species /'spi:ʃi:z/ (n): loài, loại, thứ, hạng (luôn có s dù ở số ít hay nhiều) 
 Speciation /,spi:ʃi'eiʃn/ (n): sự hình thành loài (trong quá trình tiến hóa) 
Specie /'spi:ʃi:/: đồng tiền kim loại 
Specimen /'spesimən/ (n): mẫu, vật mẫu; hạng người, thứ người (có sự khác biệt) 
Creature /'kri:tʃə/ (n): sinh vật; người, kẻ 
 poor creature: kẻ đáng thương 
Admiral /'ædmərəl/ (n): đô đốc, người chi huy hạm đội 
 Admiralty /'ædmərəlti/ = Admiralship /'ædmərəlʃip/ (n): chức đô đốc 
N avy /'neivi/ (n): hải quân 
 N aval /'neivl/ (adj) 
Military /'militəri/ (n,adj): quân đội, quân sự 
 Military base: căn cứ quân sự 
 N aval base: căn cứ hải quân 
 Air base: căn cứ không quân 
 Air-space: không phận 
Troop /tru:p/ (v): xúm lại, đi thành đàn/đoàn; (n): đoàn, lũ, đám, bọn, toán; Troops (n): quân, lính 
Martial /'mɑ:ʃl/ (adj): (thuộc) quân sự, chiến tranh; (có vẻ) nhà binh, quân nhân, hùng dũng 
 Martial law: thiết quân luật 
 Martial art: võ thuật, võ nghệ 
 Muay Thai is a martial art: môn võ Moay Thai (còn gọi kick-boxing) là một môn võ nghệ 
Tai Chi /tai'tʃi:/ (n): Thái Cực Quyền 
Bun /bʌn/ (n): bánh sữa nhỏ, bánh bao nhân nho; búi tó, búi tóc nhỏ 
Bundle /'bʌndl/ (v): (+up):bó lại,bọc lại; (+into):ấn vào,nhét vào; (+off/away):gửi/đưa vội,tống cổ 
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  (n): bó (rau), mớ (tiền...), bọc (quần áo...) 
 A bundle of clothes: một bọc quần áo 
Bunch /bʌntʃ/ (n): búi, chùm, bó, cụm; đàn, bầy, bọn, lũ; (v): chụm/xếp lại, thành chùm/bó 
 A bunch of grapes: chùm nho 
 A bunch of flowers: bó hoa 
Cluster /'klʌstə/ (n): đám, bó, cụm, đàn, bầy; (v): mọc thành đám, ra thành cụm; tụ họp, tụm lại 
Set /set/ (n): bộ, tập hợp; bọn, đám, lũ, giới; ván, xéc (thể thao); cảnh chiều tà, cảnh dựng; 
    (adj): nghiêm nghị/trang; cố định, kiên quyết, không đổi; sẵn sàng, đã chuNn bị trước; 

   (vt): để, đặt, sắp, dọn, bố trí, đặt bối cảnh; 
   (vi): kết lại (ra hoa kết quả), vừa, vặn, ổn định (tình hình); lặn (mặt trời); chảy (nước) 
Setting /'setiŋ/ (n): (sự): đặt, để, sắp đặt, bố trí; (sự) lặn (mặt trời/trăng), se lại, khô lại; 

       (sự) dàn cảnh, phông màn (sân khấu), khung cảnh, môi trường; 
       (sự) mài, giũa, sắp chữ (in), dát (vàng, ngọc...)... 

 The setting of the picture: khung cảnh của bức tranh 
It's set in the 26th century: nó được đặt trong bối cảnh thế kỷ 26 
Set up (v,n): mở, thành lập, dựng lên (establish); bố trí, thu xếp, sắp xếp (arrange) 
A set routine: thói quen thường ngày nghiêm túc (không đổi) 
A set time: thời gian đã định 
A set speech: bài diễn văn đã chuNn bị trước 

Swisp /wisp/ (n): bó, lọn, búi, mớ, nắm (tóc, rơm); làn (khói) 
 Wispy /'wispi/ (adj): từng bó, lọn; (như/thành) làn (khói), dải (mỏng manh, lưa thưa) 
Blond /blɔnd/ (adj): vàng hoe 
 Blonde /blɔnd/ (adj): vàng hoe; (n): cô gái/phụ nữ tóc vàng 
Lock /lɒk/ (n): khóa, chốt; tình trạng ứ/tắc/nghẽn/bế tắc, miếng khóa (võ); 

     (vt): khóa, nhốt, giam, chặn, chắn; (vi): khóa lại, khóa được; hãm lại, không hoạt động 
Lock hospital (n): bệnh viện da liễu 
Lock into: nhốt, giam; ràng buộc chặt, không thể thay đổi 
Lock oneself into sth: tự nhốt mình vào cái gì, tự ràng buộc mình vào điều gì 

Block /blɔk/ (n): khối, tảng, lô, thớt; vật chướng ngại, sự tắc nghẽn; 
         (vt): ngăn chận, chặn đứng; làm trở ngại, hạn chế, phản đối 

 Block-buster /'blɔk,bʌstə/ (n): sách/phim được quảng cáo mạnh mẽ, bom tấn (lóng) 
 Block sth off: ngăn cách (nơi này với các nơi khác bằng barrie/tường...) 
Flock /flɔk/ (n): đàn, bầy, đám đông; cụm, túm; (v): tụ tập, quây quần, lũ lượt kéo đến 
Swarm /swɔ:m/ (n): đàn, bầy, đám; (v): di chuyển/tụ lại thành đàn; (+up): trèo, leo (cây) 
Warm /wɔ:m/ (adj,v,n): ấm, hâm nóng; sôi nổi, nhiệt tình, niềm nở, nồng hậu 
 Warmth (n): hơi nóng, nhiệt, sự ấm áp; (tính/sự) nhiệt tình, sôi nổi, niềm nở, nồng hậu 
 Warmly /wɔ:mli/ (adv): một cách ấm áp/nhiệt tình/nồng nhiệt 
 Warm-up (n): su khởi động, sự làm nóng (trước khi bắt đầu trận thi đấu) 
Brisk /brisk/ (vt): làm hoạt động lên, làm sôi nổi lên, làm phấn khởi lên, làm vui tươi lên; 
          (adj): phát đạt (làm ăn), nhanh nhẹn (đi), sủi bọt (bia), trong lành (kk), lồng lộng (gió) 
 To brisk someone up: làm cho ai phấn khởi/vui tươi lên 
 Trade is brisk: buôn bán phát đạt 
Enthuse /in'θju:z – in'θu:z/ (v): làm cho nhiệt tình/hăng hái; (+about/over) tán dương, trầm trồ 
 Enthusiasm /in'θju:ziæzəm/ (n): (sự) hăng hái, nhiệt tình; sự say mê 
 Enthusiast /in'θju:ziæst/ (n): (người) hăng hái, nhiệt tình; người say mê 

Enthusiastic /in,θju:zi'æstik/ (adj): nhiệt tình, hăng hái; say mê 
Enthusiastically /in,θju:zi'æstikli/ (adj): nhiệt tình, hăng hái; say mê 

Obstruct /əb'strʌkt/ (v): làm tắc/nghẽn; che lấp/khuất; cản trở, gây trở ngại 
 Obstruction /əb'strʌkʃn/ (n): sự... 
 Obstructive /əb'strʌktiv/ (adj): tắc, nghẽn, cản trở, trở ngại; (n): người gây cản trở/trở ngại 
 Obstructionist (n): người gây cản trở/trở ngại 
Impede /im'pi:d/ (vt): cản trở, ngăn cản, làm trở ngại 
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 Impediment /im'pedimənt/ (n): (sự/điều/vật)... 
 Impedimental /im,pedi'mentl/ (adj) = Impedimentary /im,pedi'mentəri/ (adj) 
 Impediment in one's speech: sự nói lắp, khuyết tật trong phát âm 
 Impedance /im'pi:dəns/ (n): trở kháng (điện) 
Tackle /'tækl/ (n,vt): (sự/_) ngăn chặn, cản trở; (vt): cột bằng dây dợ, túm ngang hông; vay tiền; 
  (n): dây dợ (cột buồm); pu-li, pa-lăng (cơ khí); đồ dùng, dùng cụ 
Baffle /'bæfl/ (vt,n): (làm/sự) cản trở, trở ngại, hỏng, thất bại; (v): (làm) sai lạc, lạc hướng; 

(n): van đổi hướng, cái báp; màng ngăn, vách ngăn 
Clutter /'klʌtə/ (n,v): bừa bãi, lộn xộn, hỗn loạn; cản trở, tắc nghẽn 
 To clutter up: chất đống lộn xộn (đồ đạc) 
Congest /kən'dʒest/ (v): làm tắc/nghẽn; (y học) bị sung huyết 

Congestion /kən'dʒestʃn/ (n) 
N asal congestion: nghẹt mũi 

Catarrh /kə'tɑ:/ (n): viêm chảy nước mũi 
Sinus /'sainəs/ (n): xoang (mũi) 

Sinusitis /,sainəs'saitis/ (n): viêm xoang 
Aviate /'eivieit/ (v): bay, lái (máy bay, khí cầu) 
 Aviation /,eivi'eiʃn/ (n): hàng không 
 Aviator /'eivieitə/ (n): phi công = Pilot /'pailət/ (n) 
 Aviatress /'eivieitris/ (n): nữ phi công 
 Avian /'eivjən/ (adj): thuộc loài chim 
Autopilot /'ɔ:tə,pailət/ (n): máy lái tự động, sự bay ở chế độ tự động 
Reptile /'reptail/ (n, adj): loài bò sát; người luồn cúi 
 Turtle /'tɜ:tl/ (n): rùa (biển) 
 Tortoise /'tɔ:təs/: rùa (cạn) 
 Frog /frɒg/ (n): ếch 
 Toad /təʊd/ (n): cóc 
 Snake /sneik/ (n): rắn; (v): ngoằn ngoèo, uốn khúc 
  Viper /'vaipə/ (n) = Adder /'ædə/ (n): rắn viper (loại rắn độc nhỏ, rất phổ biến) 
 Crocodile /'krɔkədail/ (n): cá sấu 
Insect /'insekt/ (n): sâu bọ, côn trùng 
 Butterfly /'bʌtəflai/ (n): bướm; (v): bơi bướm 
 Locust /'ləʊkəst/ (n): châu chấu 
 Ant /ænt/ (n): kiến 
 Mosquito /məs'ki:təʊ/ (n): muỗi 
 Fly /flai/ (n): ruồi 

Centipede /'sentipi:d/ (n): con rết 
Fish /fiʃ/ (n): cá, món cá; người cắn câu, người bị mồi chài; (v): đánh cá, câu cá 
 Fishy /'fiŋi/ (adj): như/thuộc cá, nhiều cá; (lóng) đáng nghi ngờ, ám muội 
 Eel /i:l/: cá chình, con lươn 
 Salmon /'sæmən/ (n): cá hồi 
 Tunny /'tʌni/ (n) = Tuna /'tju:nə/ (n): cá ngừ 
Mammal /'mæml/ (n): động vật có vú 

Gorilla /gə'rilə/ (n): con khỉ đột 
Deer /diə/ (n): hươu, nai 
Giraffe /dʒigrɑ:f/ (n): hươu cao cổ 
Reindeer /'reindiə/ (n): tuần lộc (nai tuyết) 
Seal /si:l/ (n): hải cNu; (v,n): dấu, ấn, niêm phong 
Lemming /'lemiŋ/ (n): chuột lem 
Whale /weil/ (n): cá voi; (v): săn cá voi 
Bat /bæt/ (n): dơi; gậy, vận động viên bóng chày; (v): đánh bằng gậy, nháy mắt 
Kanguru /,kæŋgə'ru:/ (n): con chuột túi; (v): đi săn chuột túi, nhảy những bước dài 
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Armadillo /,ɑ:mə'diləʊ/ (n): con ta-lu 
Bison /'baisn/ (n): bò rừng Bison 
Antelope /'æntiləʊp/ (n): linh dương 
Pronghorn Antilope: linh dương (gạc có nhiều nhánh) 

Bird /bə:d/ (n): chim 
 Dove /dʌv/ (n) = Pigeon /'pidʒin/ (n): bồ câu 
 Tern /tɜ:n/ (n): nhạn biển 
 Ostrich /'ɒstritʃ/ (n): đà điểu 

Chicken /'tʃikin/ (n): gà mái = Hen /hen/ (n) 
Rooster /'ru:stə/ (n): gà trống 

  → Battery (n): chuồng gà 
  → Battery-hen (adj): (của/thuộc) gà công nghiệp 
  → Free-range (adj): (của/thuộc) gà nuôi thả 
Pigeon /'pidʒin/ (n): chim bồ câu; người ngốc nghếch dễ bị lừa; (v): lừa, lừa gạt 
 Pigeon-hole /'pidʒinhəʊl/ (n): lỗ chuồng chim bồ câu; ngăn kéo, hộc tủ; 
          (v): để/xếp vào ngăn kéo/hộc tủ; xếp xó, gác lại (vấn đề) 
 To pigeon sb of a thing: lừa ai để lấy vật gì 
Cattle /'kætl/ (n): gia súc, thú nuôi 

Cow /kaʊ/ (n): bò cái 
Bull /bʊl/ (n): bò đực; con đực (voi, cá voi) 
 Bullring /'bʊlriŋ/ (n) = Bull ring (n): trường đấu bò 
Buffalo /'bʌfələʊ/ (n): trâu 

Scorpion /'skɔ:piən/ (n): con bò cạp 
Spider /'spaidə/ (n): con nhện 
 Spidery /'spaidəri/ (adj): thuộc/như/giống con nhện; có lắm nhện 
Crab /kræb/ (n): con cua; (v): cào, xé (bằng móng); vồ, quắp (chim) 
Grab /græb/ (v,n): tóm, chộp, vồ; chiếm đoạt 
Shrimp /ʃrimp/: tôm; Lobster /'lɒbstə/ (n): tôm hùm; Prawn /prɔ:n/: tôm thẻ 
Shell /ʃel/ (n): vỏ, bao, mai; (v): lột/bóc vỏ 
 Shellfish /'ʃelfiʃ/ (n): sò, hến; tôm, cua 
Shelter /'ʃeltə/ (n): hầm trú Nn, chòi; chỗ che/Nn nấp, chỗ nương tựa; (v): che chở, bảo về; Nn, nấp 
Selfish /'selfiʃ/ (adj): ích kỷ 
 Unselfish (adj): không ích kỷ 
 Selfishness (n): tính ích kỷ 
 Selfless /'selflis/ (n): tính vị tha, quên mình, không ích kỷ 
Caviar = Caviare /'kæviɑ:/ (n) trứng cá muối 
 Be caviar to the general: quá tao nhã để được mọi người bình thường đánh giá cao 
Plaice /pleis/ (n): cá bơn sao 
Shark /ʃɑ:k/ (n): cá mập 
 Shark fin /fin/: vi cá mập 
Sharp /ʃɑ:p/ (adj,adv): sắc, nhọn, bén; rõ ràng, rõ rệt, sắc nét; thình lình, đột ngột; 

        (adj): thông minh, láu lỉnh, tinh (mắt), thính (tai) 
        (n): kim khâu mũi thật nhọn, dấu thăng; người lừa đảo,người cờ gian bạc bịp = Sharper 
Sharpen /'ʃɑ:pən/ (v): mài sắc, vót nhọn; làm sâu sắc hơn, làm trầm trọng hơn 

 Pencil-sharpener (n): đồ gọt bút chì 
Shape /ʃeip/ (n): hình dạng, hình thù; khuôn, mẫu, loại, kiểu; hình thức, thể hiện 
 Shaped (adj): có hình dạng, theo khuôn mẫu 
 Shapely (adj): có hình dáng đẹp/cân đối 
 Shapeless /ʃeiplis/ (adj): không ra hình thù gì cả; dị hình, dị dạng 
 Shaper (n): thợ nặn, thợ giũa, người thảo kế hoạch; máy bào, máy tiện, máy ép 
 Spherical in shape: có dáng/dạng hình cầu 
 Stay in shape/Staying in shape: giữ gìn vóc dáng/việc giữ gìn vóc dáng 
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Shave /ʃeiv/ (n): sự cạo râu/mặt; sự đi sát gần, sự suýt bị (tai nạn); dao bào (gỗ) 
 Shave – Shaved – Shaven /'ʃeivn/ (v): cạo râu/mặt; bào (gỗ); đi lướt sát; suýt chết, hút chết 
 Shaver (n): người cạo, dao cạo, dao bào 
 Clean-shaven (adj): mày râu nhẵn nhụi, cạo sạch 
 Unshaven (adj): râu rỉa lởm chởm 
Shake /ʃeik/ - Shook /ʃʊk/ - Shaken /'ʃeikən/: rung, lắc, giũ 
Weed /wi:d/ (n): cỏ dại, rong (biển); (v): nhổ cỏ 
Octopus /'ɒktəpəs/ (n): con bạch tuộc 
Cuttle /'kʌtl/ (n): con mực 
Jelly /'dʒeli/ (n): nước quả/thịt nấu đông, thạch; (v): đông lại, làm cho đông lại 
 Jellify (v): đông lại, làm cho đông lại 
Magnet /'mægnit/ (n): nam châm; người có sức lôi cuốn 

Magnetic /mæg'netik/ (adj): từ tính, (thuộc) nam châm; có sức lôi cuốn, hấp dẫn 
Magnetize(_se) /'mægnitaiz/ (v): từ hóa; lôi cuốn, hấp dẫn, mê hoặc 

Magnify /'mægnifai/ (v): phóng to, mở rộng, làm to ra; thổi phồng, tán dương, tán tụng 
 Magnification /,mægnifi'keiʃn): (sự)... 
 Magnifier /'mægnifaiə/ (n): kính lúp = Magnifying glass; máy phóng ảnh 
Magnificent /mæg'nifisnt/ (adj): tráng lệ, nguy nga, lộng lẫy; đẹp, cừ, chiến 
 Magnificence /mæg'nifisns/ (n): (vẻ) tráng lệ, nguy nga, lộng lẫy 
Binoculars /bi'nɒkjʊləz/ (n): ống nhòm 
Telescope /'teliskəʊp/ (n): kính thiên văn 
 Telescopic(al) /,telis'kɒpik/ (adj): (thuộc) kính thiên văn; lồng vào nhau; thâu tóm, thu gọn 
Telephoto /,teli'fəʊtəʊ/ (n): ảnh chụp xa, ảnh viễn thám 
Telephone /'telifəʊn/ = Phone /fəʊn/: (n): điện thoại; (v): gọi điện thoại 
 On the phone: đang gọi điện thoại, đang nói chuyện điện thoại 
Phony = Phoney /'fəʊni/ (adj): giả vờ, giả mạo; (n): sự/vật/người giả mạo 
False /fɔ:ls/ (adj): sai, nhầm, giả; dối, lừa, phản; (adv): dối, lừa, phản 
 Falseness (n) 
 Falsely (adv) 
Foul /faʊl/ (adj,n,v): hôi thối, bNn thỉu; xấu, thô tục, nhiễm độc/bNn; gian lận, trái luật; tắc nghẽn 
       (adv): trái luật (thể thao); gian lận, gian trá 
 foul language = foul-tongued = foul-mouthed: (ngôn ngữ/ăn nói) thô lỗ, tục tĩu 
 foul fish: cá ươn 
Filthy /'filθi/ (adj): bNn thỉu, dơ dáy; tục tĩu, thô tục 
 Filthiness /'filθinnis/ (n): (tính/tính chất)... 
 Filth /filθ/ (n): rác rưởi, vết bản; (sự/lời/điều) tục tĩu, thô tục 
Scruff /skrʌf/ (n): người luộm thuộm, lôi thôi, lếch thếch, bNn thỉu; (n): cái gáy, ót 

Scruffy /'skrʌfi/ (adj): luộm thuộm, lôi thôi, lếch thếch, bNn thỉu 
Scruffiness /'skrʌfinis/ (n): (tính) luộm thuộm, lôi thôi, lếch thếch, bNn thỉu 
Scruffily /'skrʌfili/ (adv) 

Coach /kəʊtʃ/ (n,v): huấn luyện viên; xe buýt đường dài, xe ngựa 
Coast /kəʊst/ (n,v): bờ biển; lao dốc (xe trượt tuyết, mô tô, xe đạp...) 

Coaster /'kəʊstə/ (n): tàu buôn dọc bờ biển; người lao dốc 
Coastline /'kəʊstlain/ (n): (đường) bờ biển 
Coastwaiter /'kəʊst,weitə/ (n): nhân viên hải quan bờ biển 
Coastwise /'kəʊstwaiz/ (adj,adv): dọc theo bờ biển 

Seaboard /'si:bɔ:d/ (n): bờ biển, vùng bờ biển 
Beach /bi:tʃ/ (n): bãi biển; (v): cho tàu/thuyền lên cạn 
Shore /ʃɔ:/ (n): bờ biển, bờ của hồ lớn/sông lớn; cột trụ (chống tường); (v): (+up) chống đỡ 
Ashore /ə'ʃɔ:/ (adv): lên bờ, vào bờ 
Boast /bəʊst/ (n,v): khoe khoang, khoác lác, “nổ”; tự kiêu, kiêu hãnh 
 Boastful (adj): tính khoe khoang, khoác lác, “nổ” 
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 Boaster (n): người hay khoe khoang, khoác lác 
Valley /'væli/: thung lũng, châu thổ, lưu vực 
Vomit /'vɒmit/ (v): nôn, mửa; (n): chất nôn mửa ra, thuốc làm nôn mửa 
 Vomitory /'vɒmitəri/ (adj) = Vomitive /'vɒmitiv/ (adj): làm nôn mửa; (n) thuốc làm nôn mửa 
 Vomiting (n): sự nôn mửa, nôn oẹ 
Appetite /'æpɪtaɪt/ (n): sự ngon miệng, sự thèm ăn ≠ Fed up, Distaste 
 Appetizer /'æpɪtaɪzə/ (n): rượu/món khai vị; cái làm cho ngon miệng/thèm ăn 
 Appetizing (adj): làm cho ngon miệng; ngon lành 
 Appetitive /æ'petitiv/ (adj): làm cho thèm ăn 
Restaurant /'restərənt/ (n): tiệm ăn, quán ăn, nhà hàng 
 *** chú ý: Restaurant thường đọc nuốt âm /tə/ bằng cách nhấn kéo dài /'res/ 
Pub /pʌb/ (n): quán rượu, tiệm rượu; quán ăn, quán trọ 
Cafe = Café /kæ'fei/ (n): quán ăn, tiệm cà phê, tiệm rượu, hộp đêm; cà phê = Coffee /'kɔfi/ (n) 
Cafeteria /,kæfə'tiəriə/ (n): quán ăn tự phục vụ 
Buffet /'bʊfei/ (n): quán ăn (ở ga/ở trên xe lửa); tiệc đứng, bữa ăn tự phục vụ; tủ đựng bát đĩa 
Buffet /'bʌfit/ (n): cú đấm, cái vả, cái tát; điều rủi/bất hạnh; (v): đấm, vả, tát; đày đọa, vùi dập 
 To be buffeted by fate: bị số phận đọa đày 
Gourmet /'gʊəmei/ (n): người sành ăn, người sành rượu 
 Gourmet restaurant: nhà hàng chuyên phục vụ những người sành điệu về ăn uống 
Taste /teist/ (v,n): vị giác, nếm, thưởng thức; (n): sở thích, thị hiếu; sự trang nhã, khiếu thNm mỹ 
 Tasteful /'teistfl/ (adj): trang nhã, thNm mỹ 
 Tastefulness /'teistfəlnis/ (n): (sự/tính)... 

Tasteless /'teistlis/ (adj): vô vị, nhạt nhẽo; không trang nhã, thiếu thNm mỹ 
 Tastelessness/'teistlisnis/ (n): (sự/tính)... 
Tedious /'ti:diəs/ (adj) chán ngắt, tẻ nhạt, nhạt nhẽo, buồn tẻ 
 Tediousness /'ti:diəsnis/ (n): (tính)... 
Pause /pɔ:z/ (v,n): (_/sự) tạm nghỉ, tạm dừng, ngập ngừng; (n): chỗ ngắt 
Cease /si:s/ (v,n): dừng, ngừng, ngớt, thôi, hết, tạnh 
 To work without cease: làm việc không ngừng, làm việc liên tục 
Ease /i:z/ (v,n): thanh thản, nhàn hạ; giảm đau, bớt căng 
 Easy /'i:zi/ (adj): dễ dàng; thoải mái, thanh thản; không lo lắng 
 Easily /'i:zili/ (adv): dễ dàng, rõ ràng; có thể 
 To take it easy: nghỉ ngơi, không làm việc căng thẳng 
 To go easy on/with: cNn thận/nhẹ nhàng/vừa phải với ai hoặc với cái gì 
 It's easily the best film: nó rõ ràng là một bộ phim hay nhất 

Easy does it = Gently does it: công việc này nên làm từ từ và thận trọng 
 Easy come, easy go: vào dễ thì ra dễ, bạo phát bạo tàn 
Uneasy (adj): lo lắng, băn khoăn; ái ngại, không thoải mái. (không hoàn toàn là ngược với easy) 
Outgoing /'aʊt,gəʊiŋ/ (adj): thoải mái, thân mật; sắp đi, sắp dọn đi, sắp thôi việc 
 An outgoing train: một chuyến xe lửa sắp chạy 
 An outgoing minister: một ông bộ trưởng sắp thôi việc 
 An outgoing personality: một tính cách thoải mái 
Easygoing /'i:zi,gəʊiŋ/ (adj): thoải mái, vô tư lự, ung dung 
Tension (n) = Stretch (n,v): căng thẳng 

To ease family tension: giảm nhẹ sự căng thẳng gia đình  
Disease /di'zi:z/ (n): bệnh tật; tệ nạn xã hội (ngh.bóng). 
Sick /sik/ (adj): ốm; (v): sick sth up: nôn, ọc 
 Sicken /'sikn/ (v): (cảm thấy/có triệu chứng) ốm, buồn nôn; ghê tởm, mệt mỏi 
 Sickness (n): (sự) đau ốm, bệnh hoạn, buồn nôn 
Ill /il/ (adj,adv,n): đau yếu, ốm, khó chịu; xấu, tồi, kém, ác 
 Illness /'ilnis/ (n): sự đau yếu/ốm/bệnh 
Ail /eil/ (v): đau ốm, ốm đau, khó ở (nhẹ hơn disease); phiền não, lo lắng 
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 Ailing (adj) 
 Ailment /eilmənt/ (n) 
Arthritis /ɑ:'θraitis/ (n): bệnh viêm khớp 
 Arthritic /ɑ:'θritik/ (adj): (thuộc) bệnh viêm khớp 
Malaria /mə'leriə/ (n): bệnh sốt rét 
Adenoids /'ædinɔidz/ (n): bệnh sùi vòm họng (bệnh VA, bệnh hạch A, bệnh hạch hầu) 
Hiccup /'hikʌp/ (v,n): nấc, nấc cụt; (n): sự trục trặc 
Hectic /'hektik/ (n): bệnh lao phổi, người bệnh lao; (adj): lao phổi; bề bộn (c.việc); cuồng nhiệt 
 Today was hectic: hôm nay thật là bề bộn công việc 
 For a hectic moment: trong một lúc cuồng nhiệt 
Fever /'fi:və/ (n): sốt 
 Fevered (adj): bị sốt, lên cơn sốt 
 Feverish (adj): có triệu chứng sốt, phát sốt 
 Feverishness /'fi:vəriʃnis/ 
Flu /flu:/ (n): cúm 
 Influenza /,inflʊ'enzə/: dịch cúm, bệnh cúm 
Fluent /'flu:ənt/ (adj): lưu loát, trôi chảy 
 Fluency /'flu:ənsi/ (n): (sự)... 
 Fluently /'flu:əntli/ (adv) 
Influence /'inflʊəns/ (vt): ảnh hưởng đến, tác động đến; khiến cho; 

         (n): ảnh hưởng, tác dụng; (người/điều) có ảnh hưởng, có tác dụng; uy thế, thế lực 
 Influential /,inflʊ'enʃl/ (adj): có ảnh hưởng/tác dụng/uy thế/thế lực 
Influent /'inflʊənt/ (n): nhánh sông; (adj): chảy vào trong 
Experience /iks'piəriəns/ (n,vt): kinh nghiệm, từng trải, trải qua, kinh qua 
 Experiential /iks,piəri'enʃl/ (adj): dựa trên kinh nghiệm, làm theo kinh nghiệm 

Experiment /iks'perimənt/ (n): cuộc/sự thí nghiệm; sự thử; (vi): thí nghiệm, thử 
Experimentation /iks,perimən'teiʃn/ (n): (sự) thí nghiệm, thử 

Vivisect /,vivi'sekt/ (v): mổ xẻ sống súc vật (để làm thí nghiệm, để nghiên cứu khoa học) 
 Vivisection /,vivi'sekʃn/ (n): (sự) mổ xẻ sống, giải phẫu sống 
 Vivisectionist /,vivi'sekʃənist/ (n): người mổ xẻ sống súc vật (kể cả người ủng hộ việc đó) 
Tropical /'trɒpikl/ (adj): nhiệt đới; nồng nhiệt 

Tropical zone: miền nhiệt đới 
 The tropics: vùng nhiệt đới 
 Sub-tropical (adj): cận nhiệt đới 
Temperature /'temprətʃə/ (n): nhiệt độ, sốt 
Temperate /'tempərət/ (adj): ôn đới; ôn hòa, chừng mực, điều độ; thận trọng, đắn đo 
 Temperance /'tempərəns/ (n): (sự) ôn hòa, chừng mực, điều độ, thận trọng, đắn đo 
Frigid /'fridʒid/ (adj): hàn đới; lạnh nhạt, lạnh nhạt, lãnh cảm 
Sea /si:/ (n): biển, sóng biển 
 Seafood /'si:fʊd/ (n): hải sản, đồ ăn biển 
Ocean /'əʊʃn/ (n): đại dương; khoảng mênh mông, vô vàn 
 Oceanic /,əʊʃi'ænik/ (adj): (thuộc) đại dương 
Pacific /pə'sifik/ (adj): (thuộc) Thái bình dương; thái bình, hòa bình, yêu hòa bình 
 Pacific Ocean /pə'sifik 'ouʃn/: Thái bình dương 
Atlantic /ət'læntik/ (adj): (thuộc) Đại tây dương 
 Atlantic Ocean: Đại tây dương 
Atlantis (n): lục địa Atlantis (cho rằng đã bị chìm mất từ thời xa xưa) 
Indian /'indiən/ (adj): (thuộc) Ấn độ; người Ấn độ 

Indian Ocean: Ấn độ dương 
Arctic /'ɑ:ktik/ (adj,n): Bắc cực = N orth Pole /poul/ 
 Arctic Ocean: Bắc băng dương 
Antarctic /æn'tɑ:ktik/ (adj, n): N am cực = South Pole 
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N avigate /'nævigeit/ (v): hoa tiêu, lái tàu/xe/máy bay; tìm đường, định vị 
 N avigator /'nævigeitə/ (n): hoa tiêu (hàng hải, hàng không); người đi biển lão luyện 
 N avigation /,nævi'geiʃn/ (n) 
Breed /bri:d/ - Bred /bred/ - Bred: nuôi, dạy dỗ; sinh sản, sinh đẻ 
 Breed (n): nòi, giống, dòng dõi 
Pedigree /'pedogri:/ (n): phả hệ; nòi, dòng dõi, huyết thống; (adj): nòi, thuần chủng 
 Pedigree horse: ngựa nòi 
Poodle /'pu:dl/ (n): chó xù 
Dalmatian /dæl'meiʃn/ (n): chó đốm (loại chó lớn, da trắng điểm đốm đen) 
Hound /haʊnd/ (n): chó săn; kẻ đê tiện; (vt): săn bằng chó, thả chó săn; săn đuổi, truy lùng 
 The hounds: bầy chó săn 
Spaniel /'spæniəl/ (n): chó lông xù tai cụp Tây Ban N ha; (ng.bóng): người nịnh hót/bợ đỡ/khúm núm 
 He breed pedigree spaniesl: ông ta nuôi các con chó TBN  nòi. 
Puppy /'pʌpi/=small dog; Kitty /'kiti/=small cat; Piglet /'piglit/=small pig; Pony /'pəʊni/=small horse 
Flat /flæt/ (n): mặt phẳng, miền đất phẳng/đất thấp, đầm lầy; dãy phòng, căn hộ;  

     (v): làm phẳng/bẹt,dát mỏng; (adj,adv): bẳng,phẳng,bẹt,xẹp; hoàn toàn,dứt khoát;đúng; 
Flatter /'flætə/ (vt): xu nịnh, tâng bốc; tôn lên, làm đẹp (mắt), làm thuận (tai); 

 (n): búa đàn (búa lớn để làm đóng dẹt vật dụng) 
 Flattery /'flætəri/ (n): (sự/lời) xu nịnh, tâng bốc 
Chick /tʃik/ (n): gà con, chim non; trẻ nhỏ, con cái; (US) phụ nữ trẻ, cô bé 
Trick /trik/ (n): mưu mẹo, mánh lới; trò bịp, chơi khăm; (v): lừa gạt, đánh lừa 
 Tricky/'triki/ (adj): xảo quyệt, quỷ quyệt, mánh lới, mưu mẹo, gian xảo, thủ đoạn... 
 Trickster /'trikstə/ (n): kẻ bịp bợm, kẻ lừa đảo, quân lường gạt 

Confidence trickster: kẻ lừa đảo tín nhiệm, kẻ lường gạt lòng tin 
Tip /tip/ (n): đầu, mút, đỉnh, chóp; (v): lật nghiêng, đổ, rót; 

  (n,v): tiền boa; lời mách nước, mánh, mẹo, thủ thuật; đánh, gảy, chạm nhẹ 
 To tip out: đổ ra 
 To tip over: lật ngược 
 To tip up: lật úp 
 Tip-off (n): (sự/lời) mách nước, chỉ điểm; (lời) ám chỉ, cảnh cáo 
 Fell-pen (n) = Felt-tip (n) = Felt-tipped pen (n): bút dạ, bút nỉ 
Tin /tin/ (n): thiếc; hộp thiếc, hộp sắt tây 
 A tin of sardine /sɑ:'din/: hộp cá trích 
Can /kæn/ (n): bình, ca, bi-đông; vỏ đồ hộp =  Tin /tin/; (vt): đóng hộp; ghi vào băng/đĩa 
       /kən/ (aux.v): có thể, có lẽ 
 Could /kʊd/ (aux.v): quá khứ của Can (không có P.P.) 
May /mei/ (aux.v): có thể, có lẽ; (n): tháng N ăm; thiếu nữ, tuổi thanh xuân 
 Might /mait/: quá khứ của May (không có P.P.); (n): sức mạnh, lực, vũ lực 
 Might is right: kẻ mạnh luôn đúng, lẽ phải nằm trong tay kẻ mạnh 
Cod /kɔd/ (v): đánh lừa, lừa bịp; (n): cá tuyết = Codfish /'kɔdfiʃ/ 
Freshwater /'freʃ,wɔ:tə/ (adj): (thuộc) nước ngọt 
Drift /drift/ (n,v): trôi dạt, cuốn trôi, buông trôi; chất đống; dòng chảy chậm, xu hướng 
Influx /'inflʌks/ (n): sự chảy vào, tràn vào; luồng đi vào, dòng (người) đi vào (nơi nào); cửa sông 
Estuary /'estʃʊəri/ (n): cửa sông 
River, Stream=Spring, Lake, Pond: sông, suối, hồ, ao 
River /'rivə - 'raivə/ (n): dòng sông, dòng chảy tràn ngập/lai láng; (ngh.bóng) ranh giới sống-chết 

River-valley /'rivə,væli/ (n): thung lũng sông 
Riverside /'rivəsaid/ (n): ven sông, bờ sông 
Riverhorse /'rivəhɔ:s/ (n): con hà mã 

Rivet /'rivit/ (n): đinh tán (đinh rivê); (vt): tán đầu (đinh tán), ghép bằng đinh tán; thắt chặt 
Riveter /'rivitə/ (n): (thợ/máy) tán đinh 

 To rivit friendship: thắt chặt tình bạn 
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Rill /ril/ (n): dòng suối nhỏ; (v): chảy thành dòng suối, chảy như dòng suối nhỏ 
Rim /rim/ (n): vành, viền, bờ, mép, vành, miệng (chén), cạp (nong), quầng; (v): vây bọc, viền quanh 
 A glass of beer full to the rim: một ly bia đầy tới miệng 
 Spectacle rims: gọng kính 
 The rim of the sun: quầng mặt trời 
Steam /sti:m/ (n): hơi nước; nghị lực, cố gắng; (v): bốc hơi, chạy bằng hơi nước; hăng say, tích cực 
Spring /spriŋ/ (n): mùa xuân; sự/cái nhảy; sự co giãn, đàn hồi; nguồn gốc, căn nguyên, động cơ 
 Spring – Sprang – Sprung (v): nhảy, bật mạnh; nổ ra, nổi lên, xuất hiện, phát sinh, xuất phát 
  N ew houses were springing up all over the town: nhà mới mọc lên khắp thị trấn 
 Springtime (n): mùa xuân 
Season /'si:zn/ (n): mùa (trong năm); mùa, vụ, thời gian hoạt động mạnh 
 Seasonal /'si:zənl/ (adj): từng mùa, từng vụ, từng lúc, từng thời 
 Spring, Summer, Autumn = Fall (US); Winter 
Weather /'weθə/ (n): thời tiết, tiết trời 
Climate /'klaimit/ (n): khí hậu, miền khí hậu 
 Climatic /klai'mætik/ (adj) 
Rain /rein/ (n): mưa; (v): mưa; trút xuống như mưa (đen & bóng) 
 Rainy /'reini/ (adj): có mưa, hay mưa, nhiều mưa 
 Rainbow /'reinbəʊ/ (n): cầu vồng 
 Raincoat /'reinkəʊt/ (n): áo mưa 
 Rainstorm /'reinstɔ:m/ (n): mưa dông 
 To rain tears: khó như mưa 
Overland /'əʊvəlænd/ (adj, adv): bằng đường bộ, qua đất liền 
Glide /glaid/ (n,v): trượt, lướt, lượn 
 Glider (n): tàu lượn 
Explain /iks'plein/ (v): giảng, giảng giải, giải nghĩa; giải thích, thanh minh 
 Explanable /iks'pleinəbl/ (adj): (có thể) giảng, giảng giải, giải nghĩa; (có thể) g.thích, t.minh 
 Explanatory /iks'plænətri/ (adj): (để) giảng, giảng giải, giải nghĩa; (để) giải thích, thanh minh 
 Explanation /,eksplə'neiʃn/ (n): (sự/lời) giảng, giảng giải, giải nghĩa; (sự/lời) g.thích, th.minh 
 Unexplained /,ʌniks'pleind/ (adj): không giải thích được 
Week /wi:k/ (n): tuần, tuần lễ 
 Weekend /'wi:k'end/ (n): ngày nghỉ cuối tuần; (vi): nghỉ cuối tuần, đi chơi cuối tuần 
 Weekday /'wi:kdei/ (n): ngày làm việc, ngày trong tuần (không phải ngày nghỉ cuối tuần). 
Suicide /'su:isaid/ (n): sự tự tử, hành động tự sát; người tự vẫn; (vi): tự tử, tự sát, tự vẫn 
 Suicidal /,su:i'saidl/ (adj): (thuộc/có ý) tự tử 
 To commit suicide suicide: tự tử 
Rash /ræʃ/ (adj): hấp tấp, vội vàng; liều, Nu, khinh suất; (n): chứng phát ban (mNn ngứa) 
 Rashness /ræʃnis/ (n): (tính) hấp tấp, vội vàng; (tính) liều, Nu, khinh suất 
 Rash promise: lời hứa liều 
Rush /rʌʃ/ (v,n): xông lên, cuốn đi; đổ xô, ồ ạt; cấp bách, vội vàng; gửi đi gấp, đưa đi gấp 
Dash /dæʃ/ (n,v): xông/lao tới; sự va chạm, tan vỡ/nát 
Break /breik/ (n,v): gãy, vỡ, nứt, đập tan; gián đoạn, cắt đứt (quan hệ) 
 Break-in (n): sự xông vào nhà (bằng vũ lực) 
 Break-out (n): sự trốn thoát khỏi nhà từ (đặc biệt bằng vũ lực) 
 Break-up (n): sự tan rã, tan vỡ, giải tán, suy sụp, chia ly, lìa nhau; đóng cửa trường (nghỉ hè) 
 Break-down (n): hỏng máy (xe cộ); đổ vỡ, sụp đổ, vỡ nợ, phá sản; phân ra từng phần nhỏ 
 Breakable /'breikəbl/ (adj): dễ vỡ, dễ gãy; có thể bẻ gãy, có thể đập vỡ 
 Breakables /'breikəblz/ (n): đồ dễ vỡ (ly, chén,  bát) 
 Breakage /'breikidʒ/ (n): đồ vật bị vỡ, chỗ nứt/vỡ; tiền bồi thường hàng bị vỡ 

Unbreakable /,ʌn'breikəbl/ (adj): không thể phá vỡ, không bẻ gãy được 
Coffee-break (n): giờ nghỉ để uống giải khát 

Frequence /'fri:kwəns/ = Frequency /'fri:kwənsi/ (n): thường xuyên, hay lui tới; tần số 
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 Frequent /'fri:kwənt/ (adj): thường xuyên, hay xảy ra; (vi): hay lui tới, hay đi, hay ở 
 Frequently /'fri:kwəntli/ (adv): thường xuyên, một cách thường xuyên 
 To frequent the theatre: hay đi xem hát 
Theory /'θiəri/ (n): lý thuyết; thuyết, học thuyết, nguyên lý 
 Theoretic /θiə'retik/ (adj) = Theoretical (adj) 
Practice /'præktis/ (n): thực hành, thực tiễn; rèn luyện, thói quen; thủ tục, mưu đồ 
 Practise (vt,vi) 

*Chú ý: tiếng Mỹ dùng chung Practice làm động từ và danh từ 
Practitioner /præk'tiʃənə/ (n): thầy thuốc/luật sự đang hành nghề 
Practical /'præktikl/ (adj): thực hành, thực tế, thực tiễn; thiết thực, có lợi ích thiết thực 
Practically (adv): (về mặt/trên) thực hành, thực tế, thực tiễn; hầu như, gần như 
The car is practically new: chiếc ôtô gần như là mới nguyên 

Advice /əd'vais/ (n): lời khuyên, lời chỉ bảo 
 Advise /əd'vaiz/ (v): khuyên bảo, răn dạy; hỏi ý kiến 
 Adviser /əd'vaizə/ (n): người khuyên bảo, người chỉ bảo, cố vấn 
 To advise sb on sth: khuyên ai đó điều gì. 
 To advise with sb: hỏi ý kiến ai đó. 
Precede /pri:'si:d/ (v): đi trước, đứng trước, ở trước, có trước, đến trước 
 Preceding /pri:'si:diŋ/ (adj): trước 
 Precedence /pri:'si:dəns/ (n): quyền đi/đứng/ở/đến trước; địa vị cao hơn, địa vị bề trên 
 Precedent /pri:'si:dənt/ (n): tiền lệ 
Access /'ækses/ (n): lối vào, đường vào; (sự/quyền) lui tới, tiếp cận; (sự) dâng lên, thêm vào, tăng lên 

  (v): truy cập (thông tin), lấy được, thu được 
 Accessible /æk'sesəbl/ (adj): có thể đi tới được, có thể sử dụng được 
 The only access to the farmhouse is across the fields: 

lối duy nhất vào trang trại là băng qua cánh đồng 
Accessory /æk'sesəri/ (adj,n): (_/đồ) phụ tùng, phụ vào, thêm vào; (n): kẻ tòng phạm/đồng lõa 
Entry /'entri/ (n): sự/quyền đi vào, sự tiếp nhận; sự ghi vào (sổ sách), mục (sổ sách, từ điển...) 
Entrance /'entrəns/ (n): (sự/lối/cổng) đi vào; (quyền/tiền) gia nhập; 

   /in'trɑ:ns/ (vt): (làm) mê hoặc, mê ly, xuất thần 
 Intrancement /in'trɑ:nsmənt/ (n): (sự/trạng thái) mê hoặc, mê ly, xuất thần 
Outlet /'aʊtlet/ (n): chỗ thoát ra, lối ra, lối thoát; phương tiện để thỏa mãn; 

      cửa sông (đổ ra biển/hồ); cửa hàng tiêu thụ, đại lý 
Quit /kwit/ (v): rời, bỏ, thoát, buông, ngừng, nghỉ; (adj): thoát khỏi, giũ sạch 
Exit /'eksit/ (n,v): lối ra, đi khỏi; chết 
Exist /ig'zist/ (v): tồn tại, hiện có; sống 
 Existence /ig'zistəns/ (n): (sự) tồn tại, hiện có; vật tồn tại, thực thể; sự sống, cuộc sống 
 Existent /ig'zistənt/ (adj): tồn tại, hiện có, hiện nay, hiện thời 
 N on-existence (n): sự không tồn tại 
 N on-existent (adj): không tồn tại 
Exotic /ig'zɒtik/ (adj): ngoại nhập, ngoại lai; kỳ lạ (đẹp); (n): (cây/vật) ngoại lai, ngoại nhập 
Exhaust /ig'zɔ:st/ (n): khí thải; (v): hút, rút; làm rỗng, làm cạn, làm kiệt quệ 
 Exhaustion /ig'zɔ:stʃn/ (n): sự hút/rút hết; kiệt quệ, mệt lử, kiệt sức 
 Exhausted (adj): 
 Exhaustive (adj): hết mọi khía cạnh; thấu đáo, toàn diện 
Drain /drein/ (n,vt,vi): (sự/_) rút, bòn rút; tháo, ráo; uống cạn, làm cạn; tiêu hao, kiệt quệ; 

         (n): ống dẫn, cống, rãnh, mương, máng 
 Drainage /'dreinidʒ/ (n): (sự)... 
Sewer /'su:ə/ (n): cống, rãnh ; (vt): tháo (nước) bằng cống, xây cống (↓ đọc khác với bên dưới) 

Sewer rat /'su:ə'ræt/ (n): chuột cống 
Sewage /'su:idʒ/ (n): nước cống, rác cống; (vt): bón phân bằng nước cống/rác cống 
Sewerage /'su:əridʒ/ (n): hệ thống cống rãnh = Sewage work (n): công trình cống rãnh 
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Sew /səʊ/ - Sewed /səʊd/ - Sewn /səʊn/: khâu, may, vá; đính (nút), đóng (trang) 
Sewer /'səʊə/ (n): người khâu, người may, máy đóng (sách) 

N eedle /'ni:dl/ (n): cái kim (may, la bàn, đĩa hát); chỏm núi nhọn, lá kim; (v): khâu, lễ; len lỏi qua 
 N eedlework (n): (sự/việc/nghề) may vá = needlecraft 
Gramophone /'græməfəʊn/ (n): máy hát đĩa 
 Gramophone-needle: kim máy hát đĩa 
Stitch /stitʃ/ (n): mũi may/đan/thêu, mẫu khâu; một mảnh, một chút; (v): may vá, khâu 
 Stitcher (n): thợ may, máy khâu 
 To put stitches in a would: khâu vết thương lại 
Piece /pi:s/ (n): mảnh, mNu, cục, khúc, chiếc; (v): chắp nối, thêm thắt 
 In one piece: nguyên lành/khối/vẹn, không hề hấn gì sau một tai nạn 
Travel /'trævl/ (v,n): du hành, du lịch; di chuyển, chuyển động 
Move /mu:v/ (v,n): chuyển động, di chuyển; hoạt động, hành động 
 Movable = Moveable /'mu:vəbl/ (adj): di động, có thể di chuyển 
 Movebleness /'mu:vəblnis/ (n): tính di động, tính có thể di chuyển 
 Movement /'mu:vment/ (n): sự chuyển động/di chuyển/hoạt động/hành động; động tác; 

phong trào,cuộc vận động; tình cảm, cảm xúc, sự tiến triển, sự biến động; sự đi ỉa 
 Moving /'mu:viŋ/ (adj): gây xúc động, cảm động, làm mủi lòng; động, hoạt động 
 Moving book appeals strongly to your emotion: cuốn sách cảm động đã thu hút được cảm xúc 
 Move up (v): trèo lên, chuyển lên; tiến lên, thăng tiến ≈ to advance, to improve position 
Constant /'kɔnstənt/ (n): hằng số; (adj): không ngớt, không đổi; trung thành/kiên/thủy 
 Constantly /'kɔnstəntli/ (adv) = liên miên, luôn luôn ≈ Always, Continuely 
Badge /bædʒ/ (n): huy hiệu, phù hiệu; tượng trưng, biểu hiện 
Adopt /ə'dɒpt/ (v): nhận làm con nuôi/bố mẹ nuôi; chọn (làm gì đó); theo, làm theo 
 An adopted child: đứa con nuôi 
 The panda was adopted as the symbol of the WWF (World Wildlife Fund) 
Employ /im'plɔi/ (v): thuê, dùng (người); (n): việc làm, sự dùng (người) 
 Employment /im'plɔimənt/ (n): việc làm; (sự) dùng, thuê làm 
 Employer /im'plɔiə/ (n): người thuê làm, ông chủ 
 Employee /im'plɔii:/ (n): người được thuê làm, nhân công 
Recruit /ri'kru:t/ (v): tuyển mộ, tuyển dụng; (n): lính mới, hội viên mới, thành viên mới 
 Recuiter /ri'krui:tə/ (n): người tuyển mộ, người tuyển dụng 
 Recruitment /ri'kru:tmənt/ (n): (sự) tuyển mộ, tuyển dụng; (sự) bổ sung, lấp vào chỗ trống 
Choose /tʃu:z/ - Chose /tʃəʊz/ - Chosen /tʃəʊzn/: (v) chọn, lựa; thích, muốn 
 Choosy = Choosey /'tʃu:zi/ (adj): kén chọn, khó chiều 
 Choosiness /'tʃu:zinis/ (n): (sự) hay kén chọn, khó chiều 
 Do just as you choose: hãy làm cái gì mà anh muốn, anh thích gì thì cứ làm 
Opt /ɒpt/ (vi): chọn, chọn lựa ≈ Choose; quyết định ≈ Decide on 
 Optant /'ɒptənt/ (n): người lựa chọn 
 Opt for sth: chọn lựa cái gì, quyết định điều gì 
 Opt out of sth: không chọn cái gì, quyết định không tham gia cái gì 
Option /'ɒpʃn/ (n): sự/quyền lựa chọn; vật/điều được chọn; tùy chọn 
 Optional /'ɒpʃənl/ (adj): tùy ý, tùy chọn, không bắt buộc; để cho chọn 
Select /si'lekt/ (adj,vt): chọn lựa, chọn lọc, tuyển chọn, kén chọn 
 Selection /si'lekʃn/ (n) (sự/người/vật)... 
 Selective (adj): (có)... 
 N on-selective (adj): đơn giản, không kén chọn (vật liệu) 
 A select club: một câu lạc bộ dành riêng (hội viên được kén chọn, không phải ai cũng được) 
Elect /i'lekt/ (v,adj): chọn lọc, bầu 
 Election (n) 
 Electioneering (n): cuộc vận động bầu cử 
Lobby /'lɒbi/ (n): hành lang, phòng chờ; nhóm người vận động ở hành lang = Lobbist; 
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          (v): vận động hành lang 
Poll /pəʊl/ (n): bầu cử, thăm dò ý kiến; (n,v): số phiếu, số người bỏ phiếu; (v,adj): cắt/xén ngọn 
 Opinion poll: thăm dò ý kiến quần chúng 
Vote /vəʊt/ (v,n): bỏ phiếu, bầu cử; (n): lá phiếu, số phiếu; nghị quyết 
Devote /di'vəʊt/ (v): cống hiến, hiến dâng, dành hết cho 
 Devotement /di'vəʊtmənt/ (n): (sự)... 
 Devoted /di'vəʊtid/ (adj): hiến cho, dâng cho, dành cho; tận tâm, tận tụy, hết lòng 
 Devotedly /di'vəʊtidli/ (adj): hết lòng, tận tâm, tận tụy 
 To be devoted to sth/sb: tận tụy với việc gì/ai đó 
Dedicate /'dedikeit/ (v): cống hiến, hiến dâng; tưởng nhớ, đề tặng 
 Dedication /,dedi'keiʃn/ (n): sự cống hiến/hiến dâng; sự tận tâm, tận tụy; lời đề tặng 
 Dedicated /'dedikeitid/ (adj): tận tâm, tận tụy; chuyên dụng, tận hiến 
Big /big/ (adj): to, lớn; quan trọng, hào hiệp, rộng lượng; làm bộ làm tịch, huênh hoang, khoác lác; 
   (adv): làm ra vẻ quan trọng, làm bộ làm tịch, huênh hoang, khoác lác 
 A big man: một nhân vật quan trọng, một người hào hiệp 
 Big words: những lời huênh hoang, những lời khoác lác 
 To look big: trông có vẻ quan trọng, trông làm bộ làm tịch 
 Big-headed /'big'hedid/ (adj) = Big-hearted /'big'hɑ:tid/ (adj): tốt bụng, độ lượng 
Giant /'dʒaiənt/ (adj): khổng lồ, to lớn, phi thường; (n) vật/người khổng lồ/phi thường 
Enormous /i'nɔ:məs/ (adj) = Huge /hju:dʒ/ (adj) = Jumbo /'dʒʌbəʊ/ (adj): to lớn, đồ sộ, khổng lồ 
Monster /'mɒnstə/ (n): con vật khổng lồ; quái vật; người quái ác; quái thai; (adj): khổng lồ, to lớn 
 Monstrous /'mɒnstrəs/ (adj): khổng lồ, to lớn; kỳ quái, quái dị; gớm ghiếc, ghê gớm; phi lý 
Contribute /kən'tribju:t/ (v): đóng góp, góp phần; gia tăng, cộng thêm 
 Contributor /kən'tribjutə/ (n): người đóng góp; người cộng tác (báo) 
 Contribution /,kɔntri'bju:ʃn/ (n): sự/vật đóng góp/góp phần; bài báo 
Depend /di'pend/ (v): (+on, +upon) phụ thuộc, lệ thuộc, tùy thuộc; dựa vào, tin vào, ỷ vào 
 Dependence /di'pendəns/ (n): (sự)... 
 Dependent /di'pendənt/ (adj) phụ thuộc, lệ thuộc, tùy thuộc; 

   (n): người phụ thuộc, người được bảo hộ; người hầu 
 Dependant /di'pendənt/ (n): người phụ thuộc, người được bảo hộ; người hầu 

Independence /,indi'pendəns/ (n): (sự/nền) độc lập 
Independent /,indi'pendənt/ (adj): độc lập, không phụ thuộc, không lệ thuộc, không thiên vị; 
    (n): (người/vật) độc lập, không phụ thuộc, không đảng phái 

Murder /'mɜ:də/ (n,v): giết, ám sát, tàn sát; án mạng 
 Murderer (n): kẻ giết người 
Kill /kil/ (v,n): giết, diệt 
 Killer (n): kẻ giết người; dụng cụ giết súc vật 
Assassin /ə'sæsin/ (n): kẻ ám sát 
 Assassinate /ə'sæsineit/ (v): ám sát 
 Assassination /ə'sæsineiʃn/ (v): sự/vụ ám sát 
Manslaughter /'mæn,slɔ:tə/ (n): tội vô ý giết người, tội ngộ sát 
Private /'praivit/: binh nhì (lính trơn) 
 Private first class: binh nhất 
Corporal /'kɔ:pərəl/: hạ sĩ, cai; (adj): (thuộc) thân thể, thể xác; riêng, cá nhân 
Sergeant /'sɑ:dʒənt/: trung sĩ (cảnh sát=hạ sĩ) 
 Sergeant-major: thượng sĩ 
 Sublieutenant: thiếu úy 
Lieutenant /lef'tenənt; (US) lu:'tenənt/: trung úy 
 Senior lieutenant /'si:niə/: thượng úy  
Captain /'kæptin/: đại úy 
Major: thiếu tá 
 Lieutenant-colonel: trung tá 
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 Senior lieutenant-colonel: thượng tá 
Colonel /'kɜ:nl/: đại tá 
 Major-general: thiếu tướng 
 Lieutenant-general: trung tướng 
 Senior lieutenant-general: thượng tướng 
 Top-ranking general: đại tướng 
Marshal /'mɑ:ʃl/: nguyên soái, thống chế 
Corporal < Sergeant < Lieutenant < Captain < Major < Colonel 
By /bai/ (prep):  To travel by plane: đi du lịch bằng (bởi) máy bay 

By the sea: gần biển 
   To sit by someone: ngồi cạnh ai 
   Paris by night: Paris vào đêm 
   To withdraw by daylight: rút lui vào lúc trời sáng 
   To sell sth by the ton: bán cái gì theo từng tấn một 
   Step by step: đi từng bước 
  (adv): N obody was by: không có ai ở gần 
   To put sth by: để cái gì sang một bên (bên cạnh) 
Draw /drɔ:/ (n): sức lôi cuốn/quyến rũ; (người/vật) có sức lôi cuốn/quyến rũ; 

 (sự) kéo, cố gắng, nỗ lực; (sự) bốc thăm, mở số; trận đấu hòa; sự/động tác rút súng; 
 Draw – Drew /dru:/ – Drawn /drɔ:n/ (vt ,vi): vẽ, vạch, thảo ra; kéo, lôi kéo, thu hút, lôi cuốn; 

(vt): ; (vi): rút tiền ra (ngân hàng) 
(vt): hít vào; co rúm, cau lại (mặt); kéo theo (hậu quả), kéo ra, nhổ ra, hút ra, trích ra; 
       mở (số), rút (thăm), trúng (số), lĩnh (lương), viết (sec); 
       rút ra, suy ra, nêu ra; moi (tin), moi ra, móc ra; hòa (thể thao) 
(vi): kéo đến, túm tụm đến, bị thu hút đến; đi, đi đến; thông (ống khói), ngấm (nước trà) 

Drawer (n): người vẽ tranh, người rút séc, người nhổ răng; ngăn kéo 
 To draw up: thảo (văn bản), dàn (quân); đỗ (xe), đứng thẳng đơ; kéo lên, múc lên, rút lên 
 To draw up to: tiến lại gần (cái gì) 
 To draw up with: bắt kịp, đuổi kịp, theo kịp 
Drawback /'drɔ:bæk/ (n): điều trở ngại; sự khấu trừ, sự giảm 
 Drawback of/to doing sth: điều trở ngại 
 Drawback from: sự khấu trừ, sự giảm 
Hat /hat/ (n): mũ, nón; (v): đội nón cho ai 
 Hard hat: mũ bảo hộ 
 Under one's hat: hết sức bí mật, tối mật 
 His hat covers one's his family: anh ta sống độc thân 
 Out of the hat: theo phương thức bốc thăm 
Helmet /'helmit/ (n): mũ sắt (của lính cứu hỏa...), mũ cát; chụp, chao (đèn) 
 Helmeted /'helmitid/ (adj): có mũ bảo hộ 
Living-room = sitting-room = drawing-room: phòng khách 
Closet /'clɔzit/ (n): buồng nhỏ, buồng riêng; tủ âm tường; (US): kho, phòng (để đồ) 
  (v): trong buồng riêng; (adj): bí mật, ngầm 
 To be closetted with sb: nói chuyện/hội ý trong phòng kín với ai đó 
 WC (Water Closet): phòng vệ sinh 
Cab /kæb/ (n): taxi (tiếng lóng); Cabin (viết tắt) 
 Cabbie = Cabby /'kæbi/ (n): tài xế taxi 
 Taxi rank /'tæksi ræŋk/ (n): bãi đậu xe taxi 
Cabin /'kæbin/ (n): ca-bin (xe, tàu, máy bay); buồng ngủ, túp lều, nhà gỗ nhỏ; 
   (v): nhốt vào nơi chật hẹp (thường ở dạng bị động) 
Cabinet /'kæbinit/ (n): tủ (nhiều ngăn); phòng riêng (nhỏ), nội các, chính phủ, vỏ (máy) 
Cable /'keibl/ (n): dây cáp, dây neo; đường viền xoắn (quanh cột nhà, quanh vòng vàng); 
  (v): cột/buộc bằng dây cáp, đánh điện tín xuyên đại dương, viền đường xoắn 
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 Cable-car (n): toa xe kéo bằng dây cáp 
Dine /dain/ (v): ăn các bữa chính trong ngày (bữa trưa hoặc bữa tối); thết cơm, mời cơm 
 Dinner /'dinə/ (n): bữa ăn chính trong ngày (bữa trưa hoặc bữa tối); tiệc chiêu đãi/liên hoan 
 Diner /'dainə/ (n): người dự bữa ăn, người dự tiệc; toa ăn (xe lửa), quán ăn nhỏ ven đường 
 Dining-room: phòng ăn 
 To dine out: ăn ngoài (ăn tiệm, ăn cơm nhà bạn, ăn cơm khách... tức là không ăn ở nhà) 
Meal /mi:l/ (n): bữa ăn, món ăn; (vi): ăn, ăn cơm 
Banquet /'bæŋkwit/ (n): đại tiệc, tiệc lớn; (vt ,vi): ăn tiệc, dự tiệc, thết tiệc (tiệc lớn) 
Sushi /'su:ʃi/ (n): một món ăn của N hật 
Tempura /'tempju:rə/ (n): một món ăn của N hật 
Snack /snæk/ (n): bữa ăn qua loa, chút thức ăn, chút rượu; phần chia; (vi): ăn qua loa 
 To go snacks with someone in sth: chia phần với ai đó về cái gì đó 
 Snack-bar: quán rượu nhỏ, quán bán quà 
Billiards /'biliədʒ/ (n): trò chơi bi-a 
Able /'eibl/ (adj): có khả năng/năng lực; có đủ tư cách/thNm quyền 

Enable /i'neibl/ (v): làm cho có khả năng/năng lực; cho quyền, cho phép 
Unable /ʌn'eibl/ (adj): không có khả năng/năng lực, bất tài; không có phép/thNm quyền 
Disable /dis'eibl/ (v): (làm) mất năng lực/bất lực/tàn tật; làm không đủ tư cách/thNm quyền 

Gibber /'dʒibə/ (n): tiếng nói lắp bắp; (v): nói lắp bắp; (ng.bóng): nói tào lao, tầm phào 
 Gibberish /'dʒibəriʃ/ (n): lời nói lắp bắp, chuyện nói tào lao/tầm phào 
Gossip /'gɒsip/ (n,vi): ngồi lê đôi mách, nói chuyện tầm phào 
 Gossip column: cột/mục chuyện nhặt nhạnh trên báo 
Flibbertigibbet /,flibəti'dʒibit/ (n): người ngồi lê đôi mách, người ba hoa/nông nổi/đồng bóng 
Gambler /'gæmblə/ (n): kẻ bài bạc, con bạc; kẻ đầu cơ 
Boy /bɔi/ (n): con trai, thiếu niên nam; (thân mật) bạn thân 
 Boyfriend /'bɔifrend/ (n): bạn trai, người yêu (nam) 

Playboy /'pleibɔi/ (n): kẻ ăn chơi (nam) 
Girl /gɜ:l/ (n): con gái, thiếu nữ 
 Girlfriend /'gɜ:lfrend/ (n): bạn gái, người yêu (nữ) 
 Playgirl /'pleygɜ:l/ (n): kẻ ăn chơi (nữ) 
Man /mæn/ (n): đàn ông, nam nhi; người, con người, nhân loại; → số nhiều Men /men/ 
         (vt): làm cho mạnh mẽ/cường tráng/can đảm lên; cung cấp người, giữ/đứng vào vị trí 
 Manly /'mænli/ (adj): có tính đàn ông, có nam tính; có vẻ đàn ông, hợp với đàn ông 
 Chú ý: Các từ ghép với Man thì thường đọc æ thành ə. Ví dụ: businessman /'bizinismən/ 
Woman /'wʊmən/ (n): đàn bà, phụ nữ, nữ giới; tính đàn bà, nữ tính; → số nhiều women /'wimin/ 
 Womanly /'wʊmənli/ (adj): (thuộc) đàn bà; nhu mì, thùy mị 
School /sku:l/ (n): đàn cá, bầy cá; (vi): hợp thành đàn (cá), bơi thành bầy 
 School fish: loại cá thường bơi thành bầy 
School /sku:l/ (n): trường học, học đường, buổi học, sự đi học, môn học; trường phái, hiện trường; 
  (vt): cho đi học, dạy dỗ, rèn luyện vào khuôn phép 

Boarding-school (n): trường nội trú 
School-work (n): việc học, việc học hành (nói chung) 
Home-work (n): bài tập ở nhà 
There will be no school today: hôm nay không học 

Các loại trường học ở Anh: 
- Primary school: trường tiểu học 
- Secondary school: trường trung học 
  (học sinh ra trường ở tuổi 16 để chuyển qua Grammar school hoặc College) 
- Grammar school: trường có tính chất tuyển chọn, nhận học sinh 16-18 tuổi từ Secondary school 
- Comprehensive school: trường phổ thông tổng hợp (hoặc trường phổ thông hỗn hợp/toàn diện), có 
nhiều chương trình học và thời gian học khác nhau, nhận học sinh trung học đủ mọi trình độ, là loại 
trường phổ biến thay cho cả 2 loại Secondary school và Grammar school 
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- Public school: trường công 
- Private school: trường tư 
Arrest /ə'rest/ (v,n): bắt giữ; chặn lại, hãm lại, dừng lại 
Seize /si:z/ (v): tóm bắt, bắt giữ, tịch thu; cướp, chiếm đoạt; hiểu thấu,nắm vững; buộc, bị kẹt (máy) 
 Seizing /'si:ziŋ/ (n): (sự)... 
 Seizable /'si:zəbl/ (adj): có thể tịch thu 
Possess /pə'zes/ (v): có sở hữu, chiếm hữu, chiếm đoạt; ám ảnh (+with, +by) 
 To be possessed with devil: bị ma quỷ ám ảnh 
 Possesive /pə'zesiv/ (adj): sở hữu, chiếm hữu 
 Possession /pə'zeʃn/ (n): sở  hữu, chiếm hữu; vật sở hữu, tài sản; thuộc địa 
 To possess good qualities: có những đức tính tốt 
 To be possessed of sth: có cái gì 
 To possess oneself of sth: chiếm đoạt/chiếm hữu cái gì 
Scan /skæn/ (v): quét (ra đa, đèn, hình ảnh...); nhìn lướt, đọc lướt; (n): nội soi cắt lớp 
 Scanner /'skænə/ (n): máy quét hình, bộ quét ra đa, bộ phân hình (TV), máy nội soi cắt lớp 
 To scan a book: đọc lướt một cuốn sách 
Scandal /'skændl/ (n): vụ bê bối, tai tiếng 
Sandal /'sændl/ (n): dép, quai dép; gỗ đàn hương = Sandal-wood; (v): đi dép, gài quai dép 
Slipper /'slipə/ (n): dép đi trong nhà, dép lê; guốc phanh; người thả chó (thi); (v): đánh bằng dép 
Slippery /'slipəri/ (adj): trơn; dễ tuột, khó nắm; (việc) khó xử, tế nhị; láu cá, không tin cậy được 
N ip /nip/ (v,n): (_/cái/sự) cấu, véo, nhéo, kẹp, cắn; tê buốt/cóng 

N ipper /'nipə/ (n): người cấu/nhéo; càng (cua), cái kìm/kẹp (s.nhiều); thằng nhóc/nhãi 
Pinch /pintʃ/ (v/n): (_/cái) vấu, nhéo, kẹp, kẹt; (n): một nhúm; lúc gay go, lúc bức thiết 

(v): bó chặt, làm đau/tức (giày); keo kiệt; cưỡng đoạt 
Claw /klɔ:/ (n): càng (cua),móng vuốt (mèo,chim); vật hình móc,cái kẹp;cái tay; (v): quắp,cào,xé,vồ 
 Claw-hammer: búa nhổ đinh 
Clamp /klæmp/ (n): cái kẹp, bàn kẹp (êtô), cái giữ; (v): cặp chặt lại, kẹp chặt lại, giữ chặt lại. 
Butler /'bʌtlə/ (n): quản gia 
Champagne /'ʃæmpein/ (n): rượu sâm banh, màu vàng nhạt 
Champion /'tʃæmpiən/ (n): vô địch, nhà vô địch; (v) đấu tranh cho; (adj,adv): cừ, tuyệt 
 Championship (n): chức vô địch; sự bảo vệ/bênh vực/đấu tranh cho 
Chamfer /'tʃæmfə/ (n): mặt vát cạnh, đường xoi (cột); (v): vát cạnh, xoi đường (cột) 
Brigade /bri'geid/ (n): lữ đoàn (quân đội); đội (tàu); (v): tổ chức thành lữ đoàn/đội 
 A fire brigade (n): đội cứu hỏa 
Bridge /bridʒ/ (n): cầu; (v): xây cầu; bắc ngang 
Bride /braid/ (n): cô dâu 

Bridegroom /'braidgrʊm/ (n): chú rể 
Bridecake /'braidkeik/ (n): bánh cưới 
Bridesmaid /'braizmeid/ (n): phù dâu 
Bridesman /'braizmən/ (n): phù rể 

Bribe /braib/ (v): hối lộ, đút lót, mua chuộc; (n): (của/vật) hối lộ, đút lót, mua chuộc 
 Briber /'braibə/ (n): người đưa hối lộ/đút lót/mua chuộc 
 Bribee /brai'bi:/ (n): người nhận hối lộ/đút lót/mua chuộc 
 Bribery /'braibəri/ (n): (sự/việc/tội) đút lót/hối lộ/mua chuộc 
Corrupt /kə'rʌpt/ (v,adj): (_/bị) đút lót, mua chuộc; đồi bại, thối nát, hư, thối; bị sửa lại/làm sai lạc 
 Corruption /kə'rʌpʃn/ (n): (sự) tham nhũng, đồi trụy, mục nát; (sự) sửa lại/làm sai lạc 
 Corruptible /kə'rʌptəbl/ (adj): dễ hối lộ/mua chuộc; dễ hư hỏng/trụy lạc/thối nát 
Erupt /i'rʌpt/ (v): phun (núi lửa), nổ ra (chiến tranh); nhú lên, mọc lên (răng); nổi lên (nốt trên da) 
 Eruption /i'rʌpʃn/ (n): (sự)... 
Finger /'fiŋgə/ (n): ngón tay; (v): sờ mó; đánh/búng dây đàn; ăn tiền, ăn hối lộ 
 Index finger /'indeks 'fiŋgə/ (n): ngón tay trỏ 
 Fish finger (n) = Fish stick (n): chả cá, lát cá nhỏ có bọc bột (hoặc vụn bánh) 
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Thumb /θʌm/ (n): ngón tay cái; (vt): dở qua, lướt qua (sách); chơi/điều khiển vụng về 
 Thumbnail = Thumb-nail /'θʌmneil/ (n): móng ngón cái 

Thumbnail sketch: bức chân dung nhỏ (bằng móng tay), bản phác thảo ngắn 
Arm /ɑ:m/ (n): cánh tay, tay áo; nhánh sông/cây; vũ khí, binh chủng; (v): trang bị vũ khí 
 Forearm /'fɔ:rɑ:m/ (n): cẳng tay, cánh tay; (v): chuNn bị (v.khí) trước để sẵn sàng chiến đấu 

To be armed with: được trang bị (vũ khí, tư tưởng) 
 To be armed to the teeth: được vũ trang đến tận răng 
 The arm of the law: quyền lực của pháp luật 
 The air arm: không quân 
 To disarm sb: tước vũ khí của ai 
 Disarming (n): giải trừ quân bị 
Sleeve /sli:v/ (n): tay áo; ống bọc ngoài; vỏ bọc đĩa hát 
 Short-sleeved shirt: áo sơmi ngắn tay 
Glove /glʌv/ (n): găng tay, bao tay; (vt): (đeo/mang) găng tay, bao tay 
Limb /lim/ (n): chân tay, cành cây to; bờ, rìa, quầng; (v): chặt chân tay. 
Climb /klaim/ (n,v): leo, trèo 
 Climber /klaimə/ (n): người leo trèo, người leo núi; cây leo, chim leo trèo 
 Social climbers: những kẻ thích bon chen (tên một vở kịch của Shakespeare) 
Shin /ʃin/ (n): cẳng chân, ống quyển; 

     (v): đá vào cẳng chân; (+up/down) leo trèo lên/xuống (dùng cả chân tay) 
To shin up/down sth: leo trèo lên cái gì 

Pipe /paip/: ống quần; ống dẫn (nước, dầu), tNu thuốc, ống sáo/tiêu; (v): đặt ống dẫn, thổi sáo/tiêu 
 Pipeline /paiplain/ (n): ống dẫn dầu; (v): đặt ống dẫn dầu, dẫn bằng ống dẫn dầu 
 In the pipeline: đang được soạn thảo; đang dự trù 
Toe /təʊ/ (n): ngón chân, mũi (giày), chân (tường); (v): đặt ngón chân vào, đóng mũi (giày), sút 
Tow /təʊ/ (v,n): lai, dắt, kéo (tàu, thuyền, xe) 
Towel /'taʊəl/ (n): khăn tắm; (v) lau bằng khăn 
Tower /'taʊə/ (n): tháp, pháo đài; (v): bay vút lên; (+above) vượt hẳn lên 
 The castle towered above the buildings 
Turret /'tʌrit/ (n): tháp phòng thủ, tháp pháo; tháp nhỏ 
Fort /fɔ:t/ (n): pháo đài, đồn lũy, công sự, vị trí phòng thủ 
 To hold the fort: cố thủ, duy trì tình trạng sẵn có 
Parcel /'pɑ:sl/ (n): gói, bưu kiện; mảnh đất; phần, cổ phần; (v): chia thành từng phần 
Stock /stɒk/ (n): kho/hàng dự trữ; vốn, cổ phần; (v): cung cấp (hàng), tích trữ; (+up) cất vào kho 
 Stock broker (n): người môi giới chứng khoán 
Share /ʃeə/ (n): phần đóng góp, cổ phần, phần; lưỡi cày; 

        (v): có phần, tham dự, tham gia, phân chia, phân phối, chia sẻ 
 Shareholder /'ʃeə,həʊldə/ (n): cổ đông 
Take /teik/ (n): (sự) cầm, nắm, giữ, lấy, đưa, dắt; chầu, mẻ (săn/câu được); tiền thu (bán vé); 
 Take – Took /tʊk/ - Taken /'teikn/ (v): cầm, nắm, giữ, lấy, đưa, dắt; bắt, chiếm, rút ra, mang đi; 
     làm, thực hiện, thi hành; bị, mắc, nhiễm; coi như, xem là, hiểu, cảm thấy; đòi hỏi, yêu cầu 
 Take of (v): đảm nhận, gánh vác 
 Take off (v): cởi, bỏ, lấy, đưa, tiễn, cất cánh (máy bay) 

Take part in (v): tham dự, tham gia = To join = To participate 
Do you take my meaning? Anh có hiểu ý của tôi không? 
To take cold: bị cảm lạnh 
To take the opportunity: nắm bắt lấy cơ hội, tận dụng cơ hội 
To take a journey: làm/thực hiện một chuyến du lịch 
To take note: ghi chép, ghi chú 
To take ticket: mua vé 
To take the children: dẫn theo bọn trẻ (bầy con) 
To take up with: kết giao với, giao thiệp với, giao du với, chơi bời với 
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To take care of: chịu trách nhiệm về, chăm sóc cho, bảo đảm (được yên lành, khỏe mạnh) cho 
To take care = To have a care: cNn thận, coi chừng 
To take on: đảm nhận, gánh vác; thuê/mướn người vào làm, nhận người vào làm; dẫn đi tiếp; 

       nhận đánh cuộc, nhận lời thách đố; xúc động mạnh, choáng váng, hoảng lên 
To take out: rút ra, lấy ra (to withdraw); xóa sạch, tNy sạch (to remove) 
To take back (vt): rút lui, rút lại ≈ Withdraw, Retract; đồng ý nhận lại, chấp nhận cho trở lại 

Partake /pɑ:teik/ – Partook – Partaken: tham dự, tham gia; có phần, cùng hưởng, cùng chia sẻ 
Overtake – Overtook – Overtaken (v): vượt, vượt qua, bắt kịp, xảy đến bất thình lình 
Overall /'əʊvərɔ:l/ (adj,adv): toàn bộ, toàn thể, tất cả; nói chung, bao gồm mọi thứ; 

      (n): áo khoác (khoác bên ngoài khi làm việc, hoặc để che bụi cho quần áo...) 
 Overall view: toàn cảnh 
 How much does it cost overall? hết thảy thì nó tốn bao nhiêu tiền? 
Overlook /'əʊvə,lʊk/ (n): cảnh quan sát từ trên cao, sự quan sát từ trên cao; 
    /əʊvə'lʊk/ (vt): nhìn từ trên cao; xem xét,trông nom,giám sát; bỏ qua,tha thứ,không thấy 
 To overlook a fault: bỏ qua một lỗi lầm 
 To overlook a printer's error: không thấy/bỏ sót một lỗi in ấn. 
Music /'mju:zik/ (n): nhạc, âm nhạc, tiếng nhạc, khúc nhạc 
 Musical /'mju:zikl/ (adj): (thuộc) nhạc,âm nhạc; thích nhạc,được phổ nhạc; du dương,êm tai 
 Musician /mju:'ziʃn/ (n): nhạc sĩ, nhà soạn nhạc 
Jazz /dʒæz/ (n): nhạc jazz, điệu nhảy jazz; (v): chơi nhạc jazz, nhảy điệu jazz; (vt): trò vui nhộn ồn ào 
 Jazzy /'dʒæzi/ (adj): vui nhộn, ồn ào; như nhạc jazz, có tính chết nhạc jazz 
Blue /blu:/ (adj): xanh nước biển, mặc quần áo xanh nước biển; buồn chán, thất vọng; 
      (n): màu xanh, phNm xanh; (vt): làm xanh, nhuộm xanh; (từ lóng) xài phung phí tiền bạc 
 Blues /blu:z/ (n): nhạc blues, điệu nhảy blues; (sự) buồn chán, thất vọng 
 Winter blues (n): hội chứng buồn chán mùa đông (một dạng rối loạn cơ thể theo mùa) 

The blue: biển cả, bầu trời 
Vowel /'vaʊəl/ (n): nguyên âm 
Consonant /'kɔnsənənt/ (n): phụ âm; (adj): thuận tai, du dương, êm ái; hòa hợp, phù hợp 
 Consonance /'kɔnsənəns/ (n): (sự) thuận tai, du dương, êm ái; (sự) hòa hợp, phù hợp 
 Consonantal /,kɔnsə'næntl/ (adj): (thuộc) phụ âm 
Concert /'kɔnsət/ (n): buổi hòa nhạc; (sự) phối hợp, hòa hợp; 

 /kən'sə:t/ (v): phối hợp; sắp đặt, bàn tính, dự tính 
 Concert-hall /'kɔnsət,hɔ:l/ (n) = Concert-room /'kɔnsət,rʊm/ (n): phòng hòa nhạc 
 Concerted /kən'sə:tid/ (adj): có phối hợp; có sắp đặt, có bàn tính, có dự tính 
 Concertedly /kən'sə:tidli/ (adv) 
Concern /kən'sɜ:n/ (n,vt): (sự) liên quan, dính líu; (sự/việc) lo lắng, lo ngại, quan tâm; lợi lộc, cổ phần; 
         (vt): liên quan tới, dính líu với; lo lắng, lo ngại, quan tâm 
 Concerned (adj): có liên quan/dính líu; lo lắng, băn khoăn, quan tâm 
 Concernment (n): việc, tầm quan trọng; lợi lộc, phần; lo lắng, lo âu 
Harmonic /hɑ:'mɒnik/ (adj): du dương, hài hòa, điều hòa 

Harmonious /hɑ:'məʊniəs/ (adj): hài hòa, cân đối; hòa thuận, hòa hợp 
Harmony /hɑ:'məʊni/ (n): (sự) hài hòa, cân đối, hòa thuận, hòa hợp; (nhạc) hòa âm 
Harmonica /hɑ:'mɒnikə/ (n): đàn ácmônica 
Harmonium /hɑ:'məʊniəm/ (n): đàn ácmônium, đàn đạp hơi 

Hymn /him/ (n): bài thánh ca, bài hát ca tụng; (v): hát ca tụng/ca ngợi, hát thánh ca 
Accord /ə'kɔ:d/ (n,v): sự hòa hợp, phù hợp; sự đồng tình, nhất trí; (n): hòa ước, hiệp định; hợp âm 
 Accordance /ə'kɔ:dəns/ (n): sự phù hợp/hòa hợp (+with) 
 Accordant /ə'kɔ:dənt/ (adj): phù hợp, hòa hợp (+with) 
 According to (prep,adv): theo đúng, tương xứng 
 Words do not accord with deeds: lời nói không đi đôi với việc làm. 
Get along well with sb: sống hòa hợp với ai đó 
Concord /'kɔŋkɔ:d/ (n): (sự) hòa hợp, hòa thuận, tương hợp; thỏa ước, hiệp ước; hòa âm (nhạc) 
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 Concordant /kən'kɔ:dənt/ (adj): (+with) hòa hợp với, phù hợp với; hòa âm (nhạc) 
 Concordance /kən'kɔ:dənce/ (n): (+with) sự hòa hợp, sự phù hợp; mục lục, sách dẫn đề mục 
Concoct /kən'kɒkt/ (vt): pha chế; bịa đặt, dựng chuyện 
 Concoction /kən'kɒkʃn/ (n): (sự/đồ/thuốc) pha chế; (sự) bịa đặt, dựng chuyện 
Cocktail /'kɔkteil/ (n): nước cốc-tai, rượu cốc-tai 
Concourse /'kɒŋkɔ:s/ (n): khoảng trống giữa tòa nhà lớn, phòng đợi lớn; đám đông tụ tập 
Island /'ailənd/ (n): hòn đảo; (v): cô lập, đưa ra đảo; biến thành hòn đảo 
 Islandish (adj): (thuộc) hòn đảo 
 Islander (n): người ở đảo 
 Isle /ail/ (n): hòn đảo nhỏ 

Islet /'ailit/ (n): hòn đảo nhỏ; vùng đất cô quạnh/cách biệt 
Aisle /ail/ (n): lối đi giữa các dãy ghế (trong nhà thờ, rạp hát, máy bay, tàu, xe) 
Idle /'aidl/ (adj,v): vô công rồi nghề, thất nghiệp, la cà, lêu lổng; (máy) chạy không, lãng phí 
 Idleness (n): (sự/tình trạng)... 
Layout /'leiaʊt/ (n): người vô công rồi nghề; (sự/cách/sơ đồ) bố trí, sắp đặt, trình bày; maquette 
Maquette /mæ'ket/ (n): mô hình, bản vẽ, ma-két 
Hill /hil/ (n): đồi, cồn, gò, đụn/mô đất 
 Hilly /'hili/ (adj): có nhiều đồi núi 
 Hilliness /'hilinis/ (n): tính chất/tình trạng có nhiều đồi núi 
Steep /sti:p/ (adj): dốc; quá quắt; ngoa, phóng đại; (n): dốc; ngâm (nước); (v): ngâm 
Steeple /'sti:pl/ (n): tháp chuông (nhà thờ) 
Belfry /'belfri/ (n): tháp chuông 
 The entrance of Ben Thanh market with belfry and clock has become the symbol of HCMC. 
Spire /'spaiə/ (n): đường xoắn ốc; chóp nhọn, tháp hình chóp; (v): mọc thẳng lên, xây tháp h.chóp 
 Spiral /'spaiərəl/ (adj): xoắn ốc; (n,v): (_/sự/đường/bay) xoắn ốc, lên/xuống từ từ 
 Spirality /spai'ræləti/ (n): sự xoắn ốc, sự xoắn theo hình trôn ốc 
Spike /spaik/ (n): đầu/que nhọn, gai (ở dây thép gai, đế giày); (v): đóng/đâm bằng đinh, que nhọn 
 Spike guns: bịt nòng súng, (ngh.bóng) vô hiệu hóa 
Church /tʃə:tʃ/ (n): nhà thờ; giáo hội, giáo phái; buổi lễ nhà thờ 
 Church service: buổi lễ nhà thờ 
 The Catholic Church: giáo hội Thiên Chúa 
Cathedral /kə'θi:drəl/ (n): nhà thờ lớn, thánh đường (principal church) 
 N otre Dame Cathedral: nhà thờ Đức bà 
Catholic /'kæθəlik/ (adj):bao gồm/quát,rộng khắp;độ/rộng lượng; (adj,n):đạo Thiên chúa,Công giáo 
 Roman Catholic /'rʌʊmən 'kæθəlik/: Giáo hội La Mã (đứng đầu là Giáo Hoàng) 
Pagoda /pə'gəʊdə/ (n): chùa, tháp 
 One pillar pagoda: chùa Một cột 
Mausoleum /,mɔ:sə'li:əm/: lăng, lăng tNm 
 Uncle Ho's mausoleum: lăng Bác Hồ 
Temple /'templ/ (n): đền, miếu, điện, thánh thất 
Temper /'tempə/ (n): tính tình, tâm trạng; cơn giận/thịnh nộ; (v): kềm chế, làm dịu/giảm, tôi luyện 
 Short-tempered (adj): nóng tính, nóng nảy, nóng vội 

Quick-tempered (adj): dễ nổi nóng, dễ cáu 
N asty temper (n): tính tình cáu kỉnh 
Mild temper (n): tính tình hòa nhã 
To keep one's temper: giữ bình tĩnh 
To lose one's temper: mất bình tĩnh, nổi cáu, nổi nóng 

Tempt /tempt/ (vt): cám dỗ, khêu gợi, lôi cuốn, gợi thèm; xúi, xúi giục 
 Temptation /temp'teiʃn/ (n): (sự)... 
 Tempting /'temptiŋ/ (adj) 
 Tempter (n): người xúi giục, cám dỗ, khêu gợi; The tempter: quỷ sa tăng 
 To tempt sb to sth: xúi ai làm điều gì 
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Mood /mu:d/ (n): tâm trạng, tính tình, tính khí; cơn bực mình, nỗi phiền muộn; lối, thức, điệu (nhạc) 
 Moody /'mu:di/ (adj): buồn rầu, ủ rũ, phiền muộn 

Moodiness /'mu:dinis/ (n): (trạng thái) buồn rầu, ủ rũ, phiền muộn 
To be in the merry mood = To be in a good mood: ở tâm trạng vui vẻ, đang phấn khởi 

Try /trai/ (n): sự thử; (v): cố gắng, thử, thử thách; xét xử, kiểm tra 
 I'll give it a try: tôi sẽ thử làm cái đó 
 To try a case: xét xử một vụ kiện 
 She's trying out for the part of Cleopatra: cô ấy đang thử vai nữ hoàng Cleopatra 
Attempt /ə'tempt/ (n,v): (sự/_) thử, cố gắng, nỗ lực; mưu hại, xâm phạm 
Contempt /kən'tempt/ (n): (sự) khinh rẻ/miệt, xem thường, xúc phạm 
 Contemptible /kən'temptəbl/ (adj): đáng khinh, đê tiện, bần tiện 
Contemporary /kən'temprəri/ (adj): đương thời; cùng thời, cùng tuổi; (n): người cùng thời/cùng tuổi 
Outrage /'aʊtreidʒ/ (v,n): (_/sự) xúc phạm, sỉ/lăng/làm nhục, vi phạm trắng trợn 
 Outrageous /aʊt'reidʒəs/ (adj): xúc phạm,sỉ/lăng/làm nhục; vô nh.đạo,thái quá; ác/mãnh liệt 
Charm /tʃɑ:m/ (v,n): duyên dáng, quyến rũ; mê hoặc, bùa mê 
 Charming /tʃɑ:miŋ/ (adj): duyên dáng, quyến rũ 
 Charmless /tʃɑ:mlis/ (adj): vô duyên 
Glamour = Glamor /'glæmə/ (n): (sức/vẻ) quyến rũ, say đắm, mê hoặc, huyền ảo 
    (v): quyến rũ, làm say đắm, mê hoặc 
 Glamorous /'glæmərəs/ (adj): đầy quyến rũ, đẹp say đắm 
 Glamorize (_se) /'glæməraiz/ (v): làm cho quyến rũ/say đắm; (US) tán dương, tán tụng 
Grace /greis/ (v,n): duyên dáng, phong nhã; vẻ vang, vinh dự; (n): ơn huệ, khoan hồng, chiếu cố 
 Graceful /'greisfl/ (adj): duyên dáng, phong nhã 
 Graceless /'greislis/ (n): bất nhã, khiếm nhã; trơ tráo 
 She has a graceful motion: cô ta có dáng đi duyên dáng 
Disgrace /dis'greis/ (v,n): ghét/ruồng bỏ, không sủng ái; giáng/cách chức; ô nhục, nhục nhã, hổ thẹn 
 Disgraceful /dis'greisful/ (adj): ô nhục, nhục nhã, hổ thẹn 
 Disgracefulness (n): (sự) ô nhục, nhục nhã, hổ thẹn 
Degrade /di'greid/ (v): giáng chức, giảm giá trị; mất danh giá, hèn hạ; thoái hóa, giảm sút 
 Degrading (adj): làm giảm giá trị; hèn hạ 
Grade /greid/ (n): cấp bậc, mức, độ, hạng, loại; điểm, lớp; độ dốc; (v): sắp xếp, phân loại; tăng lên; 
  (v): sửa độ dốc cho thoai thoải → Grader /'greidə/ (n): máy san/ủi đất, máy tuyển chọn 
 Grade school: trường phổ thông 
 To made the grade: đạt đủ điểm, đủ trình độ. 
 The fourth grade: lớp 4 
Class /klɑ:s/ (n): loại, hạng, lớp (sinh vật); giai cấp, tầng lớp; lớp học, giờ học; (v): phân loại 
 Class war (n): đấu tranh giai cấp 
 Classless /'klɑ:slis/ (adj): không giai cấp 
 Working class (n)= Working classes (n): giai cấp/tầng lớp công nhân 
Level /'levl/ (n): mức, mực (nước), cấp bậc, trình độ; (adj,vt): (_/làm) bằng, phẳng, cân bằng, san bằng 
 Levelling (n): (sự) làm bằng phẳng, san bằng, xóa bỏ chênh lệch, làm cho bình đẳng 
 On a level with...: ngang bằng với... 
Kind /kaind/ (n): loài, giống; loại, thứ, hạng; bản tính, tính chất; hiện vật; 
 → The rabbit kind: giống thỏ 
 → People of all kinds: người đủ mọi hạng 
 → To act after one's kind: hành động theo bản tính 
 → To pay in kind: trả bằng hiện vật 
 Kind (adj): tử tế, ân cần, có lòng tốt, thân ái, thân mật; (kỹ thuật) mềm, dễ xử lý/gia công 
 → To be kind enough to: Vui lòng/làm ơn làm cái gì 
 → To be so kind as to: Xin hãy làm ơn... 

Kind of (n): đôi chút, phần nào, chừng mực nào 
→ I kind of expected it: tôi cũng phần nào mong đợi nó 
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→ I feel kind of sorry for him: tôi phần nào cảm thấy tiếc cho hắn 
Kind of (n): hầu như, hồ như; cái đại khái giống như, cái tàm tạm gọi là, cái gần giống 
→ I feel a kind of remorse: Tôi cảm thấy cái gì đó như là sự hối hận 
→ Coffee of a kind: cái tạm gọi là cà phê 
→ Something of the kind: cái gì đại loại như thế 
Kindly /'kaindli/ (adj,adv): tử tế, tốt bụng; thân ái, thân mật; dễ chịu, làm ơn, vui lòng 
Kindness /'kainis/ (n): (sự/điều/lòng) tử tế, tốt bụng, thân ái, ân cần 

Sort /sɔ:t/ (n): thứ, loại, hạng; kiểu, cách; (v): lựa chọn, sắp xếp, phân loại; phù hợp, thích hợp 
 Sort of: phần nào 
 Kind of = Sort of = Somewhat = A little bit: đôi chút, phần nào 
Teaspoon: muỗng cà phê (VN ) 
Tablespoon: muỗng canh (VN ) 
Correct /kə'rekt/ (adj): đúng, đúng đắn, chính xác, phải, hợp; (vt): sửa (cho đúng), hiệu chỉnh 
 Incorrect /,iŋkə'rekt/ (adj): sai, không đúng, không đứng đắn (thái độ) 
 Correction /kə'rekʃn/ (n): (sự) sửa chữa, hiệu chỉnh; việc chấm bài; (sự) trừng phạt/trị 
 House of correction: nhà tù 
 To speak under correction: nói ra trong khi biết rằng có thể còn điều sai lầm 
Exact /ig'zækt/ (adj): chính xác, đúng, đúng đắn; (vt): đòi, đòi hỏi; tống tiền, bắt phải nộp/đóng 
 Exactly /ig'zæktli/ (adj): chính xác, đúng đắn; đúng như thế, đúng vậy (câu trả lời) 
 Exacting /ig'zæktiŋ/ (adj): đòi hỏi nhiều/cao/quá quắt; đòi hỏi phải kiên trì/cố gắng 

Exactable /ig'zækt/ (adj): có thể đòi/đòi hỏi; có thể bắt phải nộp/đóng 
Exaction /ig'zækʃn/ (n): (sự) tống tiền, đòi hỏi, sách nhiễu; sưu cao thuế nặng 

Accurate /'ækjərət/ (adj): chính xác, đúng; xác đáng, đúng đắn 
 Accurately /'ækjərətli/ (adv) (một cách) chính xác, đúng; xác đáng, đúng đắn 
 Accuracy /'ækjərəsi/ (n): (sự/độ)... 
Precise /pri'sais/ (adj): chính xác, đúng; tỉ mỉ, kỹ tính, câu nệ 

Precisely /pri'saisli/ (adv): chính xác, đúng, hoàn toàn đúng 
Preciseness /pri'saisnis/ (n): (tính/sự/độ) chính xác, đúng; tỉ mỉ, kỹ tính, câu nệ 

 Precision /pri'siʒn/ (n): (tính/sự/độ) chính xác, đúng 
People's precise needs seldom coincided: nhu cầu chính xác mỗi người hiếm khi trùng 

Precious /'preʃəs/ (adj): quý, quý giá, quý báu 
 Precious stones: đá quý, ngọc 
 Precious metals: kim loại quý 
Specious /'spi:ʃəs/ (adj): chỉ có mã ngoài/bề ngoài; tốt mã 
Space /speis/ (n): khoảng, chỗ, khoảng cách; không gian, khoảng không; (vt,vi): đặt/để cách nhau 

Spacious /'speiʃəs/ (adj) = Large 
 Spaceman /speismæn/ (n): nhà du hành vũ trụ 
Distance /'distəns/ (n): khoảng cách, tầm xa, quãng đường; khoảng (thời gian); sự cách biệt/xa cách 
         (vt): lánh xa, tránh xa, làm cho kém thân mật 
 At this distance of time: vào khoảng thời gian đó 
 In the distance: ở đàng xa 
 You can see the bridge in the distance: bạn có thể thấy cây cầu ở đàng xa 
Choke /tʃəʊk/ (n): (sự) nghẹt, kẹt; ngạt, tắc (thở); nghẹn (lời) 
 Choke up: bịt lại, bít lại 
Throttle /'θrɒtl/ (n): họng, hầu; van tiết lưu, van bướm; (v): bóp cổ, bóp nghẹt, đàn áp; tiết lưu 
Stiff /stif/ (adj): cứng đơ; cứng nhắc, không nhân nhượng; khó nhọc,khắc nghiệt 
 He was scared stiff: anh ta sợ cứng người 
 To lie stiff in death: nằm chết cứng 
Stuff /stʌf/ (v): bịt, nhồi nhét, lèn; ngấu nghiến, ngốn, tọng; (n): chất, thứ, món; vải len, tiền, đạn; 
       (slang): những đồ/vật/người/hoạt động... nào đó (không tên, không xác định rõ ràng) 

Stuffy /'stʌfi/ (adj): ngột ngạt, thiếu không khí; nghẹt mũi; hẹp hòi, hay hờn giận 
Delivering stuff: công việc giao hàng 
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Cram /kræm/ (v): nhồi, nhét, tống vào, ních đầy; (n): sự nhồi nhét/sọ, đám đông chật ních 
 Cramfull /'kræmfl/ (adj): đầy tràn, không thể nhồi vào được nữa 
 Crammer /'kræmə/ (n): người luyện thi; (lóng): người nói dối/láo 
Scram /skræm/ (từ lóng): cút đi, xéo đi 
 Scramble (v): bò, toài, trườn; tranh cướp/giành; cất cánh (khNn); tung tiền (để trẻ em giành) 
 Scrambled egg (n): trứng bác (món trứng tráng) 
Cramp /kræmp/ (n): chuột rút; sự bó buộc, tù túng, gò bó;thanh kẹp, má kẹp = Cramp-iron (n); 
     (vt): làm cho bị chuột rút; kẹp bằng thanh kẹp/bàn kẹp; làm gò bó/cản trở/câu thúc 

Cramped /kræmpt/ (adj): chật hẹp, tù túng, gò bó; khó đọc (chữ) 
Rampant /'ræmpənt/ (adj): lan tràn (tệ nạn, dịch); um tùm, rậm rạp; hung hăng, hùng hổ; chồm lên 
 Rampance /'ræmpənsi/ (n): (sự) lan tràn; (sự) hung hăng, hùng hổ 
N arrow /'nærəʊ/ (adj): chật, hẹp, nhỏ nhen; kỹ, tỉ mỉ; (v): co, rút, thu hẹp; (n): sông/đường... hẹp 
 N arrowly (adv): chật, hẹp; kỹ lưỡng, tỉ mỉ; suýt, suýt nữa 
 N arrow-minded (adj): đầu óc hẹp hòi 
Mass /mæs/ (n): khối, đống; số đông, đa số; (v): chất thành đống, tập trung 
 Massive /'mæsiv/ (adj): to lớn, đồ sộ; ồ ạt (tấn công); thô, nặng nề 
 Mass-produce (v): sản xuất hàng loạt 
Direct /di'rekt, dai'rekt/ (adj,adv): thẳng,ngay; trực tiếp,đích thân; (adj): rõ ràng,tuyệt đối,hoàn toàn; 

     (vt): chỉ huy, quản lý, điều khiển; hướng, nhằm (về phía); nói (với), gửi (thư), chỉ (đường); 
     (vt ,vi): ra lệnh, chỉ thị 
Directly /di'rektli, dai'rektli/ (adv): thẳng, ngay, ngay lập tức; trực tiếp, đích thân 
Directive /di'rektiv/ (adj): chỉ huy, quản lý, điều khiển; (adj,n): (_/lời) chỉ dẫn, hướng dẫn 
Direction /di'rekʃn, dai'rekʃn/ (n): sự chỉ huy/quản lý/điều khiển; lời hướng dẫn,hướng,chiều 
Directional /di'rekʃənl/ (adj): chỉ huy, quản lý, điều khiển; định hướng 
To direct sb to somewhere: chỉ ai đó đi đến nơi nào đó 

Curtain /'kə:tn/ (n): màn cửa, màn sân khấu, bức màn; (v): che màn 
 Curtain call (n): sự vỗ tay mời diễn viên ra diễn lần nữa 
Corridor /'kɔridɔ:/ (n): hành lang (nhà, toa xe lửa, dải đất xuyên qua địa phận nước khác) 
Escalate /'eskəleit/ (v): leo thang (nghĩa đen và bóng) 
 Escalation /,eskə'leiʃn/ (n): sự/bước leo thang 
 Escalator /'eskəleitə/ (n): cầu thang cuốn; 

(n,adj): (điều khoản/quy định) điều chỉnh giá/lượng trong hợp đồng 
 House prices have escalated rapidly: giá nhà đã leo thang nhanh chóng 
Walkway /wɔ:kwei/ = Hallway /'hɔ:lwei/ (n): hành lang  
 Moving walkway (n): cầu thang cuốn = Escalator 
Stair /steə/ (n): bậc thang; Stairs: cầu thang 

Stairway /'steəwei/ (n): cầu thang = Staircase /'steəkeis/ 
Downstairs (n/adj): (_/ở/thuộc) tầng dưới; (adv): xuống cầu thang, ở tầng dưới ≠ Upstairs 

Elevate /'eliveit/ (v): nâng, nhấc, đưa lên, nâng cao (giá trị, phNm giá) 
Elevator /'eliveitə/ (n): thang máy, máy nâng, máy trục 

 Elevation /,eli'veiʃn/ (n): sự nâng, nhấc, đưa lên, nâng cao; độ cao so với mực nước biển 
 Elevated /'eliveitid/ (adj): cao cả, cao thượng 
Lift /lift/ (v,n): nâng, nhấc; (n): thang máy; đi quá giang 
 Shop-lifting /'ʃɒpliftiŋ/ (n): sự ăn cắp ở các cửa hàng/siêu thị 
 Shop-lifter /'ʃɒpliftə/ (n): kẻ ăn cắp ở các cửa hàng/siêu thị (giả làm người mua hàng) 
Gift /gift/ (n): (sự) ban,cho,tặng; quà tặng/biếu; món hời; thiên tài,tài năng; (v): ban,cho,tặng,phú 
 Gifted /'giftid/ (adj): có tài, có năng khiếu, có năng khiếu (thiên phú) 
Gist /dʒist/ (n): lý do/nguyên nhân chính; thực chất, ý chính (của một vấn đề, câu chuyện...) 
Souvenir /,su:və'niə - (US) 'su:vəniər/ (n): vật kỷ niệm, đồ lưu niệm 
Anniversary /,æni'vɜ:səri/ (n): ngày kỷ niệm, lễ kỷ niệm 
 Anniversary of one's birth: ngày sinh nhật của ai 
 Anniversary of one's death: ngày giỗ của ai 
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Celebrate /'selibreit/ (v): kỷ niệm, làm lễ kỷ niệm, làm lễ/tổ chức ăn mừng; tán dương, ca tụng 
 Celebration /,seli'breiʃn/ (n): (sự)... 
 To celebrate a victory: ăn mừng chiến thắng, tổ chức lễ mừng chiến thắng 
Celebrity /si'lebriti/ (n): (sự/người) nổi tiếng, nổi danh 
 Celebrity meeting: cuộc gặp gỡ của những nhân vật có danh tiếng 
Fame /feim/ (n): nổi tiếng, tiếng tăm, tên tuổi; tiếng đồn 
 Famous /'feiməs/ (adj) = well-known (adj) 
 Infamous /'infəməs/ (adj): tai tiếng, khét tiếng xấu; ô nhục, bỉ ổi; bị tước quyền công dân 
 Infamousness /'infəməsnis/ (n) = Infamy /'infəmi/ 
Repute /ri'pju:t/ (n): lời/tiếng đồn; tiếng tốt, danh tiếng; (vt): cho là, đồn là (thường bị động) 

Reputation /,repju:'teiʃn/: tiếng (tốt, xấu); thanh danh, danh tiếng 
Reputable /'repjʊtəbl/ (adj): có tiếng tốt, danh giá, đáng kính trọng 

Renown /ri'naʊn/ (n): danh tiếng, tiếng tăm 
 Renowned /ri'naʊnd/ (adj): nổi tiếng, có tiếng tăm, trứ danh 
Glory /'glɔ:ri/ (n): danh tiếng, thanh danh; sự vẻ vang/vinh dự, niềm tự hào; thời hưng thịnh; 

     vẻ huy hoàng/lộng lẫy/rực rỡ; 
  (vi): tự hào, hãnh diện 
 Glory-hole /'glɔ:rihəʊl/ (n): (từ lóng) chỗ/căn phòng/ngăn kéo bừa bộn bNn thỉu 
 To glory on sth: tự hào/hãnh diện về cái gì 
N otorious /nəʊ'tɔ:riəs/ (adj): rõ ràng, hiển nhiên, ai cũng biết; tai tiếng, nổi tiếng xấu 
 N otoriety /,nəʊtə'raiəti/ (n): tình trạng rõ ràng/hiển nhiên/ai cũng biết; (người/sự) tai tiếng 
Manifest /'mænifest/ (v): biểu lộ/hiện, bày/chứng tỏ; (adj): rõ ràng, hiển nhiên; (n/v): kê khai hàng 
 Manifestation /,mænifes'teiʃn/ (n): sự biểu lộ/biểu thị; cuộc biểu tình/thị uy; hiện hình (ma) 
 Manifest itself: hiện hình 
Indicate /'indikeit/ (vt): chỉ, chỉ thị, ra dấu; biểu lộ, biểu thị, ngụ ý, tỏ ra; (vi): báo hiệu, xi-nhan 
 Indication /,indi'keiʃn/ (n): (sự) biểu thị, biểu lộ; dấu hiệu, số chỉ, sự chỉ dẫn 
 Indicator /'indikeitə/ (n): (người/vật/chất) chỉ, chỉ thị (VD: đồng hồ chỉ thị, đèn xi-nhan) 
 Why don't you indicate? Sao anh không xi-nhan? 
Irritate /'iriteit/ (vt ,vi): (làm/_) phát cáu, bực bội, chọc tức; 

(vt): kích thích (làm tấy, làm rát...); (pháp lý) bác bỏ, làm mất giá trị 
 Irritation /,iri'teiʃn/ (n): (sự/tình trạng)... 
 Irritated (adj): (_/bị)... 
 Irritative /'iriteitiv/ (adj) = Irritating (adj): (làm)... 
 Irritable /'iritəbl/ (adj): dễ nổi cáu, hay cáu kỉnh; dễ bị kích thích (y học) 
 Irritability /,iritə'biləti/ (n): tính hay nổi cáu, tính cáu kỉnh; tính dễ bị kích thích (y học) 
Down /daʊn/ (adv,prep,adj): xuống, đi xuống, dưới, thấp, hạ, giảm, bớt; (prep): suốt, qua (t.gian) 

(adv): cùng đường, kiệt sức, chết (đ.hồ); (adj): chán nản, thất vọng; kém điểm, thua; 
(n): cảnh sa sút, vận mạt; lông tơ (chim, trái cây, má); vùng đồi/cao nguyên, cồn cát 
(vt): đánh gục, đánh ngã, hạ, bắn rơi; cạn ly nhanh; 

 Down the ages: suốt các triều đại, qua các thời kỳ 
 Down-and-out (n): người thất cơ lỡ vận, cùng đường; gục không gượng dậy nổi 
 Down but not out: thua nhưng không nản/nhụt chí 
 To pay down: trả tiền mặt 
 To play down at the symphony hall: chơi ngay tại hội trường giao hưởng 
Up /ʌp/ (adv,prep,n): (_/sự) lên, trên, lên trên; (adv): dậy, đứng dậy; đến, tới; xong, hết (giờ); 

 (prep,adj): ngược (gió, chiều...), cuối (sân); (n): người đang lên, dốc lên; (vi): tăng vọt lên 
Up and down: đi đi lại lại, lên lên xuống xuống; khắp chốn, khắp nơi, mọi chỗ, mọi nơi 
Ups and downs: sự lên xuống, thăng trầm (cuộc đời) 
Up to now: cho đến nay 
Up against: đương đầu với 

 Up-and-coming /'ʌpənd'kʌmiŋ/ (adj): tiến bộ, đầy hứa hẹn/triển vọng; tháo vát, hoạt bát 
 Up-and-up /'ʌpənd'ʌp/ (adj): đang lên, đang tiến triển/phát triển; trung thực 
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 Up-to-date /'ʌptə'deit/ (adj): cập nhật, mới nhất, hiện đại 
 Up-to-the-minute /'ʌptəðə'minit/ (adj): mới nhất, giờ chót (tin tức), hết sức hiện đại 

Up-to-speed /'ʌptə'spi:d/ (adj): ngh.bóng: có đầy đủ thông tin (cần thiết/cần biết); 
  ngh.đen: hoạt động tại khả năng/tốc độ... cao nhất 

 What's up? có việc thì thế? có việc gì vậy? 
Funky /'fʌŋki/ (adj): rất hiện đại, rất mốt, thời thượng; nhút nhát, khiếp đảm, hôi hám, bNn thỉu 
Update /'ʌpdeit/ (n): thông tin mới nhất, hành động cập nhật; 

/ʌp'deit/ (v): cập nhật, cung cấp thông tin mới nhất; hiện đại hóa 
Upgrade /'ʌpgreid/ (n): dốc lên, dốc đi lên; 

  /ʌp'greid/ (v): nâng cấp, đưa lên cấp bậc cao hơn 
N ew /nju – nu:/ (adj): mới, mới mẻ, mới lạ; tân tiến, tân thời; (adv): mới = N ewly (adv) 
 N ewness/'nju:nis/ (n): (tính chất) mới, mới mẻ, mới lạ 
N ews /nju:z/ (UK) - /nu:z/ (US) (n): tin, tin tức 
 N ewsagent /'nju:z,eidʒənt/ (n): người bán báo, đại lý bán báo, nhà phát hành báo 
 N ewsvendor /'nju:z,vendə/ (n): người bán báo 
 N ewspaper /'nju:z,peipə/ (n): báo, tờ báo 
 N ewscast /'nju:z,kɑ:st/ (n): bản tin ở đài phát thanh 
Information /,infə'meiʃn/ (n): thông tin, kiến thức, tài liệu, tin tức; sự cung cấp tin tức 
 IT = Information Technology: công nghệ thông tin 
Data /'deitə/ (n): dữ liệu, số liệu, tài liệu 
 Datum /'deitəm/ (n): là số ít của Data 
 Database /'deitəbeis/ (n): cơ sở dữ liệu 
Article /'ɑ:tikl/ (n): bài báo; điều, khoản, mục; đồ, vật phNm; mạo từ; (vt): đặt thành khoản/mục 
Item /'aitəm/ (n): khoản, món, mục, tiết mục; tin tức; (adv): lại nữa, nữa này 
 Item, one chair: lại một chiếc ghế nữa này 
 I have a good news: câu này sai vì news là uN oun nên không có a/an 
 I have a good news item: câu này đúng vì “news item” là danh từ đếm được 
Daily /'deili/ (adj,adv): hàng ngày; (n): báo ra hàng ngày 
Dairy /'deəri/ (n): bơ, sữa; sự sản xuất bơ sữa; trại sản xuất bơ sữa, cửa hàng bơ sữa 
Free /fri:/ (adj,v): tự do, không bị ràng buộc, thả, mở thông; rảnh rang; (adj,adv): miễn phí, tự do 
 Freedom /'fri:dəm/ (n) 
 Free from sth: khỏi phải, không phải, thoát khỏi 
  Free from pain: không phải đau đớn 
Leisure /'leʒə - 'li:ʒə/ (n): (lúc/thời gian) nhàn rỗi, nhàn hạ 
 Leisure area /'leʒə 'eəriə/ (n): khu vui chơi giải trí 
Spare time = free time = leisure (time) 
Copper /'kɔpə/ (n,adj): đồng 
Chrome /krəʊm/ (n): crôm 
Bronze /brɒnz/ (n,adj): đồng thiếc; bronze medal /'medl/: huy chương đồng 
Brass /bras/ (n, adj): bằng đồng thau; The Brass: giàn kèn đồng; (lóng): hơi đồng (tiền) 
Brash /bræʃ/ (adj): lòe loẹt, phô trương; hỗn láo, xấc xược; (n): đống gạch đá vụn, đống cành cây 
Silk /silk/ (n): tơ, lụa; Silks: quần áo lụa 
 Silken /silkən/ (adj): (bằng) tơ, lụa; mượt mà, óng ánh (như tơ lụa); ngọt xớt (nói) 
Wool /wʊl/ (n): len, hàng len, đồ len; lông cừu 

Woolen = Woollen /'wʊlən/ (adj): (bằng/thuộc) len, dạ 
Wood /wʊd/ (n): gỗ, củi; rừng (thường woods); (adj): bằng gỗ,(thuộc) rừng; (v): lấy củi,trồng rừng 

Wooden /'wʊdn/ (adj): bằng gỗ 
Woodman /'wʊdmən/ (n): người tiều phu, nhân viên lâm nghiệp 
Woodworm /'wʊdwɜ:m/ (n): con mọt, lỗ mọt 

Forest /'fɒrist/ (n): rừng; (v): trồng rừng, biến thành rừng 
Jungle /'dʒʌŋgl/ (n): rừng nhiệt đới, rừng rậm; khu đất hoang mọc đầy cây rậm, mớ hỗn độn 
 The law of the jungle: luật rừng 
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Fur /fɜ:/ (n): bộ da thú/lông thú; (vt): (lót/viền/mặc) da lông thú; (vt,vi): tưa lưỡi, đóng cáu (nồi...) 
 Fur farm (n): trại nuôi thú lấy da/lông 
Leather /'leðə/ (n): da, da thuộc; (v): bọc bằng lông 
Feather /'feðə/ (n): lông, bộ lông; (v): trang hoàng bằng lông; mọc lông, phủ đầy lông 
Feature /'fi:tʃə/ (v,n): đặc trưng, đặc điểm; đặc biệt, nổi bật = Character = Particularity 
 Featureless /'fi:tʃəlis/ (adj): không có gì đặc biệt, không đáng chú ý 
Outstanding /aʊt'stændiŋ/ (adj): nổi bật/tiếng, đáng chú ý, xuất chúng; 

   còn tồn tại, chưa giải quyết xong, chưa trả (nợ) 
 To stand out: nổi bật lên; kiên trì chống lại, nghiến răng chịu đựng 
Free-standing /fri:'stændiŋ/ (adj): tự đứng một mình (không cần dựa vào vật nào khác) 
Particular /pə'tikjʊlə/ (adj,n): đặc biệt, đặc trưng, đặc điểm; cá biệt, đặc thù; tỉ mỉ, chi tiết 
 Particularly (adv) 
 Fog is a London particular: sương mù là một đặc điểm của Luân đôn. 
 To go into particulars: đi sâu vào chi tiết. 
 In particular: đặc biệt, cá biệt, nói riêng ≠ In general: thông thường, đại khái, nói chung 
Character /'kærəktə/ (n): đặc trưng, đặc điểm; nhân vật, cá tính; chữ, nét chữ (của ai) 
 Characteristic /,kærəktə'ristik/ (adj,n): đặc trưng, đặc điểm, cá biệt, đặc thù 
 Characterize(_se) /'kærəktəraiz/ (v): (biểu thị/mô tả/định rõ) đặc điểm 
Highspot /'haispɒt/ (n): hoạt động nổi bật, đặc điểm quan trọng nhất 
Spot /spɒt/ (n): đốm, dấu, vết; một chút (rượu, nước...); 
       (v): phát hiện, nhận ra; chấp; làm lốm đốm, làm nhơ/ bNn; 
  I spotted my father in the crowd 

I spotted him 2 points 
      (adj): trả tiền ngay (khi bán); chen vào chương trình chính (quảng cáo); 
 Spot wheat /wi:t/: lúa mì bán trả tiền liền. 
On the spot: ngay tại chỗ (xảy ra ngay lập tức, không kịp di chuyển); ngay lập tức 
→ He was hit by falling tree and killed on the spot: anh ta bị cây ngã đè và chết ngay tại chỗ 

Post /pəʊst/ (n): bưu điện, hòm thư; vị trí gác, đồn bốt; (v): gửi thư, thông báo tin; bố trí (gác) 
Postal /pəʊstl/ (adj): (thuộc) bưu điện 
Postage /'pəʊstidʒ/ (n): bưu phí 
Postmaster /'pəʊst,mɑ:stə/ (n): giám đốc/trưởng phòng bưu điện 
Postmaster general (n): bộ trưởng bộ bưu điện, tổng cục trưởng tổng cục bưu điện 
Postal card (n) = Postcard (n) = Lettercard (n): bưu thiếp 

Post (prefix) = hậu, sau = After 
 Postwar (adj): hậu chiến, xảy ra sau chiến tranh 
 Postgraduate (adj,n): nghiên cứu sinh 
Alphabet /'ælfəbit – phát âm i có âm ê/ (n): bảng chữ cái 
 Alphabetic(al) /,ælfə'betik/ (adj): (thuộc) bảng chữ cái, theo thứ tự abc 
 Alphabetize(_se) /'ælfʌbetaiz/ (v): xếp theo thứ tự abc, diễn đạt bằng hệ thống chữ cái 
Letter /'letə/ (n): chữ cái; thư, thư tín; (vt): viết chữ, khắc chữ, in chữ 
 A capital letter: chữ hoa 
 A small letter: chữ thường 
 Letter of credit: tín dụng thư 
 Letter of exchange: phiếu hối đoái 
 Letter of introduction: thư giới thiệu 
 The profession of letters: nghề viết văn 
 To keep to the letter: chú ý từng ly từng tí, bám lấy từng chi tiết 
 Letterbox = Mailbox: hộp thư, hòm thư 
 Lettercard: bưu thiếp 
Mail /meil/ (n): thư từ, bưu kiện, bưu điện, chuyến thư; (vt): gửi qua bưu điện, gửi đường bưu điện 
 Mailroom (n): phòng chuyển nhận thư (nơi thư từ được sắp xếp, phân loại và phân phát) 
 Mailbag = Postbag (n): túi bưu kiện 
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Script /skript/ (n): kịch bản; chữ viết (tay); nguyên bản, bản chính 
 Scripture /'skriptʃə/ (n): kinh thánh, lời trích trong kinh thánh 
Postscript /'pəʊskript/ (n): tái bút (PS) 
Postpone /pəs'pəʊn/ (v): đình hoãn lại 
Politic /'pɒlətik/ (adj): thận trọng, khôn ngoan, sáng suốt, sắc bén; mưu mô, xảo quyệt, thủ đoạn 
Politics /'pɒlətiks/ (n): chính trị; quan điểm/hoạt động chính trị 
 Politician /,pɒli'tiʃn/ (n): nhà chính trị, chính khách 
 Political /pə'litikl/ (adj): (thuộc) chính trị, chính quyền 
 Politically (adv): về mặt chính trị; adv của Politic 
Ladder /'lædə/ (n): cái thang; (n,v): lỗi dệt (một khe hở thắng giống cái thang) 
Lad /læd/ = Chap /tʃæp/ = Bloke /bləʊk/ = Fellow /'feləʊ/: gã, anh chàng, thằng cha, chú bé 
Guy /gai/ (n): gã, anh chàng, thằng cha; ngáo ộp, bù nhìn, người ăn mặc kỳ quái; dây xích; chuồn 

   (v): xích lại; chuồn, đánh bài chuồn; bêu hình nộm của ai đó 
Raskle /'rɑ:skl/ (n): kẻ; thằng ranh con (đùa) 
Cleft chin: cằm chẻ 
Double chin: cằm có nọng 
Cloy /klɔi/ (v): ngấy, nhàm chán; làm cho phát ngấy, làm cho nhàm chán 
 Cloying /'klɔiiŋ/ (adj): ngọt ngào (đến phát ngấy) 
 A cloying manner: kiểu cách/thái độ ngọt xớt (đến phát ngấy) 
Animate /'ænimeit/ (v): làm cho sống/có sinh khí; làm nhộn nhịp/náo nhiệt/sinh động 
 Animated /'ænimeitid/ (adj): đầy sức sống/sinh khí; nhộn nhịp, náo nhiệt, sôi nổi 
 Animation /,æni'meiʃn/ (n): (lòng/tính/sự) sinh khí, nhộn nhịp,...; sự làm phim hoạt họa 
Cartoon /kɑ:'tu:n/ (n,v): (_/làm/vẽ) tranh đả kích, biếm họa, phim hoạt hình 
Carton /'kɑ:tən/ (n): bìa cứng, bìa cactôn; hộp bìa cứng 
 A carton of cigarettes: một tút thuốc lá 
Cart /kɑ:t/ (n): xe bò, xe ngựa (loại 2 bánh để chở hàng); (vt): chở bằng xe bò/xe ngựa 
 Cartage /'kɑ:tidʒ/ (n): (sự/cước) chuyên chở bằng xe bò, xe ngựa 
 Luggage cart:  xe đNy hành lý (loại 4 bánh dùng đNy tay trong sân bay) 
Card /kɑ:d/ (n): cạc, thẻ, thiệp, bài (tây); bản yết thị, bản quảng cáo (báo), chương trình; 

   gã, thằng cha; bàn chải len 
         (vt): chải (len) 
 Carder /'kɑ:də): người chải len, máy chải len 
 Cardigan /'kɑ:digən/ (n): áo len (có tay hoặc không có tay) 
Sweat /swet/ (n): mồ hôi, công việc rất vả, sự tập luyện; sự lo lắng/ngại; (v): đổ/toát mồ hôi 

Sweater /'swetə/ (n): áo len dài tay; áo vệ sinh, người ra nhiều mồ hôi, kẻ bóc lột công nhân
 Sweat-shop (n): xí nghiệp bóc lột công nhân thậm tệ 
Sweep /swi:p/ – Swept /swept/ – Swept: quét; lướt/vút nhanh; (n): (sự) quét, đảo (mắt), khoát (tay) 
 Sweep-net (n): lưới vét (đánh cá); vợt, lưới (bắt bướm, côn trùng) 
Weep /wi:p/ (n): thời gian khóc 
 Weep – Wept /wept/ – Wept (vt ,vi): khóc, than khóc; chảy nước, ứa nước, rỉ ra, ứa ra 
 Weeper /'wi:pə/ (n): người khóc, người hay khóc, người khóc mướn; băng tang, mạng lưới tang 
Sweet /swi:t/ (adj,n): ngọt, thơm; êm ái, dịu dàng, du dương; xinh xắn, dễ thương, đáng yêu; tử tế; 
           (n): (sự/hương) ngọt, thơm; điều thú vị, thú vui; mứt kẹo, bánh ngọt ăn tráng miệng 
 Sweet! Anh yêu! Em yêu! 
 Sweetheart (n): cưng, anh yêu, em yêu; người yêu, người tình; (v): tán, tìm hiểu (người yêu) 

Sweet-scented (adj): thơm ngào ngạt 
Confection /kən'fekʃn/ (n): bánh kẹo = Sweets; kẹo = Candy /'kændi/ (n) 

Confectionary /kən'fekʃəneni/ = Confectionery /kən'fekʃənəni/ (n): mứt kẹo, cửa hàng mứt kẹo 
Scent /sent/ (n,v): mùi; mùi thơm, hương thơm, tỏa hương; đánh hơi, ngửi, hít; thấm/xức nước hoa 
Odour = Odor /'əʊdə/ (n): mùi; mùi thơm, hương thơm 
 Odorous (adj): có mùi thơm, tỏa hương thơm 
 Odourless /'əʊdəlis/ (adj): không có mùi, không có hương thơm 
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Aroma /ə'rəʊmə/ (n): mùi thơm, hương vị 
Fragrant /'freigrənt/ (adj): thơm phưng phức, thơm ngát 
 Fragrance /'freigrəns/ (n) = Fragrancy /'freigrənsi/ (n): mùi thơm phưng phức/thơm ngát 
Pervade /pɜ:'veid/ (vt): tỏa khắp, tràn ngập (hương thơm), lan tràn khắp, ngào ngạt 
 Pervasive /pɜ:'veisiv/ (adj): tỏa khắp, tràn ngập, lan tràn khắp, ngào ngạt 
 Pervasion /pɜ:'veiʒn/ (n): (sự)... 
Smell /smel/ (n): sự ngửi/hít, mùi; khứu giác; (v): ngửi, đánh hơi; có mùi, tỏa mùi 
 Smell – Smelt – Smelt (v) 
 Smelllis (adj): không có mùi 

Smelly (adj): ôi, thiu, nặng mùi 
Smelt /smelt/ (v): luyện, nấu chảy; (n): cá ốtme 
 Coke smelting (n): (sự/việc) luyện than cốc 
Unsound (adj): ôi, thiu; hỏng, xấu; không lành mạnh, không căn cứ, không chính đáng 
Unspoiled /ʌn'spɔild/ = Unspoilt (adj): không bị ôi/thiu/thối, không bị hư hỏng; không bị cướp phá 
Wind /wind/ (n): gió, hơi, hơi thở, mùi 

Wind /wind/ – Winded – Winded (vt): đánh hơi, thổi, làm thở mạnh/hổn hển, làm hụt hơi 
 Windy /'windi/ (adj): có gió, lộng gió, đầy gió bão; ba hoa, huênh hoang; hoảng/khiếp sợ 
 Wind-screen /'windskri:n/ (n): kính chắn gió (xe ôtô) 
 Windburn /'windbɜ:n/ (n): da rám gió (da đỏ và tấy do phơi da dưới gió mạnh) 
Wind /waind/ (n): khúc quanh, bước ngoặt, vòng (dây) 

Wind /waind/ – Wound /waʊnd/ – Wound (vt ,vi): quấn, cuộn; lượn, uốn; lên dây (đồng hồ) 
Unwind /ʌn'waind/ – Unwound /ʌn'waʊnd/ – Unwound (vt): tháo/trải ra; nghỉ ngơi thư giãn 
To wind off: tháo ra, lơi ra, tung ra 
To wind up: lên dây (đồng hồ), giải quyết (công việc), kết thúc (cuộc họp) 

Wound /waʊnd/ (n): vết thương; (v): làm bị thương; xúc phạm (→ past: wounded) 
Injure /'indʒə/ (v): làm bị thương; tổn thương, làm hại; xúc phạm 
 Injury /'indʒəri/ (n): (điều/sự/chỗ)... 
 Injured /'indʒəd/ (adj): (bị) thương, tổn thương, hại, xúc phạm; (n): số người bị thương 
 Injurer /'indʒərə/ (n): người làm tổn thương/làm hại; người xúc phạm 
Jury /'dʒʊəri/ (n): ban bồi thNm, ban hội thNm; ban giám khảo 
 Jury-man /'dʒʊərimən/ (n): viên hội thNm, viên bồi thNm; viên giám khảo 
 Jury-box (n): chỗ ngồi của ban hội thNm 
Tribunal /trai'bju:nl/ (n): tòa án, ghế quan tòa 
Court /kɔ:t/ (n): sân (tennis), phố cụt; tòa án, phiên tòa; cung vua, phiên chầu 
 Crown court /'kraun,kɔ:t/ (n): tòa Đại hình, tòa xử những vụ án nghiêm trọng 
 Magistrate court (n): tòa Tiểu hình, tòa xử những vụ án không quan trọng 
Crown /kraʊn/ (n): vương miện, vòng hoa đội trên đầu; đỉnh, chóp, chỏm, ngọn; đồng curon (Anh); 
  (v): đội mũ miện, tôn làm vua; ban thưởng; đặt lên đỉnh, làm cho hoàn hảo/trọn vẹn 
 Crowning /kraʊniŋ/ (adj): làm cho hoàn hảo/trọn vẹn 
 Crown prince: thái tử 
 Crown princess: vương phi 
Crowd /kraʊd/ (n): đám đông, đống, vô số; bọn, tụi, lũ; (v): xúm lại, tụ tập, nhồi nhét 
 Crowded /'kraʊdid/ (adj): chật ních, đông đúc, tràn đầy 

Overcrowded /,əʊvə'kraʊdid/ = Too crowded: chật ních, đông nghịt 
Course /kɔ:s/ (n): khóa,lớp,giáo trình; món ăn (lần lượt); tiến/quá trình,dòng,vòng (đua),hướng (đi) 

(v): chảy, chạy (ngựa), săn đuổi (thỏ); (n): ngựa chiến, tuấn mã (thơ ca) 
 Coursing (n): môn thể thao săn đuổi thỏ bằng cách xua chó đuổi theo con mồi 
 Race course: sân chạy đua, vòng chạy đua, trường đua 
 Golf course: sân gôn (nói chung chứ không chỉ là mặt sân gôn) 
Cause /kɔ:z/ (n): nguyên nhân, lý do, lẽ, cớ; (vt): gây ra, gây nên; sai, bảo, khiến 
 Smoking can cause lung cancer (hút thuốc có thể gây ra ung thư phổi) 
 A cause for complaint: lý do để than phiền 
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Because /bi'kɔ:z/ (conj): vì, bởi vì 
Source /sɔ:s/ (n): nguồn, nguồn gốc ≈ Origin; nguồn sông, nguồn suối 
Resource /ri'sɔ:s/ (n): tài nguyên,tài sản; phương cách,phương kế; thủ đoạn,tài xoay sở; thú tiêu khiển 
 Resources (n): tài nguyên, tiềm lực kinh tế/quân sự (của quốc gia) 
 Reading is a great resource: đọc sách là một thú tiêu khiển tốt 
Resort /ri'zɔ:t/ (n): (nơi/khu) nghỉ mát, đông người tới; phương cách, phương kế; 

(vi): thường lui tới (nơi nào); dùng đến, cầu đến, nhờ vào 
 A seaside resort: một khu nghỉ mát ở bờ biển 
 To resort to the mountain: thường xuyên đi chơi trên núi 
Find /faind/ - Found /'faʊnd/ - Found: tìm, tìm thấy, nhận thấy, được, nhận được 
 Find (n): sự/vật/người đựơc tìm thấy 
 Find out: khám phá, tìm ra, giải ra 
 Find out about (someone): tìm hiểu về, hỏi về 
Found /'faʊnd/ (v): thành lập, sáng lập, đặt nền móng; xây dựng; đúc, nấu chảy (kim loại, thủy tinh) 

Foundation /faʊn'deiʃn/ (n): sự thành/sáng lập; nền móng/tảng, cơ sở, căn cứ; quỹ tài trợ 
Founder /'faʊndə/ (n): người thành/sáng lập; thợ đúc 
Founder /'faʊndə/ (v): chìm, đắm; sụt lở, sập xuống, quỵ xuống 
Unfounded /ʌn'faʊndid/ (adj): vô căn cứ, không có cơ sở 

Sink /siŋk/ - Sank /sæŋk/ - Sunk /sʌŋk/: chìm, đắm ≠ Float; lún xuống, lõm vào; đào, khoan, khắc; 
  (n): chậu/bồn rửa chén bát; đầm lầy, vũng lầy, vũng nước bNn, ổ (trụy lạc) 
Float /fləʊt/: (n) cái phao, bè gỗ, mảng trôi, bong bóng cá; (v): nổi, trôi lềnh bềnh 
 Floatation = Flotation /fləʊ'teiʃn/ (n): sự nổi/trôi; sự khai trương, sự khởi công 
 Float-bridge: cầu phao 
 Float market: chợ nổi 
Emphasize(_se) /'emfəsaiz/ (vt): nhấn mạnh, làm nổi bật 
 Emphasis /'emfəsis/ (n): (sự) nhấn mạnh, nhấn giọng; tầm quan trọng, sự rõ nét 
 Emphases /'emfəsi:s/ (n): số nhiều của Emphasis 

Emphatic /im'fætik/ (adj): nhấn mạnh, nhấn giọng; mạnh mẽ, dứt khoát; rõ ràng, rành rành 
 Emphatically /im'fætikli/ (adv): (một cách) mạnh mẽ, dứt khoát; rõ ràng là, thực sự là 
 An emphatic defeat: một thất bại rõ ràng/rành rành 
Drama /'drɑ:mə/ (n): kịch, tuồng; kịch nghệ; sự việc có kịch tính 

Dramatic /drə'mætik/ (adj): kịch, như kịch, gây cảm xúc mạnh; nguy kịch, bi thảm 
 Dramatically /drə'mætikli/ (adv) 

Dramatist /'dræmətist/ (n): nhà soạn kịch/tuồng = Playwright /'pleirait/ (n) 
Dramatize(_se) /'dræmətaiz/ (v): soạn/viết kịch, chuyển thể sang kịch; làm to chuyện 

Melodrama /'melə,drɑ:mə/ (n): kịch mêlô; lời nói thống thiết/cường điệu/quá đáng 
 Melodramatic /,melədrɑ:'mætik/ (adj): (thuộc) kịch mêlô; thống thiết, cường điệu, quá đáng 
 Melodramatize(_se) /,melə'dræmətaiz/ (v): viết kịch mêlô; làm thành quá thống thiết, c.điệu 
Tragedy /'trædʒədi/ (n): bi kịch; tấn bi kịch, tấn thảm kịch 

Tragedian /trə'dʒi:diən/ (n): diễn viên bi kịch, tác giả bi kịch 
Tragic(al) /'trædʒik/ (adj): (thuộc) bi kịch; bi thảm, thảm thương 

Skit /skit/ (n): (bài thơ/bài văn/vở kịch ngắn) trào phúng, châm biếm; nhóm, đám, tụi (người) 
Comedy /'kɔmədi/ (n): hài kịch, phim hài; tính hài hước 

Comedian /kə'mi:diən/ (n): diễn viên hài; người hài hước 
Comic(al) /'kɒmik/ (adj): (thuộc) hài kịch; hài hước, khôi hài 

Tragicomedy /,trædʒi'kɒmidi/ (n): bi hài kịch 
 Tragicomic(al) /,trædʒi'kɒmik/ (adj): (thuộc) bi hài kịch; vừa bi vừa hài 
Strategy /'strætədʒi/ (n): chiến lược, vạch kế hoạch hành động; điều hành công việc 
 Strategist /'strætidʒist/ (n): nhà chiến lược 
 Strategic /strə'ti:dʒik/ = Strategical /strə'ti:dʒikl/ (adj): (thuộc) chiến lược 
 Strategics /strə'ti:dʒiks/ (n): khoa học chiến lược 
Tactics /'tætiks/ (n): chiến thuật (số nhiều dùng như số ít)  
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Act /ækt/ (n,v): hành động, hoạt động, làm việc; (n): tiết mục, hồi (kịch); sắc luật, đạo luật = Code 
 Action /'ækʃn/ (n): (sự/cách) hành động, hoạt động, làm việc; 

       chuỗi các sự kiện (trong kịch, truyện), cuộc chiến đấu, vụ kiện cáo 
  Cảnh diễn trên sân khấu thật là mê hoặc 
  Killed on action: tử trận 
  To saw an action in somewhere: trải qua một cuộc chiến tại đâu 
  To bring an action against sb: đâm đơn kiện ai 
 Active /'æktiv/ (adj): tích cực, chủ động, khNn trương; đang hoạt động, đang chạy; phóng xạ 
 Activate /'æktiveit/ (v): làm cho hoạt động; hoạt hóa, phát ra phóng xạ 
 Actor /'æktə/ (n): nam diễn viên 
 Actress /'æktris/ (n): nữ diễn viên 
 Acting /'æktiŋ/ (n): sự thủ vai, diễn xuất; nghệ thuật; (adj): quyền (giám đốc, hiệu trưởng...) 
  Acting company: công ty biểu diễn nghệ thuật 
  Acting principal: quyền hiệu trưởng 
 Activity /æk'tiviti/ (n): (sự/độ/tính) tích cực, hoạt động, hoạt hóa, phóng xạ; 
  Activities (n): hoạt động, phạm vi hoạt động 
 Act sth out: diễn kịch (thường là mang nghĩa "giả vờ đóng kịch" trong một tình huống thực tế) 
Humour, Humor /'hju:mə/ (n): hài hước, hóm hỉnh; tính khí, tâm trạng; (v) chiều theo, làm vừa lòng 
 Humourist, Humorist (n): người/diễn viên/nhà văn hài hước 
 Humorous (adj): hài hước, hóm hỉnh 
Rumour /'ru:mə/ (n): tiếng đồn, tin đồn; (v): đồn đại 
Inspire /in'spaiə/ (v): (truyền/gây) cảm hứng, tình cảm; gây ra, xúi giục; hít thở 
 Inspiration /,inspə'reiʃn/ (n): (sự/người/vật) cảm hứng, truyền cảm hứng; 

cảm nghĩ, linh cảm; sự hít thở 
Wage /weidʒ/ (n): tiền công, tiền lương (thường trả theo giờ); phần thưởng, hậu quả; 

(vt): bắt đầu, tiến hành (cuộc chiến...) 
 Wager /'weidʒə/ (n): sự đánh cuộc; (v): đánh cuộc 
 Back wages: tiền lương còn nợ lại, lương quá hạn 
Charge /tʃɑ:dʒ/ (n,vt): vật mang/chở/gánh, gánh nặng, gánh vác; tiền phải trả, tiền công, tiền thù lao; 

nạp điện, nạp đạn; nhiệm vụ, trách nhiệm; huấn thị, chỉ thị; tấn công (ồ ạt); buộc tội 
 How much do you charge for sth: anh tính món này bao nhiêu tiền (charge → phía người bán) 
 He's a charge on his father: hắn là gánh nặng của cha hắn 
 N o charge for admission: vào cửa tự do 
 Free of charge: miễn phí 
 List of charge: bảng giá 
Fate /feit/ (n): số phận, số mệnh = Destiny /'destini/ (n); định mệnh, nghiệp chướng; điều tất yếu 
Fatal /'feitl/ (adj): có số mệnh, không tránh được; tai họa, tai ác, quỷ quái, chí tử; đưa đến chỗ chết 
 Fatalistic /,feitə'listik/ (adj): tin ở định mệnh 
 Fatalize(_se) /'feitəlaiz/ (v): tin ở số mệnh, chịu/để cho số mệnh định đoạt 
 Fatalism /'feitəlizəm/ (n): thuyết định mệnh 
 Fatalist /'feitəlist/ (n): người theo thuyết định mệnh 

Fatality /fʌ'tæləti/ (n): định/số mệnh; điều không thể tránh; sự bất hạnh/tai ương/rủi ro 
Fatally /'feitəli/ (adv): một cách tai họa/trầm trọng, chết người 

Opportunity /,ɒpə'tju:nəti/ (n): dịp, cơ hội 
Occasion /ə'keiʒn/ (n): dịp, cơ hội; duyên cớ, lý do; (v): xui khiến, gây ra 
 Occational /ə'keiʒənl/ (adj): thỉnh thoảng, từng thời kỳ; (vào) dịp, (thuộc) cơ hội 
 Occationally /ə'keiʒnəli/ (adv): thỉnh thoảng, từng thời kỳ 
 Occationality /ə,keiʒə'næləti/ (n): sự thỉnh thoảng (mới xảy ra); sự xảy ra từng thời kỳ 
Horoscope /'hɒrəskəʊp/ (n): lá số tử vi, sự đoán số tử vi 
 Horoscopic(al) /,hɒrə'skɒpik/ (adj): (thuộc)... 
Zodiac /'zəʊdiæk/ (n): hoàng đạo, cung hoàng đạo 
 Zodiacal /zəʊ'daiəkl/ (adj): (thuộc) hoàng đạo, cung hoàng đạo 
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Virgo /'vɜ:gəʊ/ (n): cung Xử nữ (cung thứ sáu của Hoàng đạo); người mang mệnh Xử nữ 
Wield /wi:ld/ (v): dùng, sử dụng (dụng cụ, công cụ, vũ khí... bằng cách dùng/cầm tay) 
 Wieldy /'wi:ldi/ (adj): dễ dùng, dễ cầm, dễ sử dụng 
Weird /wiəd/ (n,adj): số phận/mệnh; (adj): kỳ quặc, kỳ dị; phi thường, khác thường, siêu nhiên 
Chance /tʃɑ:ns/ (adj,n,v): cơ hội, sự may rủi; tình cờ, ngẫu nhiên; số phận, đánh liều; 
     (n): có thể, có khả năng 
 Chancy /'tʃɑ:nsi/ (adj): may rủi, bấp bênh 
 He has a chance of winning the prize: anh ta có thể/có khả năng đoạt giải 
Change /tʃeindʒ/ (v,n): biến đổi, thay đổi; đổi chác; tiền đổi, tiền lẻ 
 Changing /tʃeindʒiŋ/ (adj): hay biến đổi, hay thay đổi 
 Loose change /lu:s tʃeindʒ/ : tiền lẻ, tiền tiêu vặt mang theo 
 Changeover (n): sự thay đổi (từ thiết bị, hệ thống, tình thế, ý kiến... sang cái khác) 
Interchange /,intə'tʃeindʒ/ (n,vt ,vi): (sự/_) trao đổi/thay thế/đổi chỗ/xen kẽ lẫn nhau 
 Interchangeable /,intə'tʃeindʒəbl/ (adj): (có thể) thay cho nhau, đổi lẫn nhau 
Interact /,intər'ækt/ (vi): tương tác, ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại 

Interaction /,intər'ækʃn/ (n): (sự) tương tác, ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại 
Interactant /,intər'æktənt/ (n): tác nhân, người tương tác, vật tương tác 

Eccentric /ik'sentrik/ (adj): kỳ dị, lập dị, quái gở; (n): người lập dị 
 Eccentricity /,eksen'trisəti/ (n): kỳ dị, lập dị, quái gở 
Bizarre /bi'za:/ (adj): kỳ quái, lạ lùng, kỳ quặc 
Freak /fri:k/ (n): (sự/điều) kỳ dị, quái dị; tính đồng bóng, hay thay đổi 
Curious /'kjuəriəs/ (adj): tò mò, hiếu kỳ, muốn biết; kỳ lạ, kỳ dị 
 Curiosity /,kjuəri'ɔsəti/ (n): (tính/sự/vật)... 
 Curious eyes: cặp mắt tò mò 
 Curious mistake: một sai lầm kỳ cục 
Curio /'kjuəriəʊ/ (n): vật quý (đồ mỹ thuật), vật hiếm có, đồ cổ 
Strange /streindʒ/ (adj): kỳ lạ, kỳ dị, kỳ quặc; xa lạ, không quen biết, mới lạ 
 Strangely (adv): lạ lùng, kỳ lạ, kỳ quặc 
 Stranger (n): người lạ mặt, người xa lạ; người nước ngoài 
Straight /streit/ (adj): thẳng, ngay, đều; thẳng thắn, chân thật; (n): sự/chỗ/đoạn thẳng 

(adv): thẳng, suốt; đúng, đúng đắn, chính xác; thẳng thắn, thẳng thừng 
 Straighten /'streitn/ (v): làm cho thẳng, duỗi cho thẳng ra, sắp xếp cho ngăn nắp 
Frank /fræŋk/ (adj): thẳng thắn, chân thật, bộc trực; (v): miễn cước; (n): chữ ký miễn cước 
 Frankly /'fræŋkli/ (adv): (một cách) thẳng thắn, chân thật, bộc trực 
Rank /ræŋk/ (n): hàng, dãy, hàng/đội ngũ; loại, hạng, cấp, bậc, địa vị (xã hội), tầng lớp; 
          (v): sắp xếp vào hàng/đội ngũ; xếp vào loại/hạng, có địa vị;  

         (adj): rậm rạp, sum xuê, có nhiều cỏ dại; ôi, khét; thô tục, trắng trợn 
Queer /kwiə/ (adj): lạ lùng, kỳ quặc; khả nghi, đáng ngờ; (n): người đồng tính 
 Queerness (n): lạ lùng, kỳ quặc 
Queen /kwi:n/ (n): nữ hoàng, hoàng hậu; (v): chọn làm nữ hoàng, chọn làm hoàng hậu 
 Queenly (adj): (thuộc/xứng đánh/như) bà hoàng, đường bệ 
Suspend /səs'pend/ (v): treo (lơ lửng); đình, hoãn 
 Suspension (n) 
 Suspensive (adj): tạm thời, tạm đình chỉ; lưỡng lự, do dự 
 Suspensible /səs'pensibl/ (adj): có thể treo được 
 Suspense (n): tình trạng chờ đợi/chưa quyết định; sự tạm hoãn/đình chỉ 
 Suspender (n): cái móc treo; dây đeo quần/vớ 
 To suspend a newspaper: đình bản một tờ báo 
 To suspend a judgement: hoãn xét xử 
Suspect /'sʌspekt/ (adj,n): (_/người) đáng ngờ, khả nghi, tình nghi; /sʌs'pekt/ (v): nghi, ngờ 
Suspicious /səs'piʃəs/ (adj): đáng ngờ, khả nghi; đa nghi, hay ngờ vực 
 Suspiciousness /səs'piʃəsnis/ (n) 
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 Suspicion /səs'piʃn/ (n,v): nghi ngờ, ngờ vực 
Doubt /daʊt/ (v,n): nghi ngờ, ngờ vực; do dự, lưỡng lự 
 Doubtful /'daʊtfl/(adj): đáng ngờ, khả nghi; không chắc chắn 
 Doubtfulness /'daʊtflnis/ (n): nghi ngờ, ngờ vực; do dự, lưỡng lự; đáng ngờ, khả nghi 
Hesitate /'heziteit/ (v): do dự, ngập ngừng, lưỡng lự 
 Hesitant /'hezitənt/ (adj): do dự, ngập ngừng, lưỡng lự 
 Hesitance /'hezitəns/ (n) = Hesitancy /'hezitənsi/ (n) = Hesitation /,hezi'teiʃn/ (n): (sự)... 
Heritage /'heritidʒ/ (n): di sản, tài sản có thể được (hoặc đã được) một người thừa kế hưởng 
 Heritability /,heritə'biləti/ (n): tính có thể thừa hưởng/kế thừa; tính có thể di truyền 
Inherit /in'herit/ (v): thừa hưởng, thừa kế 
 Inheritance /in'heritəns/ (n): (quyền/sự/vật) thừa kế, gia tài, di sản 
Heir /eə/ (n): người thừa kế, thừa hưởng; kế tục sự nghiệp (nam) 

Heiress /'eəris/ (n): (nữ) 
Estate /is'teit/ (n): bất động sản (nhà cửa, đất đai); tài sản, di sản 
 Estate-agent (n): người kinh doanh bất động sản; người quản lý ruộng đất 
 Estate-agency (n): công ty kinh doanh bất động sản (bán và cho thuê nhà cửa đất đai) 

Real estate = Real property: bất động sản (real trong trường hợp này là tính từ “bất động”) 
Asset /'æset/ (n): tài sản, của cải; vốn quý, vật quý 
 Real assets: bất động sản 
 Personal assets: động sản 
Property /'prɒpəti/ (n): tài sản, của cải = Effects; quyền sở hữu, vật sở hữu; tính chất, đặc tính 
Proper /'prɒpə/ (adj): đúng, chính xác = Correct; thích đáng, thích hợp, phù hợp = Suitable; riêng; 

(đặt sau noun) thật sự, đích thực, đích thị, đích thân, bản thân 
 Within the sphere of architecture proper: trong lĩnh vực kiến trúc thực sự 
 Properly (adv): đúng, chính xác; thích đáng, thích hợp, phù hợp 
Prosper /'prɒspə/ (v): thịnh vượng, phồn vinh, thành công, phát đạt 
 Prosperous /prɒspərəs/ (adj) 
 Prosperity /prɒs'perəti/ (n) 
Prospect /'prɒspekt/ (n): triển vọng, hy vọng, tiền đồ (ở tương lai); cảnh, toàn cảnh, viễn cảnh 
    /prə'spekt/ (v): điều tra, thăm dò, tìm kiếm; hứa hẹn có, triển vọng có 
 Prospective /prə'spektiv/ (adj): (thuộc) tương lai, triển vọng, sẽ tới, về sau 
 Prospector /prə'spektə/ (n): người điều tra, người thăm dò 
 The prospective profit: món lãi ở tương lai 

The prospective employee: người có triển vọng là nhân viên 
Perspective /pə'spektiv/ (n): luật xa gần/phối cảnh; cảnh trông xa, viễn cảnh, triển vọng, tiền đồ; 
  (adj): theo luật xa gần/phối cảnh; (thuộc) cảnh trông xa, viễn cảnh, triển vọng, tiền đồ 
 Perspective geometry: hình học phối cảnh 
Outlook /'aʊtlʊk/ (n): viễn cảnh, quang cảnh; cách nhìn, quan điểm; triển vọng; sự canh gác, chòi canh 
 *** Chú ý Outlook có đọc rõ âm /t/ 
Slug /slʌg/ (n): con ốc sên; đạn nhỏ (súng bắn chim), thanh kim loại, đồng xèng; một tợp/ngụm; 
       (v): diệt ốc sên 
 Sluggish /'slʌgiʃ/ (adj): chậm chạp, uể oải, lờ đờ 
 Sluggishness /'slʌgiʃnis/ (n): (tính) chậm chạm, uể oải, lờ đờ 
Ridicule /'ridikju:l/ (vt,n): (_/sự) nhạo báng, chế nhạo, giễu cợt, bông đùa 

Ridiculous /ri'dikjuləs/ (adj): tức cười, lố bịch 
It's ridiculous = It's a silly idea: thật là ý tưởng ngớ ngNn 

Sarcasm /'sɑ:kæzəm/ (n): (lời/sự) châm biếm, mỉa mai, chế nhạo 
 Sarcastic /sɑ:'kæstik/ (adj): châm biếm, mỉa mai, chế nhạo 
 Sarcastically /sɑ:'kæstikli/ (adv): (một cách)... 
Impress /'impres/ (n): sự đóng dấu, dấu, dấu ấn (đen & bóng) 

  /im'pres/ (vt): đóng dấu, in dấu; gây ấn tượng, khắc sâu vào, ghi sâu vào 
 Impression /im'preʃn/ (n): ấn tượng; dấu vết, dấu hằn, dấu ấn 
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 Impressionable /im'preʃnəbl/ (adj): nhạy cảm, dễ bị ảnh hưởng 
 Impressionable /im,preʃnə'biləti/ (n): (tính) nhảy cảm, dễ bị ảnh hưởng 
Impact /'impækt/ (n): (sự/sức) va/ va chạm mạnh; (sự/sức) tác động/ ảnh hưởng mạnh 
 /im'pækt/ (vt ,vi): va/va chạm mạnh; tác động/ảnh hưởng mạnh 
 Impaction /im'pækʃn/ (n): (sự) va/va chạm mạnh; (sự) tác động/ảnh hưởng mạnh 
 Impactive /im'pæktiv/ (adj): do va/va chạm mạnh, do tác động/ảnh hưởng mạnh 
 To impact in/into sth: đóng chặt vào, lèn chặt vào, nêm chặt vào 
Flow /fləʊ/ (n): dòng, luồng, sự chảy, lưu lượng; (v): chảy, đổ, phun, tóe; rũ xuống, xòa xuống 
 Flowing /'fləʊiŋ/ (n): sự chảy, tính trôi chảy, tính lưu loát 
 Flowingly (adj): trôi chảy, lưu loát 
 Flowing beard (n): râu rũ xuống 
Flower bed: luống hoa; River bed: lòng sông; Sea bed: đáy biển 
Pinkish: hồng hồng; Redish: đo đỏ; Blackish: đen đen 
Purple /'pɜ:pl/ (n): màu tía, áo màu tía (dành cho giáo chủ, vua); (adj): đỏ tía; hoa mỹ, hoa văn 
Orchid /'ɔ:kid/ (n) hoa lan 
Chocolate /'tʃɔkəlit/ (n): sôcôla = Choc /tʃɔk/ (n); màu sôcôla; (adj): (làm bằng/có màu) sôcôla 
 Chocolate soldier (n): lính kiểng; lính không làm nhiệm vụ chiến đấu 
Sheet /ʃi:t/ (n): tờ, lá, tấm, phiến, dải; khăn trải giường; (vt): đậy, phủm, trùm kín; kết thành tấm 

Spreadsheet /'spredʃi:t/ (n): bảng tính (trên máy tính) 
Shield /ʃi:ld/ (n): (người/vật) bảo vệ,che chắn; cái mộc/khiên,tấm chắn; (v): che,chắn,đậy; lấp liếm 
 Shieldless /'ʃi:ldlis/ (adj): không có mộc/khiên bảo vệ, không có vật che chở 
Protect /prə'tekt/ (vt): bảo vệ, bảo hộ, che chở; lắp thiết bị bảo hộ 
 Protection /prə'tekʃn/ (n): (sự/người) bảo vệ, bảo hộ, che chở 
 Protective /prə'tektiv/ (adj): bảo vệ, bảo hộ, che chở 
 Protector /prə'tektə/ (n): (người/vật/dụng cụ) bảo vệ, bảo hộ, che chở 
Guard /gɑ:d/ (n,v): bảo vệ, canh gác, đề phòng; che chắn, thủ thế 
 Bodyguard /'bɒdigɑ:d/ (n): vệ sĩ, cận vệ (bảo vệ cho một nhân vật nào đó) 
 Guardian /'gɑ:diən/ (n): người bảo vệ, người giám hộ 
 To guard the camp: canh gác doanh trại 
 To guard one's reputation: bảo vệ thanh danh 
Guaranty /'gærənti/ (n) = Guarantee /,gærən'ti:/ (n): (vật/sự) bảo đảm, bảo lãnh 
 Guarantor /,gærən'tɔ:/ (n): người bảo lãnh 
Sure /ʃʊə/ (adj,adv): chắc chắn; thật, xác thực 
 Surely (adv): chắc chắn là, rõ ràng là, nhất định rồi 
 Sure-fire (adj): cầm chắc, không thể chệch được/sai/thất bại được 
 Unsure /ʌn'ʃʊə/ (adj): không chắc chắn; không thật, không xác thực 
Insure = Ensure /in'ʃɔ:/ - (US) /in'ʃʊər/ (v): bảo đảm, chắc chắn; bảo hiểm; ký hợp đồng BH 

Insurance /in'ʃɔ:rəns/ (n): sự/tiền/hợp đồng/nghề bảo hiểm 
 Insurance policy (n): hợp đồng bảo hiểm 
Insurant /in'ʃɔ:rənt/ (n): người được bảo hiểm, người mua bảo hiểm = Insured (n) 
Insurer /in'ʃɔ:rə/ (n): nhà/công ty bảo hiểm 

Assure /ə'ʃʊə/ (v): chắc chắn, cam đoan, quả quyết; bảo đảm, bảo hiểm 
 Assurance /ə'ʃʊərəns/ (n): (sự)... 
Undertake – Undertook – Undertaken: bảo đảm, cam đoan; nhận làm 
Overcome – Overcame – Overcome: vượt qua, chiến thắng, khắc phục; kiệt sức, xỉu, mất tự chủ 
Faint /feint/ (v,n): ngất xỉu; (adj): uể oải, đói lả, yếu ớt, mờ nhạt, chóng mặt; kinh tởm, lợm giọng 
 Faint-hearted (adj): nhút nhát 
 Faint-heart (n): người nhút nhát 
Coma /'kəʊmə/ (n): sự hôn mê; (s.nhiều) Comae /'kəʊmi:/ (n) 
Conscious /'kɔnʃəs/ (adj): tỉnh, tỉnh táo; hiểu biết, có ý thức, biết rõ, thấy rõ 
 Consciousness /'kɔnʃəsnis/ (n): (sự/trạng thái) tỉnh, tỉnh táo; (sự) hiểu biết, ý thức 
 Consciously /'kɔnʃəsli/ (adv): có ý thức, cố ý 



 www.tinhvi.com - 93 

 Unconscious /ʌn'kɔnʃəs/ (adj): ngất, bất tỉnh; không hiểu biết, vô ý thức 
 Unconsciousness /ʌn'kɔnʃəsnis/ (n): (sự) ngất, bất tỉnh; (sự) không hiểu biết, vô ý thức 
 Subconscious /sʌb'kɔnʃəs/ (adj): (thuộc) tiềm thức 

Subconsciousness /sʌb'kɔnʃəsnis/ (n): tiềm thức 
Stun /stʌn/ (n,vt): (sự/tình trạng/làm/gây) choáng váng, bất tỉnh; (vt): (làm/gây) kinh ngạc, sửng sốt 
 Stunning /stʌniŋ/ (adj): (làm) choáng váng, bất tỉnh, sửng sốt, kinh ngạc; tuyệt, hay, cừ khôi 
Dizzy /'dizi/ (adj,v): choáng váng, hoa mắt, chóng mặt 
 Dizziness /'dizinis/ (n): (sự)... 
Fix /fiks/ (v): lắp, đặt, đóng, gắn; sửa chữa; ấn định, quy định, tổ chức, sắp xếp, bố trí; 

   (n): tình thế khó khăn, việc không chính đáng 
Fixed /fikst/ (adj): cố định, xác định; bất động, đứng yên; được bố trí trước 
A fixed fight: trận đấu được bố trí trước 

Fit /fit/ (adj,v): hợp, vừa, ăn khớp, thích hợp; đúng, phải; (adj): khỏe; (n): đợt, cơn (đau), ngất 
 To fit in (v): làm cho khớp, làm cho thích hợp 
Defeat /di'fi:t/ (n): (sự) thất bại, bại trận, tiêu tan, (sự) hủy bỏ, thủ tiêu; 

(vt): đánh thắng, đánh bại, làm thất bại, làm tiêu tan; hủy bỏ,thủ tiêu 
 Defeasible /di'fi:zəbl/ (adj): có thể hủy bỏ, có thể thủ tiêu 
 Defeasance /di'fi:zəns/ (n): sự hủy bỏ, sự thủ tiêu 
 Defeatist /di'fi:tist/ (n): người theo chủ nghĩa thất bại; (adj): theo chủ nghĩa thất bại 
 Defeatism /di'fi:tizm/ (n): chủ nghĩa thất bại 
Box /bkɔs/ (n): hộp, thùng, ô, lô (rạp hát), phòng nhỏ, chòi, lều, điếm canh; (cái/cú) bạt, tát 
      (vt): bỏ vào hộp, ngăn riêng, nhốt riêng (vào ô, chuồng...); đệ đơn (lên tòa); bạt, tát 
 Box bed (n): giường cũi (cho em bé nằm) 
Juke-box /'dʒu:kbɒks/ (n): máy hát tự động (cho tiền xu vào khe) 
Value /'væljʊ:/ (n): giá trị, giá cả, giá; ý nghĩa, năng suất, trị số; Values: tiêu chuNn; 
   (vt): định giá, đánh giá; chuộng, quý, coi trọng 
 Valuable /'væljʊəbl/ (adj): có giá trị, quý giá; có thể định giá được, có thể đánh giá được 
 Valueless /'væljʊlis/ (adj): không giá trị 
 Invaluable /in'væljʊəbl/ (adj): vô giá = Priceless /praislis/ (adj) 
 VAT (Value Added Tax): thuế giá trị gia tăng 
Valid /'vælid/ (adj): có giá trị, có hiệu lực, hợp lệ (đặc biệt về mặt pháp lý); vững chắc, có căn cứ 
 Validate /'vælideit/ (vt): (làm cho/công nhận) có giá trị, có hiệu lực, hợp lệ; phê chuNn 
 Validation /,væli'deiʃn/ (n): (sự) làm cho có giá trị/hiệu lực/hợp lệ; sự phê chuyển 
 A valid argument: một lý lẽ vững chắc 
 A valid contract: một hợp đồng hợp lệ (về mặt pháp lý) 
 The ticket is no longer valid: vé không còn giá trị nữa 
Merit /'merit/ (n): giá trị (cao, tốt, tài giỏi); công lao, công trạng; (vt): đáng, xứng đáng 
 Merits: công tội, lẽ phải trái 
 A man of merit: người tài, người có giá trị (cao) 
 To merit reward: đáng thưởng 
Worth /wɜ:θ/ (adj): giá, đáng giá; đáng, bõ công; (n): giá, giá trị 
 Worth-while = Worthwhile /'wɜ:θ'wail/ (adj): đáng, bõ công 
Cost /kɔ:s/ (n): giá, chi phí, phí tổn; (vi): trị giá, giá thành; giá phải trả, đòi hỏi; gây tổn thất, làm mất 
 The cost of living: giá cả sinh hoạt, chi phí sinh hoạt 
 Cost-cutting (n) → To cut costs (v): cắt giảm chi phí 
Price /prais/ (n): giá, giá trị; (vt): đặt giá, định giá, đánh giá 
 Cost price: giá vốn 
 Fixed price: giá nhất định (không trả giá) 
 Retail price: giá bán lẻ 
 Selling price: giá bán 
 Beyond price = Without price: vô giá 
 At any price: bằng bất cứ giá nào, bằng mọi giá 
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Point /pɔint/ (n): mũi nhọn; dấu chấm, điểm; vấn đề, mặt; điểm số; điểm cốt yếu/thú vị, trọng điểm 
 Point out: vạch ra, chỉ ra 
 Point of view: quan điểm 
 To make point: ghi bàn thắng, ghi điểm 

I don't see a point: tôi không thấy có điểm nào lý thú. 
 There's no point in doing this work: Chẳng có ích gì khi làm việc này. 
 There's no point in taking unnecessary risk: chẳng có ích gì khi liều lĩnh không cần thiết 
Chauffeur /'tʃəʊfə/ (n): tài xế riêng; (v): làm tài xế (cho ai đó). 
Chauvinism /'ʃəʊvinizəm/ (n): chủ nghĩa sô-vanh (cho rằng mình/đất nước mình hơn người khác) 
 Chauvinist /'ʃəʊvinist/ (n): người theo chủ nghĩa sô-vanh; (adj): chịu ảnh hưởng CN  sô-vanh 
 Chauvinistic /,ʃəʊvi'nistik/ (adj): có tính chất sô-vanh 
 Male chauvinism: (chủ nghĩa/tư tưởng) trọng nam khinh nữ 
Chubby /'tʃʌbi/ (adj): mũm mĩm, phinh phính (má). 
Mall /mɔ:l/ (n): phố/khu vực buôn bán có mái che và cấm xe cộ đi lại. 
 Shopping mall: khu hàng quán, phố mua sắm 
Corner /'kɔ:nə/ (n): góc (nhà, phố); nơi kín đáo/xó xỉnh; chỗ Nn náu/giấu giếm; sự đầu cơ/tích trữ 
Edge /edʒ/ (n): lưỡi, cạnh/sống (dao), bờ, gờ, rìa, lề; tình trạng nguy khốn (bên lề vực thẳm); 
       (vt): mài/giũa cho sắc bén, viền, làm gờ/cạnh, xen/chen vào; (vi): lách lên 
 To have the edge on sb: có được lợi thế trước ai đó 
Border /'bɔ:də/ (n): đường viền; bờ, mép, vỉa, rìa, lề; biên giới; (v): viền, tiếp/giáp với 
Frontier /'frʌtiə/ (n): biên giới, giới hạn 
Limit /'limit/ (n): giới hạn, hạn định, ranh giới; (vt): giới hạn, hạn chế 
 Limitation /,limi'teiʃn/ (n): (sự/tính/mặt) giới hạn, hạn định, hạn chế, thiếu sót 
 Limited /'limitid/ (adj): có hạn, hạn chế, hạn định 
 Limited edition: số bản in (phát hành) có hạn 
Bound /baʊnd/ (n,v): biên giới, giới hạn, phạm vi, hạn chế; nảy/bật/vọt lên; (adj): về hướng/phía 
 Bound to do sth: buộc phải làm điều gì 
Bounce /'baʊns/ (n,v): nảy,bật; tống/đuổi cổ, thải hồi; khoe khoang; (adv): vụt,thình lình,bất chợt 
 Bouncy /'baʊnsi/ (adj): nảy tốt, có khả năng nảy (bóng); hoạt bát, năng nổ (người) 
Lump /lʌmp/ (n): cục, tảng, miếng; cái bướu, chỗ sưng u lên, chỗ lồi lên; người đần độn/chậm chạp 
Bump /bʌmp/ (n,v): va đụng (mạnh), đâm sầm; xóc nảy; (adv): va đánh rầm 
 Bumpkin /bʌmpkin/ (n): người vụng về, người hậu đậu 
Thump /thʌmp/ (n,v): đấm, thụi, đánh; đập (mạnh) 
Plump /plʌmp/ (adj): tròn trĩnh, phinh phính 

           (adj,adv,n,v): (bỏ/rơi/ngồi) phịch xuống; thẳng thừng, không úp mở 
Plumb /plʌm/ (adj, adv): thẳng đứng; đúng, ngay (canh); (n): quả/dây dọi, độ ngay; 

(v) làm thẳng đứng, dò độ sâu (bằng dây dò); làm hàn chì 
plumber /'plʌmə/ (n): thợ ống nước, thợ hàn chì 

Blunt /blʌnt/ (adj): cùn (dao, kéo); thẳng thừng; lỗ mãng; đần độn; (v): làm cùn 
 Bluntness /'blʌntnis/ (n): sự cùn; tính thẳng thừng 
Tube /'tju:b/ (n): ống, săm; tàu điện ngầm; (v): đặt/gắn ống; gò/làm cho thành hình ống 
Powder /'paʊdə/ (n): bột, bụi, phấn; thuốc súng; (v): nghiền bột, rắc bụi, thoa phấn 
Talcum /'tælkəm/ = Talc /tælk/ (n): bột tan, đá tan (khoáng chất); (v): xoa bột tan 
 Talcum powder: phấn bột tan dùng để xoa sau khi tắm 
Edible /'edibl/ (n): thức ăn, vật ăn được; (adj): ăn được (không độc) 
Foot /fʊt/ (n): bàn chân, bước chân; đơn vị chiều dài ≈ 30cm; (v): đi bộ, đặt chân lên 
 Feet /fi:t/ (n): số nhiều của Foot 
Food /fu:d/ (n): thức ăn, thực phNm, dinh dưỡng; 
 Food for fishes: làm mồi cho cá (chết đuối) 
 Food for worms /wɜ:m/: làm mồi cho giun, sâu (chết) 
 Food for powder: làm bia đỡ đạn 
 Food for thought: khiến cho suy nghĩ 



 www.tinhvi.com - 95 

Flood /flʌd/ (n,v): lũ, lụt; dòng cuồn cuộn, tràn đầy, dàn giụa; (v): làm ngập/lụt; ùa/tràn tới 
Blood /blʌd/ (n): máu, nhựa (cây); huyết thống, họ hàng, giống nòi; (v): trích máu 
 Bloody /blʌdi/ (adj,v): vấy/đẫm/dính/chảy máu; (adj): tàn bạo, khát máu; (adv): chết tiệt 
Stain /stein/ (n): vết nhơ/bNn; thuốc màu, phNm nhuộm; (v): gây vết bNn, nhuộm màu 
 Stainless /steinlis/ (adj): không vết dơ; trong trắng/sạch (tên tuổi); không gỉ (kim loại) 
 Stainlis steel /'steinlis 'sti:l/ (n): thép không rỉ 
 Bloodstain: vết máu 
Mat = Matt /mæt/ (v,adj): mờ, đục, xỉn (không bóng); (v,n): bện, tết lại; (trải) thảm/chiếu 
Dull /dʌl/ (adj,v): mờ, đục, xỉn; tối dạ, ngu đần; tối tăm, u ám, ảm đạm; buồn nản, âm ỉ (đau) 
 Dullness (n) 
 Dully (adv) 
 Dullard /'dʌləd/ (n): người ngu đần/đần độn 
Tarnish /'tɑ:niʃ/ (n): trạng thái mờ/xỉn; vết nhơ/bNn; (v): làm cho mờ/xỉn/nhơ bNn/ô uế 
 Tarnishable /'tɑ:niʃəbl/ (adj): có thể mờ/xỉn ≠ untarmishable 
Opaque /əʊ'peik/ (adj): mờ đục, không trong suốt, chắn sáng; kém thông minh, trì độn 
 Opaqueness /əʊ'peiknis/ (n): (tính) mờ đục, không trong suốt 
Transparent /træns'pærənt/ (adj): trong suốt, trong trẻo, trong sáng; rõ ràng, rõ rệt 
 Transparence /træns'pærəns/ (n): (tính) trong suốt, trong trẻo, trong sáng 
 Transparency /træns'pærənsi/ (n): = Transparence; giấy bóng kính,kính ảnh phim đèn chiếu 
Dye /dai/ (v): nhuộm; (n): thuốc nhuộm 
 Dyeing /'daiiŋ/ (n): sự nhuộm 
 Dyer /'daiə/ (n): thợ nhuộm 
Die /dai/ (v): chết, mất, tàn lụi; (n): con súc sắc (số nhiều: dice) 
 Dying /'daiiŋ/ (adj,n): chết, hấp hối, tàn lụi 
 To be dying to do sth: khao khát làm điều gì, muốn/thèm làm cái gì muốn chết đi được. 
 To be dying for sth: muốn/thèm cái gì đến chết đi được. 
Symptom /'simptəm/ (n): triệu chứng 
 Symptomatic(_al) /,simptə'mætik/ (adj): (có tính chất/thuộc/là) triệu chứng 
Syndrome /'sindrəm/ (n): hội chứng 
Diagnose /'daiəgnəʊz/ (vt): chNn đoán 
 Diagnostic /,daiəg'nɒstik/ (adj): (thuộc) chNn đoán; 

      (n): triệu chứng = Symptom; phép chNn đoán, chNn đoán học 
Diagnosis /,daiəg'nəʊsis/ (n): phép/sự/lời chNn đoán; → snhiều: Diagnoses /,daiəg'nəʊsi:z/ 
X-ray diagnostic: phép chNn đoán bằng X quang 

Dose /dəʊs/ (n): liều, lượng, liều thuốc; (v): cho, tự cho (liều thuốc); trộn lẫn (rượu) 
 Dosage /dəʊsidʒ/ (n): liều lượng, sự cho liều thuốc 
Dope /dəʊp/ (n): thuốc giảm đau/kích thích, chất ma túy; (v): dùng ma túy, dùng chất kích thích 
 Doper /'dəʊpə/ (n): người dùng chất kích thích/ma túy 
 Doping (n): sự dùng chất kích thích trong thể thao 
Cure /kjuə/ (n): (cách/việc) điều trị, chữa bệnh; đợt điều trị (liên tục 1 t.gian); thuốc, phương thuốc; 
  (v): chữa bệnh, điều trị; chữa (thói xấu); xử lý (để có thể để được lâu); lưu hóa (c.su) 
 Cure-all (n): thuốc trị bách bệch 
Therapy /'θerəpi/ (n): phép/cách chữa bệnh, điều trị, liệu pháp 
 Therapist /'θerəpist/ (n): bác sĩ chuyên khoa (về một khoa điều trị nào đó) 
 Light therapy (n): liệu pháp ánh sáng (phép dùng ánh sáng để trị bệnh) 
Treat /tri:t/ (n,v): thết/chiêu đãi; cuộc/điều vui; đối xử/đãi; nghiên cứu,giải quyết,xử lý; chữa bệnh 
 Treatment (n): (sự) đối xử/đãi, cư xử (người); sự điều trị (bệnh); sự xử lý (hóa/chất thải); 
  sự bàn luận, nghiên cứu, giải quyết (vấn đề) 
 To treat with: điều đình, thương lượng 
 Treaty /'tri:ti/ (n): hiệp ước, thỏa thuận; điều đình, thương lượng 
 Treater (n): người ký kết; người điều đình/thương lượng; người bao ăn, người đãi tiệc 
 Ill-treat /'il,tri:t/ (v) = Ill-use /'il,ju:s/ (v,n): hành hạ, ngược đãi, bạc đãi 
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 Ill-treatment (n): (sự)... 
Treasure /'treʒə/ (n): vàng bạc, châu báu, của cải, của/vật quý; (v): tích lũy, dành, trữ (châu báu) 
Silver /'silvə/ (n): bạc, tiền bạc, đồ dùng bằng bạc; màu bạc; (adj): bằng bạc; màu bạc (óng ánh); 
  (vt): mạ bạc, bịt bạc, nhuốm bạc; (vi): óng ánh như bạc, bạc màu (tóc) 
Jewel /'dʒu:əl/ (n): ngọc, đá quý; đồ kim hoàn/châu báu/nữ trang; (vt): nạm ngọc/đá quý/châu báu 
 Jewelry (n) = Jewellery /'dʒu:əlri/ (n): (đồ/nghệ thuật) châu báu, kim hoàn, nữ trang 
Jewry /'dʒu:ri/ (n): dân Do Thái; khu Do Thái (trong một thành phố) 

Jewish /'dʒu:iʃ/ (adj): (thuộc) người Do Thái 
Gold /gəʊld/ (n): vàng, tiền vàng; màu vàng; (adj): bằng vàng; có màu vàng (ánh kim) 
Golf /gɒlf/ (n): môn đánh gôn; (vi): chơi gôn 
 Golf club (n): gậy đánh gôn (thường là Golf clubs), câu lạc bộ người chơi gôn 
Putt /pʌt/ (n): cú đánh nhẹ vào lỗ gôn; (v): đánh nhẹ bóng vào lỗ gôn 
Put /pʊt/ (n): sự ném, sự đNy 
 Put – Put – Put (vt): đặt, để, đút, gửi, cho vào, tra vào, lắp vào, cắm vào, sắp, xếp; 

dùng, sử dụng; diễn đạt, dịch ra; đánh giá, ước lượng; 
 To put down: đặt xuống, đàn áp; đổ cho, đổ tại, quy là; ghi, chép; 
Misery /'mizəri/ (n): (cảnh/sự) đau đớn, khổ sở, nghèo khổ, khổ cực, bất hạnh 
 Miserable /'mizrəbl/ (adj) 
 Miserably /'mizrəbli/ (adv) 
Poor /pʊə/ (adj): nghèo, thiếu, xấu, tồi; đáng thương, tội nghiệp; đáng khinh, hèn hạ 
 Poorly (adv): nghèo, thiếu, xấu, tồi 
 Poverty /'pɒvəti/ (n): (sự/cảnh) nghèo nàn, bần cùng, thiếu thốn, tồi tàn 
Difficult /'difikəlt/ (adj): khó, khó khăn, gay go, trở ngại; khó tính 
 Difficulty /'difikəlti/ (n): (sự/điều)... 
 Difficulties (n): sự túng bấn, cảnh khó khăn, sự khó dễ, sự phản đối 
 To make difficulties: gây khó dễ, phản đối 
Ugly /'ʌgli/ (adj): xấu, xấu xí, xấu xa 
 Ugliness /'ʌglinis/ (n): (tính) xấu, xấu xí, xấu xa 
 Uglify /'ʌglifai/ (v): làm xấu đi 
Rich /ritʃ/ (adj): giàu có, dồi dào, phong phú, lộng lẫy; The rich (n): người giàu 
 Richly (adv): giàu có, dồi dào, phong phú, lộng lẫy 
 Well-off (adj): giàu có, khá giả 
Enrich /in'ritʃ/ (v): làm giàu, làm phong phú, làm màu mỡ 
 Enrichment /in'ritʃmənt/ (n) 
Barrister /'bæristə/ (n): luật sư = Lawyer /'lɔ:jə/ (n) 
Defence(_se) /di'fens/ (n): (cái/vật/sự) che chở, bảo vệ; lời biện hộ/bào chữa; chống đỡ, phòng thủ 

Defend /di'fend/ (v): che chở, bảo vệ, bào chữa; phòng thủ 
Defender /di'fendə/ (n): người che chở/bảo vệ; người biện hộ/bào chữa (luật sư) 
Defendant /di'fendənt/ (n): (người/công ty) bị kiện, bị cáo 

Offence /ə'fens/ (n): sự phạm tội, lỗi, xúc phạm, làm mất lòng; sự vi phạm luật lệ/nội quy; tấn công 
 Offense (n) = Offence (n) 
 Offend /ə'fend/ (v): xúc phạm, vi phạm, làm mất lòng, làm bực mình, gây chướng tai gai mắt 
 Offender /ə'fendə/ (n): người phạm tội/phạm lỗi, người xúc phạm/làm mất lòng 
 Offensive /ə'fensiv/ (adj,n): (_/sự/cuộc) tấn công; (adj): xúc phạm, sỉ nhục, gớm ghiếc, tởm 
Assault /ə'sɔ:lt/ (v,n): (_/cuộc/sự): tấn công, đột kích; hành hung, (nói trại đi) cưỡng dâm 
Rape /reip/ (v,n): (_/sự) hãm hiếp, cưỡng đoạt, chiếm đoạt; (n): bã nho, thùng gây giấm nho 
Grape /greip/ (n): quả nho 
Vine /vain/ (n): cây nho 
 Vinery /'vainəri/ (n): nhà kính trồng nho 

Vineyard /'vinjəd/ (n): ruộng nho 
Vinegar /'vinigə/ (n,v): giấm; trộn giấm, làm chua như giấm 
Eyesore /'aisɔ:/ (n): (điều/vật) chướng mắt, chướng tai gai mắt 
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Eyewater /'ai,wɔ:tə/ (n): nước mắt, thuốc rửa mắt, dịch thủy tinh mắt (y học) 
 Eyewatering (adj): làm chảy nước mắt (chú ý: không có động từ Eyewater) 
Wink /wiŋk/ (v,n): (_/sự/cái) nháy mắt, nhấp nháy, lấp lánh, chớp, nháy; (n): khoảnh khắc 
 Winker /wiŋkə/ (n): con mắt, lông mi; kiếng đeo mắt, miếng che mắt (ngựa), đèn xi nhan 
 Give sb a meaningful wink: nháy mắt đầy ý nghĩa với ai đó 
Police /pə'li:s/ (n): (lực lượng) cảnh sát, công an; (v): bố trí/khống chế/giữ trật tự bằng cảnh sát 
 Policeman: (người) cảnh sát 
Constable /'kʌnstəbl/ (n): (người) cảnh sát, công an 
 Chief constable: cảnh sát trưởng 
 WPC (Woman Police Constable): nữ cảnh sát 
Rapid /'ræpid/ (adj): mau, nhanh; rất dốc, đứng (dốc) 
 Rapidly /'ræpidli/ (adv) 
 Rapidity /rə'pidəti/: sự nhanh chóng, sự mau lẹ 
Quick /kwik/ (adj): nhanh, mau, tinh, thính, nhạy; (n): tâm can, “nọc”, chỗ nhạy cảm, chỗ thịt mềm 
 Quickly /'kwikli/ (adv): nhanh, mau 
 Quicken /'kwikən/ (v): làm tăng nhanh, đNy mạnh, làm nhộn lên; kích thích, gợi, khêu (lửa) 
Swift /swift/ (adj, adv): mau, nhanh; (n): con én, con thằn lằn/sa giông; khung xa (quay tơ) 
 Swiftly (adv): mau lẹ, nhanh chóng; ngay lập tức 
 Swiftness /swiftnis/ (n): (sự)... 
Shallow /'ʃləʊ/ (adj): nông, cạn; hời hợt; (n): chỗ nông/cạn 
Swallow /'swɒləʊ/ (n,v): nuốt 
 To swallow my anger: nuốt giận 
Swig /swig/ (n,v): tợp, hơi, hớp, ngụm (nước, rượu) 
 To take a swig of swallow: nuốt từng ngụm 
Chew /tʃu:/ (n): sự nhai, thứ có thể nhai (kẹo); (v): nhai; nghiền ngẫm 
 Chewing-gum /'tʃu:iŋgʌm/ (n): kẹo cao su 
 Chewing tobacco (n): thuốc lá nhai 
Hatch /hætʃ/ (n): cửa hầm, cửa cống, cửa sập, cửa đập nước; (v,n): nở/ấp trứng 
Harsh /hɑ:ʃ/ (adj): nhám,xù xì,thô,ráp; chát (vị),chói (mắt,tai); lỗ mãng,cục cằn; hà khắc,khắt khe 
 Harshly /hɑ:ʃli/ (adv) 
 Harshness /hɑ:ʃnis/ (n) (tính, sự)... 
Raucous /'rɔ:kəs/ (adj): khàn khàn (giọng) 
Rough /rʌf/ (adj): nhám, xù xì, bờm xờm, lởm chởm; (adj,adv,n): hung bạo,dữ dội; (n): thô,gồ ghề; 

(v): phác thảo, làm/vuốt dựng ngược (tóc, lông) 
Draught /drɑ:ft/ (n): gió lùa, sự thông gió; sự kéo (lưới); tợp, hơi, hớp, ngụm; (adj): lấy từ thùng ra 
 Draughty /'drɑ:fti/ (adj): có gió lùa, ở chỗ có gió lùa 
 Draught beer: bia thùng 
Drought /draʊt/ (n): hạn hán, khô cạn 
 Droughty (adj) 
Parch /pɑ:tʃ/ (v): rang; làm (đất/người) khô nẻ (mặt trời/cơn khát) 
 Parched (adj) 
 Parched by months of drought: đất đai khô nẻ vì hạn hán hàng tháng trời 
Please /pli:z/ (interj): vâng, rất vui lòng; xin... (dùng trong yêu cầu lịch sự); 
  (v): làm vui lòng, hài lòng; vui lòng..., xin mời... (dùng trong yêu cầu lịch sự) 
 To please the eye: làm vui mắt, làm thích mắt 
 Please yourself: tùy bạn, xin cứ làm theo ý bạn 
 Yes, please: tôi chấp nhận và xin cảm ơn 
Shoulder /'ʃəʊldə/ (n): vai, vai áo, vai núi; tư thế bồng súng; 

       (v): chen vai, vác vai, lách, len lỏi; bồng súng 
Shall /ʃæl/ (aux.v): sẽ 
 Should /ʃʊd/ (n): quá khứ của shall 
 1. Dùng shall với ngôi thứ nhất (I/We) trong thì tương lai 
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  We shall hear more about it: chúng ta sẽ nghe thêm về việc này 
 2. Dùng shall với các ngôi để chỉ sự hứa hẹn, cảnh cáo, cần thiết, trách nhiệm, quyết định... 
  He shall be punished: thế nào hắn cũng bị phạt, hắn nhất định sẽ bị phạt 
 3. Dùng shall với các ngôi trong mệnh đề điều kiện (nếu... sẽ..., khi... sẽ...) 
  When we shall achieve success, ... Khi/N ếu chúng ta thành công,... 
 4. Dùng shall khi người hỏi chắc mNm sẽ được trả lời là có (chắc sẽ, chắc hẳn...) 
  Shall you have a rest next Sunday? Chắc hẳn anh sẽ nghỉ vào chủ nhật sau chứ? 
Will /wi:l/ (n,v): ý chí, quyết tâm; ý muốn, ý định; (n): tờ di chúc; (aux.v): sẽ, muốn 
 Strong-willed (adj): ý chí mạnh mẽ 
 Willing /'wiliŋ/ (adj): bằng/sẵn/vui lòng; sẵn sàng; có thiện ý, quyết tâm, tự nguyện 
 At will (idiom): theo ý muốn (≈ whenever, wherever: bất cứ khi nào, bất cứ nơi đâu) 
 Woudl /wʊd/: quá khứ của Will (trợ động từ) 
 Willed /wi:ld/: quá khứ của Will (động từ thường) 
Swill /swil/ (v): cọ, rửa; nốc ừng ực; (n): sự cọ, rửa; rượu loại tồi, nước vo gạo 
Drill /dri:l/ (v,n): khoan, mũi/máy khoan; luống/hàng, làm luống/hàng; (sự/được) tập luyện/diễn tập 
Skill /skil/ (n): kỹ năng, kỹ xảo; sự khéo léo, khéo tay, tinh xảo; (vi): đáng kể, thành vấn đề 
Oil-rig (n): giàn khoan dầu 
Make-shift (adj,n): tạm thời, dã chiến 
Temporary /'tempərəri – 'temprəri – 'tempri (đọc nhanh)/ (adj): tạm thời, lâm thời, nhất thời 
Permanent /'pɜ:mənənt/ (adj): thường xuyên, lâu dài, vĩnh cữu 
Usual /'ju:ʒl/ (adj): thường, thông thường, thường lệ, thường dùng 
 Usually /'ju:ʒəli/ (adv): thông thường, thường lệ 
Ordinary /'ɔ:dnri/ (adj,n): (điều) thường, thông thường, bình thường; tầm thường 
Ordinate /'ɔ:dinit/ (n): trục tung, tung độ; (điều) thường, thông thường, bình thường 
Ordination /,ɔ:di'neiʃn/ (n): (sự) sắp xếp, xếp loại; (sự) ban lệnh, định đoạt, thụ chức (tôn giáo) 
Co-ordinate = Coordinate /kəʊ'ɔ:dinət/ (adj): kết hợp, phối hợp; ngang hàng, bằng vai; (adj,n): tọa độ; 
         /kəʊ'ɔ:dineit/ (vt): phối hợp, kết hợp; sắp xếp, sắp đặt, đặt đồng hàng 

Co-ordination /kəʊ,ɔ:di'neiʃn/ (n) (sự) phối hợp, kết hợp; (sự) sắp xếp, sắp đặt, đặt đồng hàng 
Co-ordinative /kəʊ'ɔ:dinətiv/ (adj): (để)... 

Combine /'kɔmbain/ (n): (thương nghiệp) công-bin, xanh-đi-ca; máy liên hợp (gặt đập); 
    /kɔm'bain/ (v): kết hợp, phối hợp; tổ hợp (toán), hóa hợp (hóa) 
 Combination /,kɔmbi'neiʃn/ (n): (sự) kết hợp, phối hợp; (sự) tổ hợp, hóa hợp, hợp chất; hội 
 Combined of operation: cuộc hành quân phối hợp 
 Right of combination: quyền lập hội 
Associate /ə'səʊʃiət/ (adj): kết hợp, liên kết, liên hợp, hợp sức; (US): cộng tác, trợ lý, phó, phụ 

(n): bạn, người cộng tác, đồng minh; hội viên thông tin, viện sĩ thông tấn 
    /ə'səʊʃieit/ (vt ,vi): kết hợp, liên kết, liên hợp, hợp sức; kết giao, giao thiệp; 

(vt): cho gia nhập, cho cộng tác; (ý nghĩ) liên hệ, liên tưởng 
 Association /ə,səʊʃi'eiʃn/ (n): (sự) kết hợp, liên kết, liên hợp; liên hiệp, hội, đoàn thể, công ty 
 Associative (adj): kết hợp, liên kết, liên hợp; liên tưởng 

Associational /ə,səʊʃi'eiʃənl/ (adj): liên tưởng 
Collaborate /kə'læbəreit/ (vi): cộng tác, cộng tác với địch 
 Collaborative /kə'læbəreitiv/ (adj): cộng tác 
 Collaboration /kə,læbə'reiʃn/ (n): sự cộng tác, sự cộng tác với địch 
 He was suspected of collaborating: hắn bị nghi ngờ là đã cộng tác với địch 
Define /di'fain/ (v): định nghĩa, định rõ, xác định 
 Definable /di'fainəbl/ (adj): có thể định nghĩa, có thể định rõ 
 Indefinable /indi'fainəbl/ (adj): không thể định nghĩa, không thể định rõ 
 Definition /,defi'niʃn/ (n): (sự) định nghĩa, định rõ, xác định; độ rõ nét, độ nghe rõ 
 Definite /'definit/ (adj): định rõ, chắc chắn, rõ ràng; hạn định (ngôn ngữ học) 
 Definitely (adv) = Certainly (adv): dĩ nhiên, chắc chắn, rõ ràng 
 Definitive /di'finitiv/ (adj) = Final (adj): cuối cùng, dứt khoát 
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Eager /'i:gə/ (adj): háo hức, hăm hở; nồng (rượu) 
Eagle /'i:gl/ (n): chim đại bàng 
Hawk /hɔ:k/ (n): chim ưng, diều hâu; (v): vồ, chụp; bán hàng rong, bán dạo; tung tin, tuyên truyền 
 Hawker /'hɔ:kə/ (n): người đi săn bằng chim ưng, người nuôi chim ưng; người bán dạo 
Propaganda /,prɒpə'gændə/ (n): (sự/tài liệu/cơ quan/tổ chức) tuyên truyền 
 Propagandic /,prɒpə'gændik/ (adj): (có mục đích) tuyên truyền 
 Propagandize(_se) /,prɒpə'gændaiz/ (v): tuyên truyền 
 Propaganda campaign (n): chiến dịch tuyên truyền 
Propagate /'prɒpəgeit/ (v): truyền, truyền bá, lan truyền; truyền giống, truyền lại; sinh sôi, sinh sản 
 Propagation /,prɒpə'geiʃn/ (n): (sự)... 
 Propagable /'prɒpəgəbl/ (adj): (có thể)... 
Snore /snɔ:/ (n,v): ngáy, tiếng ngáy 
Sneeze /sni:z/ (n): sự/cái hắt hơi, nhảy mũi; (v) hắt hơi, nhảy mũi 
Yawn /jɔ:n/ (n,v): ngáp, cái ngáp 
Bark /bɑ:k/ (n,v): sủa, quát tháo 
Hug /hʌg/ (v): ôm, ôm sát, ôm chặt; (n): cái ôm 
Cuddle /'kʌdl/ (v): ôm ấp, nâng niu, vuốt ve; (n): sự ôm ấp/vuốt ve/âu yếm 
Cradle /'kreidl/ (n): cái nôi; giàn giữ tàu; giá để điện thoại; (bóng) nguồn gốc, cội nguồn 
 (v): đặt bé vào nôi; đặt tàu lên giàn (để đóng/sửa chữa); 
Hush /hʌʃ/ (n): im lặng; (v): làm cho im/nín lặng; làm thinh; (interjection) suỵt! 
 To hush up a scandal: bưng bít một xì-căng-đan 
Social /'səʊʃl/ (adj): (có tính chất/thuộc) xã hội/tập thể/đồng minh 
 Socialist /'səʊʃəlist/ (n): người xã hội, đảng viên Xã hội; (adj) xã hội 
 Socialist party (n): đảng Xã hội 
 Socialism /'səʊʃəlizəm/ (n): chủ nghĩa Xã hội 
 Socialite /'səʊʃəlait/ (n): người giao thiệp rộng 
 Society /sə'saiəti/ (n): xã hội, đoàn thể, hội; sự giao thiệp/kết bạn; tầng lớp thượng lưu 
Community /kə'mjʊ:niti/ (n): cộng đồng, công chúng; phường hội, phái, nhóm 
 Communist /'kɔmjʊnist/ (n): người cộng sản, đảng viên Cộng sản; (adj) cộng sản 
 Communist party: đảng Cộng sản 
 Communism /'kɔmjʊnizəm/ (n): chủ nghĩa/chế độ/chính quyền cộng sản 
Commune /'kɔmjʊ:n/ (n): công xã (nhiều người sống chung, chia sẻ tài sản/trách nhiệm) 
Communicate /kə'mju:nikeit/ (v): truyền, truyền đạt, thông tin, liên lạc, giao thiệp; thông nhau 
 Communication /kə,mju:ni'keiʃn/ (n): (sự)... 
 Communicative /kə'mju:nikətiv/ (adj): (dễ/hay) truyền đi, lan truyền, truyền đạt (tin, bài...); 

   cởi mở, thích trò chuyện, dễ thổ lộ (người) 
 Communicator /kə'mju:nikeitə/ (n): người truyền tin; cơ cấu truyền đạt 
 I don't find Peter very communicative: tôi không thấy Peter cởi mở cho lắm 
Party /'pɑ:ti/ (n): đảng, phái, đội, nhóm; tiệc, buổi liên hoan; người tham dự, người tham gia 
Ensult /'insʌlt/ (n), /in'sʌlt/ (v): lăng mạ, sỉ nhục, xúc phạm 
Embassy /'embəsi/ (n): đại sứ quán, đại sứ, nhân viên đại sứ quán; sứ thần 
 Ambassador /æm'bæsədə/ (n): đại sứ, sứ giả 
Embarrass /im'bærəs/ (vt): (làm/gây) lúng túng, bối rối, ngượng nghịu 
 Embarrassment /im'bærəsmənt/ (n): (sự/điều/tình trạng)...  
 Embarrassing (adj): (làm)... 

Embarrassed (adj): (bị)... 
Bewilder /bi'wildə/ (v): làm lúng túng, làm bối rối, làm hoang mang 
 Bewilderment /bi'wildəmənt/ (n): (sự)... 
Agitate /'ædʒiteit/ (vt): lay động, làm rung chuyển; kích động, làm xúc động/bối rối; suy đi tính lại 
 Agitation /,ædʒi'teiʃn/ (n): (sự)... 
 Agitated /'ædʒiteitid/ (adj): bị kích động/kích thích, lo lắng, bồn chồn 
Puzzle /'pʌzl/ (n,v): (sự/vấn đề/làm) bối rối, khó xử; (n): vấn đề nan giải, câu đố, trò chơi đố 
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 Puzzling /'pʌzliŋ/ (adj): bối rối, khó xử 
 Puzzler /'pʌzlə/ (n): (người/vấn đề) gây bối rối, làm khó xử 
Dilemma /di'lemə/ (n): tình trạng khó xử, thế tiến thoái lưỡng nan 
 Dilemmatic /,dili'mætik/ (adj): khó xử, tiến thoái lưỡng nan 
Out /aʊt/ (adv): ra, ngoài, ở ngoài; khỏi, hẳn, hết, tắt; to ra, rõ ra; đang bãi công; bối rối, lúng túng; 
    (n,adj): ngoài, ở ngoài, ở xa; (vt): tống cổ đi; cho đo ván (quyền Anh); (vi): lộ ra (bí mật) 
 Outdoor /'aʊtdɔ:/ (adj): ngoài trời, ở bên ngoài nhà → Outdoors (adv,n) 
 Out of: ra ngoài, ra khỏi, thoát khỏi, ngoài tầm; mất, hết, không còn 

To dry out: khô hẳn 
 The fire is out: đám cháy đã tắt 
 To speak out: nói to ra, nói thẳng ra 
 Miners are out: công nhân mỏ đang bãi công 
 Can you help me out here? Anh có thể giúp tôi khỏi rắc rối này không? 
Shame /ʃeim/ (n,v): xấu hổ, hổ thẹn, ngượng ngùng 
 Shameful (adj) = Ashamed /ə'ʃeimd/ (adj) (→ chú ý không có động từ ashame) 
 She was ashamed of what she had done: cô ta xấu hổ vì những gì mình đã làm 
 Shameless /ʃeimlis/ (adj): không biết ngượng, vô liêm sỉ, trơ trẽn 
Sham /ʃæm/ (n,v,adj): giả bộ, giả đò, giả vờ; giả mạo 
 Shammer (n): người giả bộ/đò/vờ; người giả mạo 
Imitate /'imiteit/ (v): bắt chước, mô phỏng, noi theo gương; làm giả 
 Imitation (n) 
 Imitative (adj) 
Simulate /'simjʊleit/ (v): giả vờ, đội lốt, đóng vai; bắt chước, mô phỏng 
 Simulation (n) 
 Simulative (adj) 
Emulate /'emjʊleit/ (v): thi đua, ganh đua, cạnh tranh 
 Emulation (n) 
 Emulative (adj): (+of someone) 
Tear /tiə/ (n): nước mắt, giọt; vết rách 

    (v) Tear – Tore /tɔ:/ – Torn /tɔ:n/: xé, rách; nhổ phăng, giật mạnh 
Whether /'weðə/ (conj): có... không; whether... or...: dù... hoặc... 
 He asked whether it was true: ông ta hỏi điều đó có đúng không. 
 Whether he likes it or not: dù hắn có thích hay không 
Either /'aiðə - (US) 'i:ðə/ (n, pron): mỗi người/vật (trong số 2 người/vật); cả 2 (người/vật); 
   (conj): either... or...: hoặc... hoặc... 
 You can park on either side (of the street): bạn có thể đậu xe bên này hay bên kia đường 
Rather /'rɑ:ðə/ (adv): thà... còn hơn, thích... hơn; đúng hơn là, hơn là; phần nào, hơi; có chứ 
 We would rather die than be slaves: chúng ta thà chết còn hơn làm nô lệ 
 Which would you rather have, tea or coffee? anh thích dùng cái nào, trà hay cà phê? 
 I got home last night, or rather early this morning: tôi về nhà tối qua, đúng hơn là sớm nay 
 The performance was rather a failure: cuộc biểu diễn đã phần nào thất bại 
 Do you know him? Rather!: bạn có biết anh ta không? Có chứ! 
 N o, I'd rather not!: không, tôi không thích 
Sample /'sæmpl/ (n): mẫu, hàng mẫu; (vt): lấy mẫu, đưa mẫu; thử 
 To sample a new restaurant: đi ăn thử một nhà hàng mới 
Example /ig'zɑ:mpl/: (n): thí dụ, ví dụ; mẫu, vật so sánh; gương, gương mẫu; tiền lệ; 
   (vt): (hiếm dùng) dùng làm ví dụ; dùng làm mẫu 
 To study this example situation: nghiên cứu tình huống mẫu này 
 To set a good example: nêu gương tốt 
Instance /'instəns/ (n): ví dụ để minh họa/chứng mình; trường hợp cá biệt; (v): đưa ra làm VD/CM 
Instant /'instənt/ (adj): ngay lập tức, ngay tức khắc; khNn trương, cấp bách; (n): chốc lát 
 Instantaneous /,instənteiniəs/ (adj): ngay lập tức, ngay tức khắc, tức thời 
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 Instantaneously (adv) 
 Instantly (conj): ngay khi; (adv): ngay lập tức, ngay khi 
 The 1st inst = The 1st instant: ngày 1 của tháng này (tháng đang đề cập) 
Mend /mend/ (v): vá, sửa chữa, phục hồi, cải thiện, tu bổ/sửa, chỉnh đốn; (n): (sự)... 
 Mendable /'mendəbl/ (adj): có thể vá/sửa chữa/phục hồi; có thể sửa (lỗi)/tốt hơn (việc) 
Amend /ə'mend/ (v): cải thiện,cải tạo,bồi bổ,bổ sung,sửa đổi; sửa/làm cho tốt hơn,cải tà quy chánh 
 Amendment /ə'mendmənt/ (n): (sự)... 
Rehabilitate /,ri:ə'biliteit/ (v): phục hồi; cải tạo, giáo dục lại; khôi phục, xây dựng lại 
 Rehabilitation /,ri:ə,bili'teiʃn/ (n): (sự)... 
Glue /glu:/ (n): keo, hồ; (v): gắn lại, dán lại (bằng keo/hồ) 
Title /'taitl/ (n): tên (sách), tựa (bài), nhan đề; danh hiệu; danh nghĩa, tư cách (để làm gì đó) 
 Subtitle /'sʌb,taitl/ (n): tiêu đề, phụ đề (phim) 
 He have a title to a place among great poets: ông đủ tư cách đứng trong số các nhà thơ lớn 
Headline /'hedlain/ (n): đề mục, đầu đề, tiêu đề; (v): đặt đề mục/đầu đề/tiêu đề, đặt vào dòng đầu 
 Headliner /'hedlainə/(n):ngôi sao sáng,người được quảng cáo rầm rộ/được nêu tên hàng đầu 
Entitle /in'taitl/ (vt): đặt tên, đặt tựa đề, đặt nhan đề; (dạng chủ động) cho phép (làm cái gì/có cái gì) 

                                                      → (dạng bị động) có quyền được làm/được có cái gì 
 Entitlement /in'taitlmənt/ (n): quyền, sự có quyền, sự được quyền 
 You may be entitled to some compensation: bạn có quyền để đòi một số tiền bồi thường 
N ame /neim/ (n): tên, danh xưng, danh nghĩa; tiếng tăm, danh nhân, dòng họ; 
          (vt): đặt tên, gọi tên; định rõ, nói rõ; chỉ định, bổ nhiệm 
 N amely /'neimli/ (adv): ấy là, đó là, là 
 Only one boy was absent, namely John: chỉ có một đứa vắng mặt, đó là John 
Use /ju:s/ (n): sự/cách/quyền dùng, có ích; /ju:z/ (vt): dùng, sử/áp dụng, tiêu dùng; đối đãi, đối xử 
 Usefull /'ju:sfl/ (adj): có ích, hữu dụng 
 Useless /'ju:slis/: vô ích, vô dụng 
 Usage /'ju:sidʒ - 'ju:zidʒ/ (n): cách dùng; cách đối xử 

Used /ju:zd/ (adj): đã dùng, thường dùng, đang dùng 
User /'ju:zə/ (n): người dùng, người sử dụng 

Vain /vein/ (adj): vô ích, vô hiệu; hão huyền, phù phiếm, rỗng tuếch; tự phụ, tự đắc 
 Vainly (adv) 
 In vain: vô ích, không hiệu quả, không ăn thua gì 
Behave /bi'heiv/ (v): cư xử, đối xử 

Behaviour = Behavior /bi'heivjə/ (n): thái độ, cách cư xử/đối xử, cách ăn ở  
Confine /kən'fain/ (v): giới hạn, hạn chế; giam cầm 
 Confined (adj): hạn chế, nhỏ hẹp, bị giới hạn = Limited = Restricted 
 Confinement /kən'fainmənt/ (n): (sự) hạn chế/giam hãm 
Confuse /kən'fju:z/ (vt): (làm) rối rắm, lộn xộn, lẫn lộn, nhầm lẫn; (làm/gây) bối rối, ngượng nghịu 
 Confusion /kən'fju:ʒn/ (n): (sự) lộn xộn, hỗn độn, hỗn loạn; (sự) mơ hồ, rối rắm, mập mờ; 
           (sự) lẫn lộn, nhầm lẫn; (sự) bối rối, xấu hổ 
 Confused answer: câu trả lời đầy bối rối 
 Confusing answer: câu trả lời gây bối rối 
Confess /kən'fes/ (v): thú thật, thú nhận = Admit (v); thú tội, xưng tội 
 Confession /kən'feʃn/ (n): (sự)... 
Miss /mis/ (n): cô, hoa khôi/hậu; (v,n): thiếu, vắng, sót, khuyết, quên, trượt, hỏng, lỡ, nhỡ...; nhớ 
 Missing /'misiŋ/ (adj): thiếu, vắng, sót, khuyết, mất tích, thất lạc; (n): những người mất tích 
Misunderstand – Misunderstood (v): hiểu lầm, hiểu sai 
Misuse /mis'ju:z/ (v,n): dùng sai, lạm dụng, ngược đãi 
Mistake /mis'teik/ (v,n): lỗi, sai, lầm 

Mistake – Mistook – Mistaken (v): phạm lỗi, phạm sai lầm; hiểu sai, nhầm lẫn 
Misstate (v): phát biểu sai, tuyên bố sai; mistatement (n) 
Misspell (v): viết sai chính tả 
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Miscall (v): gọi nhầm tên, chửi rủa 
Miscalculate (v): tính sai, tính nhầm 
Misbehaviour /,misbi'heiviə/ (n): cách cư xử sai, hạnh kiểm xấu; misbehave /,misbi'heiv/ (v) 
Understand /,ʌndə'stænd/ - Understood /,ʌndə'stu:d/ - Understood: hiểu, biết, nắm được ý 
 Understanding /,ʌndə'stændiŋ/ (n): (sự) hiểu biết, am hiểu; (sự) thông cảm, sự hiểu nhau; 

    trí tuệ, óc thông minh; quan niệm, điều kiện, sự thỏa thuận; 
    (adj): hiểu biết; thông minh, sáng ý, mau hiểu 

 Chú ý: Understand đọc gần như là /e/ thay vì /æ/ 
Understate /,ʌndə'steit/ (vt): nói bớt, nói giảm đi, báo cáo không đúng sự thật 
 They understate their own losses: họ nói giảm bớt những thiệt hại của họ 
N egro /'ni:grəʊ/ (n): người da đen; (adj): đen, (thuộc) người da đen 
N egotiate /ni'gəʊʃieit/ (v): thương lượng, đàm phán, điều đình, dàn xếp; lấy/trả bằng tiền 
 N egotiation /ni,gəʊʃi'eiʃn/ (n): (sự)... 
 N egotiator /ni'gəʊʃieitə/ (n): người đàm phán/thương lượng; người giao dịch 
Compromise /'kɔmprəmaiz/ (n,vt ,vi): (sự/_) thỏa hiệp, dàn xếp; (vt): làm hại, làm tổn thương 
 Compromising /'kɒprəmaiziŋ/ (adj): có thể gây hại/tổn thương; hổ thẹn, bê bối 
 Uncompromising /ʌn'kɒprəmaiziŋ/ (adj): không thỏa hiệp, không khoan nhượng, khăng khăng 
 The two sides reach a compromise: hai bên đã đạt tới một sự thỏa hiệp 
 He was photographed in a compromising situation: hắn bị chụp hình trong tình huống bê bối 
Promise /'prɒmis/ (v,n): hứa, hẹn, hẹn ước; (v): bảo đảm, cam đoan 
 Promising (adj): đầy hứa hẹn, đầy triển vọng = Up-and-coming (adj) 
 Promisor (n): người hứa hẹn 
 Promisee (n): người được hứa hẹn 
Engage /in'geidʒ/ (v): hứa hẹn, hứa hôn, giữ trước (chỗ); thuê người làm, tiến hành 
 Engagement /in'geidʒmənt/ (n): (sự) hứa hẹn, hứa hôn, giữ chỗ; sự thuê mướn/tuyển mộ 
 Engaged /in'geidʒd/ (adj): đã hứa hẹn, đã hứa hôn, đã giữ trước (chỗ); mắc bận, đang bận 
 To be engaged in sth: bận làm chuyện gì đó 
Marry /'mæri/ (v): cưới, lấy, kết hôn 
 Marriage /'mæridʒ/ (n): sự kết hôn, lễ cưới, hôn nhân 
 Marriageable /'mæridʒəbl/ (adj): có thể kết hôn; đủ tuổi kết hôn 
Merry /'meri/ (adj): vui, vui vẻ; chếch choáng, ngà ngà say. 
 Merry Christmas: Giáng sinh vui vẻ 
Divorce /di'vɔ:s/ (n,v): ly hôn/dị; lìa khỏi, tách khỏi 
 Divorcee /di,vɔ:'si:/ (n): người ly dị (vợ/chồng) 
Complain /kəm'plein/ (v): phàn nàn, kêu ca, than phiền 
 Complaint (n): (lời/điều)... 
Soft /sɒft/ (adj,adv): mềm,dẻo,nhẹ,ẻo lả;(adj):dịu,ôn hòa;nhẵn,mịn,mượt; (n):chỗ mềm;người ẻo lả 
 Software /'sɒftweə/ (n): phần mềm (máy tính) ≠ Hardware /'hɑ:dweə/ (n): phần cứng 
Smooth /smu:ð/ (adj): nhẵn, trơn, mượt, phẳng lặng; trôi chảy, êm thấm, êm dịu; hòa nhã, lễ độ; 

  (vt): gọi giũa, làm nhẵn/mượt, san bằng; dàn xếp, làm ổn thỏa; (vi): lặng, yên, dịu đi; 
    (n): phần nhẵn/mượt, lúc biển yên sóng lặng, sự vuốt cho mượt 
 Smoothen /'smu:ðn/ (vt): làm phẳng, làm nhẵn 
Milk /milk/ (n): sữa, nhựa mủ cây; (v): vắt/cho sữa; lấy nhựa, bóp/nặn nọc rắn 
 Milky /'milki/ (adj): (thuộc/trắng đục như/có) sữa; ẻo lả, nhu mì 
Mild /maild/ (adj): nhẹ, dịu, êm, mềm; hòa nhã, ôn hòa; nhu nhược, yếu đuối 
 Mild wine: rượu nhẹ 
Wild /waild/ (adj): hoang, dại; dữ dội, bão táp, rối loạn; hoang vu, man rợ; ngông cuồng, phóng đãng 
 Wild grass: cỏ dại 

Wild bird: chim rừng 
Wild tribe: bộ lạc man rợ 
Wild country: xứ hoang vu 

 Wild day: ngày bão táp 
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Wild wind: gió dữ dội 
Wild hair: tóc rối 

Wrath /rɒθ – (US) ræθ/ (n): (sự) tức giận, thịnh nộ, phẫn nộ 
 Wrathful (adj): tức giận, thịnh nộ, phẫn nộ 
Rage /reidʒ/ (n): thịnh nộ,giận dữ; dữ dội (sóng,gió,lửa...); hoành hành (bệnh); say mê,thịnh hành 
 Raging /reidʒiŋ/ (adj,n): thịnh nộ, giận dữ, dữ dội (sóng, gió, lửa, bệnh) 
Anger /'æŋgə/ (n): sự/nỗi/cơn tức giận; (v): chọc tức, làm tức giận 
 Angry /'æŋgri/ (adj) 
 Angrily (adv) 
Savage /'sævidʒ/ (adj,n): hung dữ, tàn ác, tức giận, cáu kỉnh; hoang vu, hoang dại, man dại 
Salvage /'sælvidʒ/ (v): cứu, vớt; (n): sự cứu, vớt; tài sản/đồ đạc cứu được; tiền trả cứu hộ 
Savanna(h) /sə'vænə/ (n): hoang mạc, thảo nguyên 
Servant /'sɜ:vənt/ (n): người hầu, đầy tớ, người ở; bầy tôi 
 Civil servants: công chức, viên chức nhà nước (làm trong lãnh vực hành chánh dân sự) 
 Public servants: quan chức 
Savant /'sævənt/ (n): nhà bác học 
Address /æ'dres/ (n): địa chỉ; bài nói chuyện, diễn văn, cách/tác phong nói chuyện 
   /ə'dres/ (vt): ghi địa chỉ, gửi đi; xưng hô, gọi, nói với ai, viết cho ai; nhắm, nhằm vào 
 *** Chú ý: Address còn được đọc là /ə'dres/ chung cho mọi trường hợp. 
Avenue /'ævənjʊ:/ (n): đại lộ, đường lớn = Boulevard /'bu:ləvɑ:d/ 
Street /stri:t/ (n): đường, phố = Road /rəʊd/ 
 Side street: đoạn đường nhỏ nối giữa 2 đường lớn song song 
Highway /'haiwei/: đường cái, quốc lộ 
Motorway /'məʊtəwei/: đường cao tốc, xa lộ 
Blend /blend/ (v,n): pha trộn, trộn lẫn 
 Blender (n): máy xay sinh tố 
Mix /miks/ (vt , vi): pha trộn, trộn lẫn, hòa vào; (n): hỗn hợp, sự hòa hợp 
 Mixture /'mikstʃə/ (n): (sự/thứ/vật)... 
 Mixed /mikst/ (adj): pha trộn, lẫn lộn, ô hợp; bối rối, lúng lúng 
 Mixer /'miksə/ (n): người trộn, máy trộn (xây dựng), bộ trộn sóng (vật lý); người hòa đồng 
 Mixed school (n): trường học dành cho cả nam nữ 
 Mixed doubles (n): trận đánh đôi nam nữ (bóng bàn, quần vợt) 
 Mix-up /miks'ʌp/ (n): (sự) lộn xộn, hỗn độn, hỗn loạn ≈ Confusion; cuộc ấu đả, cuộc đánh lộn 
Favour /'feivə/ (n): sự chiếu cố/thiên vị, ân huệ, đặc ân; sự đồng ý, tán thành, ủng hộ, che chở; 
  (vt): chiếu cố, thiên vị, ưu đãi; thích, thiện cảm, quý mến; thuận, tán thành, ủng hộ...
 Favourite /'feivərit/ (adj): được ưa thích, ưa chuộng; (n): người/vật được ưa chuộng, ái phi 
 In favour of sth/sb: ủng hộ ai/cái gì, có thiện cảm với ai/cái gì 
Favor = Favour: người Mỹ dùng cách viết Favor 
Flavour /'fleivə/ (n): mùi vị; mùi thơm, vị ngon; (vt): cho gia vị; thêm thắt, thêm mắm thêm muối 
Aggress /ə'gres/ (vi): gây sự, gây hấn 

Aggression /ə'greʃn/ (n): (sự/cuộc) gây sự, gây hấn; (sự/cuộc) xâm lược, xâm lăng, công kích 
Aggressive /ə'gresiv/ (adj): hung hăng, hay gây sự/gây hấn; xâm lược, xâm lăng, công kích 
Aggressiveness /ə'gresivnis/ (n): (tính/tính chất)... 
Aggressively /ə'gresivli/ (adv): (một cách ) hung hăng, gây gấn/sự; quyết đoán = Assertively 

Invade /in'veid/ (vt): xâm lược, xâm chiếm, xâm phạm, xâm lấn; lan tràn, tỏa khắp 
 Invasion /in'veiʒn/ (n): sự... 
 Invader /in'veidə/ (n): (kẻ/người) xâm lược, xâm chiếm, xâm phạm, xâm lấn 
 Invadable /in'veidəbl/ (adj): có thể xâm lược/xâm chiếm/xâm phạm/xâm lấn/tràn lan 
Stub /stʌb/ (n): gốc (cây), chân (răng), mNu (thuốc), cùi (phiếu); (v): đánh (gốc); dụi (thuốc) 
Calculate /'kælkjuleit/ (v): tính, tính toán; suy tính, dự tính, trù liệu; sắp xếp, sắp đặt; 
         (+on/upon): trông vào, tin vào, cậy vào, dựa vào 
 Calculation /,kælkju'leiʃn/ (n): (sự/kết quả) tính, tính toán; (sự) suy tính, dự tính, trù liệu 
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Calculator /'kælkjuleitə/ (n): người làm tính, máy tính (cầm tay) 
Add /æd/ (v): cộng, thêm vào, tăng thêm; tính vào, gộp vào 
 Addition /ə'diʃn/ (n): sự thêm, phần thêm; phép tính cộng, sự cộng lại 
 Additional /ə'diʃənl/ (adj): thêm vào, tăng thêm 
 In addition to sth: thêm vào cái gì 
 To add fuel to the fire: thêm dầu vào lửa 
Subtract /səb'trækt/ (vt): trừ 
 Subtraction /səb'trækʃn/ (n): sự trừ, phép trừ 
 Subtractive /səb'træktiv/ (adj): (thuộc) tính trừ, phép trừ; có dấu trừ, để trừ 
Multiply /'mʌltiplai/ (vt): nhân, nhân lên, làm tăng nhiều lần; (vi): tăng nhiều lần, sinh sôi nảy nở 
 Multiplier /'mʌltiplaiə/ (n): số nhân (toán), máy nhân (điện), người làm cho tăng lên 
 Multiple /'mʌltipl/ (adj): nhân; nhiều, nhiều mối, nhiều phần, nhiều chi nhánh; (n): bội số 
 Multiplex /'mʌltipleks/ (adj): đa thành phần 
 Multiple-choice test: cuộc thi chọn câu trả lời đúng trong số những câu đưa ra. 
 Least common multiple: bội số chung nhỏ nhất 
Divide /di'vaid/ (vt ,vt): chia ra, phân chia; chia rẽ, ly gián; chia phe (để biểu quyết) 
 Division /di'viʒn/ (n): (sự/phép/phần)... 
 Divisible /di'vizəbl/ (adj): có thể phân chia 
 Dividend /'dividend/ (n): (toán) số bị chia, cái bị chia; tiền lãi cổ phần, tiền được cuộc 
 To pay dividends: có lợi, tạo ra lời lãi 
Device /di'vais/ (n): thiết bị, dụng cụ; phương cách, mưu kế 
 His illness was a device to avoid seeing her. 
Tool /tu:l/ (n): dụng cụ, công cụ; (v): chế tạo thành dụng cụ, rập hình trang trí vào gáy sách 
 Tool sth up: trang bị (cho nhà máy...) các máy móc công cụ cần thiết 
Tire /'taiə/ (v): mệt mỏi, chán; trang điểm; (n): đồ trang sức 
 Tired /'taiəd/ (adj): mệt mỏi, mệt nhọc; chán 
 Tiredness /'taiədnis/ (n) 
Tyre /'taiə/ (n): lốp xe 
 My bike has a flat tyre: xe tôi bị xẹp bánh. 
Puncture /'pʌŋktʃə/ (v,n): đâm, chích, thủng (bị động) 
 My bike has a puncture: xe tôi bị thủng bánh. 
Punctual /'pʌŋktʃʊəl/ (adj): đúng giờ, không chậm trễ 
 Punctually /'pʌŋktʃʊəli/ (adv): đúng giờ, không chậm trễ 
 Punctuality /,pʌŋktʃʊ'æləti/ (n): tính đúng giờ, tính không chậm trễ 
Plunge /plʌndʒ/ (v,n): lao mình xuống, lao vào; đâm, thọc, nhúng, dìm 
Dive /daiv/ (v,n) = Dip /dip/ (v,n) = Plunge (v,n) 
Scuba /'sku:bə/ (n): bình khí nén (của thợ lặn) 

Scuba-diving /'sku:bə'daiviŋ/ (n): môn lặn có dùng bình khí nén 
Sky-diving /'skai'daiviŋ/ (n): môn nhảy dù rơi tự do 
 Sky-diver /'skai'daivə/ (n): người nhảy dù rơi tự do 
Stage /steidʒ/ (n): khán đài, vũ đài, sân khấu; bệ, đài, giàn; giai đoạn, đoạn đường, phạm vi hoạt động 
           (vt): đưa lên sân khấu, trình diễn, dàn cảnh; sắp xếp, tổ chức; mở (cuộc tấn công) 
 Offstage /'ɔ:f'steidʒ/ (n,adj,adv): phía ngoài/phía sau sân khấu 
Stab /stæb/ (n,v): đâm bằng dao; đau lòng, đau nhói (như dao đâm) 
Stable /'steibl/ (adj): vững vàng, ổn định, kiên quyết, bền; (n): chuồng (ngựa); (v): nhốt vào chuồng 
 Stability /stə'biləti/ (n): (sự) vững vàng, ổn định, kiên quyết; độ bền 
 Stabilize(_se) /'steibəlaiz/ (v): làm cho vững vàng/ổn định; lắp bộ phận thăng bằng 
 Stabilization /,steibəlai'zeiʃn/ (n): sự làm cho vững vàng/ổn định, sự vững vàng/ổn định 
Steady /'stedi/ (adj): vững, vững vàng, vững chắc; ổn định, đều đặn, đều đều; kiên định, điềm tĩnh; 
  (v): (làm cho/trở nên) vững, vững vàng, ổn định, kiên định; (n): bệ đỡ 
Prick /prik/ (v,n): đâm, chích, chọc, cắn, rứt; (n): mũi nhọn, cái gai, cái dùi; sự đau nhói/cắn rứt 
 Pricker (n): mũi nhọn, cái dùi 
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Bite /bait/ (n): (sự) cắn, ngoạm; (sự) châm, chích; (sự) đau nhức, nhức nhối; miếng (thức ăn); 
 Bite – Bit – Bitten (v): cắn, ngoạm; châm, chính; làm đau, làm ăn mòn 
Bait /beit/ (n,v): (_/mắc) mồi, bả; dừng dọc đường để ăn nghỉ; (v): cho chó trêu thú đã bị xích lại 
 Baiting place (n): quán trọ dọc đường 
 Animal baiting (n): trò chơi thả chó ra trêu chọc/tấn công các con thú khác. 
Snap /snæp/ (n,v): cắn,ngoạm,táp,đớp,chộp/chụp vội; tanh tách (bật ngón tay), răng rắc; ngắt lời 
 Snapshot /'snæpʃɒt/ (n): ảnh chụp nhanh/vội; (v): chụp (ảnh) nhanh 
Snappy /'snæpi/ (adj): gắt gỏng, cáu gắt = Irritable (adj); nhanh mạnh (đi), sinh khí (văn) 
N ap /næp/ (n,v): giấc ngủ trưa, chợp mắt; dệt tuyết (ngành dệt); (n): dốc hết tiền để đánh cược 
 To take a nap = To have a nap: đánh một giấc ngủ trưa 
Cap /kæp/ (n): mũ, nắp, mỏm, chóp, đỉnh; (v): đội mũ, đậy nắp; ngả mũ chào 
Cape /keip/ (n): mũi đất (nhô ra biển), áo choàng không tay 
Roll /rəʊl/ (v): lăn, cuộn, quấn; lắc lư, tròng trành; (n): cuộn, cuốn, ổ; văn kiện, hồ sơ, danh sách 
 Roll of paper: cuộn giấy 
 Roll of bread: ổ bánh mì 
 The roll of sea: sóng biển cuồn cuộn 
 Roll over /rəʊl əʊvə/: trở mình, lăn mình 
 Roller /'rəʊlə/ (n): xe lăn (xe ủi lô); trục/ống lăn (mực); ống cuộn (tóc); cuộn băng (y tế) 
 Rock 'n' Roll: nhạc Rock and Roll 
Rock /rɒk/ (n): đá; sự đu đưa, nhạc rock; (v): đu đưa, lúc lắc, rung chuyển 
 Rocky (adj): cứng như đá, nhiều đá 
 Rockery /rɒkəri/ (n): hòn non bộ 
 To rock a child to sleep: đu đưa cho đứa trẻ ngủ 
Cliff /klif/ (n): vách đá (nhô ra biển) 
Flip /flip/ (n): búng (tay, tai); quất (roi), phNy (quạt); lật (sách); (adj): liến thoắng; (n): cái búng/vụt 
 Flip side (n): mặt sau (đĩa hát) 
 Flip over (v): lập úp, lật nhào, đổ nhào = Overturn /əʊvə'tɜ:n/ (v) 
Pierce /piəs/ (v): đâm, chích, khoét, xỏ; chọc thủng, xuyên qua (chủ động); soi mói, buốt thấu 
 Piercer (n): mũi khoan, dùi 
 A woman with a pierce countenance: người đàn bà có cái vẻ mặt soi mói 
Pier /piə/ (n): bến tàu (nhô ra ngoài), cầu tàu; lối đi/cầu cảng hàng không 
 * Tại sân bay, một lối đi (pier) có thể có nhiều cổng (gate) 
Quay /ki:/ = Bunder /'bʌndə/ = Wharf /wɔ:f/ = Harbor = Harbour /'hɑ:bə/: bến cảng, bến tàu 
Ferry /'feri/: bến phà, phà 
Stop /stɒp/ (n): (sự) dừng, đỗ, lưu lại; ga, bến, trạm chỗ đậu xe; dấu chấm câu; 

      (vi,vt): dừng, nghỉ, thôi, lưu lại; (vt): cắt (điện),cúp (lương),chặn,bắt,treo giò; chấm câu. 
 Bus stop (n): trạm xe buýt 
 Stop light (n): đèn đỏ, tín hiệu phải dừng xe 
Top /tɒp/ (n): đỉnh, chỏm/chóp, đầu, ngọn; (adj): ở đỉnh/chỏm/chóp/đầu/ngọn; cao nhất, trên hết; 
     (vt): (đặt/đưa lên/ở trên) đỉnh, ngọn; vượt, cao hơn; bấm ngọn, xén phần trên (cây) 
 To top off: hoàn thành, làm xong 
 On (the) top of that: thêm vào đó, phụ vào đó 
 To do extra work on top of her job as a tailor: làm việc phụ thêm công việc thợ may của cô 
 Stay on top of: nắm bắt tình hình (đang diễn ra), hiểu biết thông tin mới nhất 
Atop /ə'tɒp/ (adv,prep): ở đỉnh, ở chỏm/chóp, ở đầu, ở ngọn 
 Stay atop standing: giữ/ở vị trí đứng đầu, giữ/ở vị trí đầu bảng 
Rag /ræg/ (n): giẻ, giẻ rách; mảnh vải, mảnh buồm, mảnh vụn; đá lợp nhà; sự la lối/phá rối, trò đùa 
      (v): la lối, phá rối, quấy rối, bắt nạt, chọc ghẹo; rầy ra, mắng mỏ 
 Hand rags: giẻ lau (tay) 
 To be in rags: ăn mặc quần áo rách tả tơi 
Rack /ræk/ (n): giá (để đồ, hành lý), máng (ăn); (v): xếp lên giá, đổ vào máng; 

       (n): những đám mây trôi dạt; (vi): trôi theo, cuốn theo (gió) 
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       (n): cái trăn (tra tấn), sự tra tấn, nỗi đau; (v): đóng trăn, tra tấn, hành hạ 
       (n): nước kiệu (ngựa); (v): chạy nước kiệu; cho thuê với giá cắt cổ, làm (đất) bạc màu 
To rack off wine: chắt rượu (ở cặn đáy thùng rượu) 
Rack-rent (vt): cho thuê với giá cắt cổ 

Crack /kræk/ (v,n): vết nứt, rạn, khe hở; kêu răng rắc, lách tách, đen đét; (cú, quả) đấm mạnh 
 Crackle (v,n): (kêu) răng rắc, lách tách, đen đét, lốp bốp 
Rent /rent/ (vt): thuê, cho thuê (*** chú ý cả 2 chiều); (vi): được cho thuê; 

      (n): tiền thuê, sự thuê, tô; chỗ rách, khe hở, kẽ nứt, kẽ (lá) 
 Rental /'rentl/ (n): tiền thuê (nhà, đất), lợi tức cho thuê, lợi tức thu tô 
 Rentable /'rentəbl/ (adj): có thể cho thuê, có thể thuê 
 Renter (n): người thuê 
 Rent – Rend – Rend: chẻ ra, chia rẽ, xé ra, nứt nẻ ra; vung ra khỏi, giằng ra khỏi 
 To rent a house to sb: cho ai thuê nhà 
 The farmer had to rent land: người tá điền phải đi thuê đất (hay là phải đi cày ruộng nộp tô) 
Hire /'haiə/ (vt): thuê, cho thuê (*** chú ý cả 2 chiều), mướn; trả công, thưởng; 

       (n); (sự) thuê, cho thuê, mướn; tiền thuê mướn, tiền công, tiền thưởng 
 For hire (n) = For rent (n): cho thuê, cho mướn 
 To hire out (v): cho thuê, cho mướn 
Lease /li:s/ (n): hợp đồng cho thuê; (vt): thuê, cho thuê (*** chú ý cả 2 chiều) 
 Long lease: hợp đồng cho thuê dài hạn 
 He leases a car: anh ta thuê một chiếc xe hơi 
 The firm leases an office: hãng cho thuê một cái văn phòng 
Casino /kə'si:nəʊ/ (n): sòng bạc 
Gamble /'gæmbl/ (n): (cuộc/trò/việc) cờ bạc, may rủi, mạo hiểm; (v): đánh bạc, đầu cơ (C.khoán) 
 Gambling /'gæbliŋ/ (n): trò cờ bạc 
 Gambler /'gæmblə/ (n): con bạc, tay cờ bạc; kể đầu cơ, kẻ làm liều (làm ăn) 
Game /geim/ (n): trò chơi (kể cả thể thao), ván (bài); trò cười, trò láu cá, mánh khóe 
Quiz /kwiz/ (n): trò chơi đố vui, cuộc thi trên truyền hình, thi vấn đáp; (v,n): trêu chọc, chế giễu 
Gleam /gli:m/ (n,v): tia sáng lập loè/phản chiếu, sáng yếu ớt, sáng dịu/nhẹ 
Glint /glint/ (n,v): tia loé sáng, lấp lánh, phản chiếu 
Glitter /'glitə/ (adj,v): lấp lánh, lộng lẫy; rực rỡ, chói lọi 
Spark /spɑ:k/ (n): tia lửa, tia sáng; tia loé, ánh lóe; sắc sảo, lanh lợi; (v): phát tia lửa/điện 
Sparkle /'spɑ:kl/ (v,n): lấp lánh, lóng lánh; sắc sảo, lanh lợi 
 Sparkling (adj): lấp lánh, lóng lánh; sủi tăm (rượu) 
Splendent /'splendənt/ (adj): lấp lánh, lóng lánh; lộng lẫy, rực rỡ, tráng lệ 
Splendid /'splendid/ (adj): hay, tốt, tuyệt, đẹp; lộng lẫy, rực rỡ, tráng lệ 
Razzmatazz/,ræzmə'tæz/ (n): sự phô trương ngông cuồng; nơi hào nhoáng phung phí 
Gloss /glɒs/ (n,v): (_/nước sơn/vẻ ngoài/làm) bóng, láng; chú thích, chú giải; phê bình, xuyên tạc 
 Glossy /glɒsi/ (adj): bóng loáng, hào nhoáng, vẻ bề ngoài 
Forget /fə'get/ - Forgot /fə'gɔt/ - Forgotten /fə'gɔtn/ (vt ,vi): quên; (vt): coi thường, coi nhẹ 
 Forgetful /fə'getfl/ (adj): hay quên, có trí nhớ kém 
 Forgetfulness /fə'getflnis/ (n): tính hay quên 
 Forgettable (adj): có thể quên được 
 Unforgettable (adj): không thể nào quên 
 To forget about sth: quên cái gì 
 To forget oneself: quên mình; bất tỉnh; thất thố, thiếu tự trọng 
 Forgive and forget: tha thứ và bỏ qua 
Forgive /fə'giv/ - Forgave /fə'geiv/ - Forgiven /fə'givn/ (vt ,vi): tha thứ; (vt): miễn, miễn nợ 
Memory /'meməri/ (n): trí nhớ, ký ức; kỷ niệm, tưởng nhớ; bộ nhớ (máy tính) 
 Memorize(_se) /'meməraiz/ (vt): nhớ, ghi nhớ, thuộc lòng 
 Memorial /mə'mɔ:riəl/ (adj): (thuộc/để) ký ức, kỷ niệm; (n): đài/tượng/vật kỷ niệm 
Remember /ri'membə/ (vt): nhớ, ghi nhớ 
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 To remember sb to sb: gửi/chuyển lờ chào của người này tới người khác 
 → Please remember me to Jenny: vui lòng chuyển lời chào của tôi tới Jenny 
Remind /ri'maind/ (vt): nhắc nhở, làm nhớ lại 
 Reminder /ri'maində/ (n): (cái/lời) nhắc nhở, làm nhớ lại 
 Remindful /ri'maindfl/ (adj): (+of): nhắc lại, nhớ lại 
Scene /si:n/ (n): hiện trường, bối cảnh; cảnh (phim, sân khấu); cảnh tượng, quang cảnh 

Scenery /'si:nəri/ (n): cảnh (phim, sân khấu); phong cảnh, cảnh vật 
View /vju:/ (n): sự nhìn, tầm nhìn; cái nhìn thấy, phong cảnh; quan điểm, ý kiến; (v): nhìn, xét 
 This room has a nice view: căn phòng này có phong cảnh đẹp (tức nhìn ra thấy cảnh đẹp) 
Canyon /'kænjən/ (n): hẻm núi 
Offer /'ɒfə/ (v,n): đưa ra, đem đến; chào hàng/mời, đề xuất/nghị, dạm, hỏi, ướm; (v): cúng, tặng, hiến 
Place /pleis/ (n): nơi,chỗ,vị trí; địa vị,cương vị,thứ bậc; quảng trường,chỗ rộng; (v): để,đặt; đưa,giao 
 Pacific Place: quảng trường Thái Bình 
 Out of place: không phù hợp, không thích hợp 
 In place of: thay vì, thay thế cho 
 To take place: tổ chức, tiến hành 
Replace /ri'pleis/ (vt): thay thế, đặt vào lại chỗ cũ 
 Replacement (n): (sự/người/vật) thay thế, sự đặt vào lại chỗ cũ 
 Replaceable (adj): có thể thay thể 
 Irreplaceable (adj): không thể thay thế 
 To replace borrowed book: để cuốn sách đã mượn vào lại chỗ cũ 
Foreign /'fɒrən/ (adj): (thuộc) nước ngoài; khác, lạ 
 Foreiner /'fɒrənə/ (n): người/đồ vật/vật nước ngoài 
 The Ministry of Foreign Trade: Bộ N goại thương 
Alien /'eiliən/ (adj): xa lạ, khác biệt; (thuộc) nước ngoài, chủng tộc khác, hành tinh khác 

(n): (người/vật) xa lạ, khác biệt, nước ngoài, chủng tộc/hành tinh khác, bị khai trừ, thải ra 
Alias /'eiliəs/ (n): bí danh, biệt hiệu; (adv): bí danh là, biệt hiệu là 
 Smith alias John: Smith biệt hiệu là John 
Alliance /ə'laiəns/ (n): sự/khối liên minh; sự thông gia; quan hệ họ hàng, sự cùng chung tính chất 
 In alliance with: liên kết với 
Race /reis/ (n): nòi, loài, giới, dòng, giống, chủng tộc; cuộc đua, đời người, con kênh, dòng nước xiết 
       (v): đua, chạy đua, phóng nhanh, vội vã thông qua; lôi chạy nhanh, đNy chạy nhanh 

Racial /'reiʃl/ (adj): (thuộc) dòng giống, chủng tộc 
 Racialism /'reiʃəlizəm/ (n): chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, sự mâu thuẫn sắc tộc 
Husband /'hʌsbənd/ (n): chồng; (vt): tiết kiệm, dành dụm; khéo sử dụng; gả chồng (thơ ca) 
 Husbandhood /'hʌsbəndhʊd/ (n): (cương vị/vai trò) làm vợ 
 Husbandman /'hʌsbəndmən/ (n): nông dân, người làm ruộng 
Wife /waif/ (n): vợ 
 Wifehood /'waifhʊd/ (n): (cương vị/vai trò) làm vợ 
 Wifeless /'waiflis/ (adj): không có vợ 
 Wives (n): số nhiều của wife 
Spouse /spaʊz – (US) spaʊs/ (n): vợ hoặc chồng (thường dùng khi người này nói về người kia) 
Domestic /də'mestik/ (adj): (thuộc) gia đình, nội địa; (n): người nhà; domestics: hàng nội 
 The Ministry of Dometic Trade: Bộ N ội thương 
 Domestic applience (n): đồ gia dụng 
Family /'fæməli/ (n): gia đình, gia quyến, con cái trong gia đình; dòng dõi, chủng tộc, họ 

In a family way: tự nhiên như người trong nhà; (US) có thai 
Familiar /fə'miliə/ (n): bạn thân, người thân cận, người quen thuộc 
  (adj): thuộc gia đình; quen, quen thuộc, thân thuộc, phổ biến; không khách khí, sỗ sàng 
 Familiarize(_se) /fə'miliəraiz/ (vt): phổ biến, làm cho quen (với công việc, vấn đề...) 
 Familiarity /fə,mili'ærəti/ (n): (sự) thân mật, quen thuộc, không khách khí, sỗ sàng 
 Unfamiliar /,ʌnfə'miliə/ (adj): lạ, không quen, không biết 
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Home /'həʊm/ (n): nhà, chỗ ở, chỗ sinh sống; gia đình, tổ ấm; quê hương, tổ quốc, nước nhà; đích 
   (adj): (thuộc) nhà, gia đình, địa phương, nước, trong nước; trúng đích, chạm nọc 
   (adv): về nhà, đến nhà, ở nhà; về nước, hồi hương, về quê; trúng đích, chạm nọc 
   (vi): về nhà, về quê hương; có nhà, có gia đình; (vt): cho về nhà, cho hồi hương 
 Homemaker /'həʊm,meikə/ (n): người nội trợ 

Homeward /'həʊmwəd/ (adj,adv): trở về nhà, trở về tổ quốc 
 Homewards (adv) 
 Homeward journey: cuộc hành trình trở về nhà, cuộc hành trình trở về tổ quốc 

Homesick /'həʊmsik/ (adj): nhớ nhà, nhớ quê hương 
Homestay /'həʊmstei/ (n): gia đình nơi mình lưu trú 
Hometown /'həʊm, tɑʊn/ (n): thành phố quê hương, thành phố nơi mình sinh ra 
Homeless /'həʊmlis/ (adj): vô gia cư, không cửa không nhà 
Homeland /'həʊmlænd/ (n): quê hương, xứ sở, tổ quốc 

House /haʊs/ (n): nhà, nhà ở, căn nhà; chuồng, trại, quán, tiệm, rạp hát; viện (quốc hội); 
  (v): ở, trọ, cho ở/trọ, đón tiếp ai ở nhà, cấp nhà ở; cất vào kho, lùa vào chuồng; 

Housewife /'haʊswaif/ (n): bà nội trợ, bà chủ nhà 
 Housework /'haʊswə:k/ (n): công việc nội trợ 
 Housekeeper /'haʊs,ki:pə/ (n): bà quản gia; người coi nhà, người giữ nhà 
 Housekeeping /'haʊs,ki:piŋ/ (n): công việc quản gia; công việc nội trợ 
 Housewarming /'haʊs,wɔ:miŋ/ (n): tiệc tân gia, bữa liên hoan dọn về nhà mới 
Household /'haʊshəʊld/ (n,adj): (_/thuộc) gia đình, hộ; (n) toàn bộ người nhà; (adj): quen thuộc 
 Householder /'haʊs,həʊldə/ (n): chủ nhà; người thuê nhà 
Horse /hɔ:s/ (n): ngựa; kỵ binh, cá ngựa (động vật), dây thừng (hàng hải), giá phơi (có chân)... 
         (v): cưỡi ngựa; cấp ngựa cho ai, đóng ngựa vào xe; động đực (ngựa cái), đùa nhả (ai) 
Hour /'aʊə/ (n): giờ, tiếng đồng hồ; lúc, giờ phút (nói về khoảng thời gian nào đó) 
 In the hour of danger: trong giờ phút hiểm nguy 
Clock /klɔk/ (n): đồng hồ (treo tường), công tơ; (v): bấm giờ, ghi giờ; (chạy) mất bao nhiều giờ 

O'clock /ə'klɔk/ (n): giờ  
O'clock: chỉ giờ cụ thể ≠ Hour: khoảng thời gian tính bằng giờ 

Watch /wɒtʃ/ (n): đồng hồ (đeo tay); (sự) canh phòng, canh gác, theo dõi; phiên gác, người trực; 
  (vt): canh gác, trông nom, quan sát; rình, theo dõi; 
 To watch one's time: chờ thời 
 To watch for: chờ, rình 
 To watch out: chú ý, coi chừng 
 To watch over: canh gác, trông nom 
Minute /'minit/ (n): phút; một lúc, một khoảng thời gian ngắn; (v): tính phút; thảo, ghi, ghi biên bản; 
 Minites (n): biên bản cuộc họp 
 Wait a minute: chờ một chút 
Minute /mai'nju:t/ (adj): nhỏ, vụn vặt; kỹ lưỡng, chi li, cặn kẽ, tỉ mỉ 
Second /'sekənd/ (n): giây, giây lát, phút chốc; người về nhì, người phó, vật thứ 2, hàng thứ phNm; 
       (v): giúp đỡ, phụ lực, ủng hộ, tán thành; thuyên chuyển, biệt phái 
       (adj): thứ hai, thứ nhì (≠ First: thứ nhất, đầu tiên); phụ, thứ yếu, bổ sung 
 Second-hand (adj): cũ, mua lại, dùng rồi, xài rồi; nghe gián tiếp (đài), nghe qua người khác 
Time /taim/ (n): thời gian, thì giờ, thời hạn; thời, buổi, mùa; lúc, dịp, cơ hội, thời cơ; lần, lượt, phen; 
        (vt): tính giờ, bấm giờ; chọn/tính toán/sắp xếp thời gian; điều chỉnh (cho đúng nhịp) 

Timeliness /'taimlinis/ (n): (tính chất) đúng lúc, hợp thời (*** đọc gần như nuốt âm /li/) 
Timely /'taimli/ = Timeous /'taiməs/ (adj): đúng lúc, hợp thời 

 All the time: suốt, luôn luôn, lúc nào cũng 
 To lose time: mất thời giờ 
 To waste time: lãng phí thời giờ 
 On time: đúng giờ, kịp giờ (VD: đi họp đúng giờ) 
 In time: kịp lúc, kịp thời (VD: thắng xe kịp thời) 
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 In no time: trong nháy mắt, chỉ một thoáng 
Perform /pə'fɔ:m/ (vt ,vi): thực hiện, thi hành; trình bày, biểu diễn, đóng vai 
 Performance /pə'fɔ:məns/ (n): sự thực hiện/thi hành/biểu diễn/trình bày; hiệu suất, đặc tính 
 Performer /pə'fɔ:mə/ (n): người biểu diễn, người trình bày 
Perfume /'pə:fju:m/ (n): nước hoa, dầu thơm; hương/mùi thơm 
Cosmetic /kɔz'metik/ (n,adj): mỹ phNm 
Make-up (n): (sự/đồ) trang điểm, hóa trang; bản chất, tư chất, tính chất, cấu tạo 
 To make up (v): hóa trang, trang điểm; lập, dựng, làm thành, cấu thành; thu vén, dàn xếp 
Costume /'kɔstu:m/ (n): quần áo, y phục; cách ăn mặc, phục sức; (vt): mặc quần áo cho 
 Costume party: buổi tiệc/liên hoan có cải trang 
Garment /'gɑ:mənt/ (n): quần áo; vỏ bọc ngoài; (vt): mặc quần áo 
Cloth /klɔ:θ/ (n): vải, khăn, khăn trải 

Tablecloth = Table-cloth /'teiblklɔ:θ/ (n): khăn trải bàn 
Clothe /kləʊð/ (vt): mặc quần áo, cung cấp quần áo; phủ, che phủ 
 Clothes /kləʊðz/ (n): quần áo; bộ đồ giường (chăn, ra, gối...) 

Clothing /kləʊðiŋ/ (n): quần áo, y phục 
Skirt /skɜ:t/ (n): váy, xiêm, vạt áo; tấm chắn; bờ, mép, rìa; (v): đi dọc theo, đi quanh, đi ở mép/rìa 
Dress /dres/ (n): quần áo, áo đầm, áo váy (không phải váy dạng skirt); vỏ bọc ngoài: 
 (v): mặc/cung cấp quần áo; băng bó, đắp thuốc; đẽo gọt, mài giũa; chải (tóc/lông); trang trí 
 Dressmaking /'dres,meikiŋ/ (n): sự/việc/nghề may quần áo phụ nữ 
 Dress up: ăn diện, ăn mặc chải chuốt/tề chỉnh 
 Dresser (n): người diện bảnh (nghĩa Mỹ); người phụ trách trang phục (sân khấu); 

Dresser còn có nghĩa là người ăn mặc theo một nghĩa cụ thể nào đó, ví dụ: 
- smart dresser=người ăn mặc lịch sự 
- snappy dresser=người ăn mặc thanh lịch 

 Ngoài ra dresser còn có nhiều nghĩa khác như: chạn bát đĩa, người bày biện hàng, người tỉa 
cây, người đẽo (gỗ, đá), người mài giũa (sắt, thép), thợ hồ vải, thợ thuộc da, người phụ mổ... 
Dressing /'dresiŋ/ (n): sự/đồ băng (vết thương); sự/cách/đồ ăn mặc; trang hoàng, xén tỉa, đẽo gọt; 
   sự nêm đồ gia vị, đồ gia vị, nước sốt cho thức ăn (nhất là món salad) 
Pocket /'pɒkit/ (n): túi, bao; (v): bỏ vào túi; (thể thao): chèn, cản đối phương 
Jacket /'dʒækit/ (n): áo vét-tông; bìa bọc sách, da/lông (thú), vỏ (khoai); (vt): mặc áo vét; bao, bọc 
Bag /bæg/ (n): túi xách, xắc, bao, bị, bọc; (vt): bỏ vào túi/bao; ăn cắp; (vi): phồng lên, phùng ra 
 Bagful (adj): túi đầy, bao đầy 
Baggage /'bægidʒ/ (n) = Luggage /'lʌgidʒ/ (n): hành lý 
 Luggage-rack /ræk/ (n): giá để hành lý 
 Luggage-van /væn/ (n): toa hành lý 
 Baggage-tag /tæg/ (n): nhãn hành lý (đề tên người, địa chỉ của chủ) 
 Baggage-check /tʃek/ (n): giấy biên nhận hành lý 
Carousel = Carrousel /,kærə'sel/ (n): băng chuyền hành lý (sân bay); vòng quay phim ở máy chiếu 
Conveyor /kən'veiə/ = Conveyer (n): người mang (thư, gói hàng); băng tải = Conveyor belt 
Vest /vest/ (n): áo gi-lê; (vt): trao cho, ban cho, phong; (vi): thuộc về, rơi vào (quyền, tài sản...) 
 Vested /'vestid/ (adj): được trao/ban/phong; quyền được bảo đảm, quyền bất di bất dịch 
 Vested interests: quyền lợi được bảo đảm bất di bất dịch 
Suit /sju:t/ (n): bộ com-lê/vét-tông, bộ áo giáp; (lời/sự) xin, thỉnh cầu, cầu hôn; sự kiện tụng/tố tụng 

      (vt): làm cho phù hợp, thích hợp, quen; làm cho thỏa mãn, đáp ứng; (vi): tiện, hợp với 
 Suitable /'sju:təbl/ (adj): (+for/to) hợp, phù hợp, thích hợp 

Suitably /'sju:təbli/ (adv): hợp, phù hợp, thích hợp 
 Suitability /,sju:tə'biləti/ (n): (sự)... 
 Suitcase /'sju:keis/ (n): cái vali 
 Follow suit: làm theo (cách mà người khác đã làm) 
 Dress suit: quần áo/trang phục dạ hội 
 Track suit: quần áo để tập luyện thể thao (rộng, ấm...) 
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 To suit every pocket: hợp với mọi túi tiền! 
 Chú ý: trừ từ gốc Suit đọc đúng là /sju:/, các từ khác đều đọc như là /su:/ 
Suite /swi:t/ (n): dãy (nhà), bộ (bàn ghế), đoàn (tùy tùng); (nhạc) tổ khúc 
Bandage /'bændidʒ/ (n): băng (vết thương) 
Gauze /gɔ:z/ (n): gạc (vết thương); màn sương mỏng, làn khói nhẹ, lưới thép mịn 
Apron /'eiprən/ (n): tạp dề; tấm che/chắn (máy); tấm da phủ chân (ôtô), thềm sân khấu 
 Aproned (adj): đeo tạp dề (chú ý: không có động từ Apron !) 
 Apron-string: dây tạp dề 
Brew /bru:/ (n,v): chế, ủ rượu bia; pha trà 
 Brewery /'bruəri/ (n): nhà máy rượu bia, nơi ủ rượu bia 
 Brewer /'bru:ə/ (n): người ủ rượu bia 
Teetotal /ti:'təʊtl/ (adj): không uống rượu, chống uống rượu, bài rượu; toàn bộ, toàn thể, đầy đủ 
 Teetotaler = Teetotaller /ti:'təʊtlə/ (n): người không uống rượu, người kiêng rượu hoàn toàn 
Candle /'kændl/ (n): nến; (vt): soi trứng 
Match /mætʃ/ (n): diêm; cuộc thi đấu, địch/đối thủ; cái xứng nhau/hợp nhau; sự kết hôn 
            (v): đối chọi, đối địch; sánh được, đối được; xứng, hợp, làm cho xứng/hợp; gả, cho lấy 
 Matchless /'mætʃlis/ (adj): vô địch, không có đối thủ 
 Matchwood /'mætʃwʊd/ (n): gỗ làm diêm, vỏ bào 
 Match-up /'mætʃəp/ (n): một cặp người/vật đem so sánh hoặc thi đấu với nhau 
Fare /feə/ (n): cước phí, tiền (vé) tàu xe; khách đi xe thuê; thức ăn, đồ ăn, chế độ ăn; 

    (vi): đi đường; làm ăn, ở vào tình trạng (làm ăn); được khao, được thết, ăn uống, bồi dưỡng 
How fares it? làm ăn thế nào rồi? tình hình thế nào rồi? 
Fare well: làm ăn tốt, ăn uống ngon miệng 

Inn /in/: quán trọ, khách sạn nhỏ (ở tỉnh) 
Motel /məʊ'tel/ (n): khách sạn dành cho khách lái ôtô (có chỗ để ôtô gần phòng) 
Hotel /həʊ'tel/ (n): khách sạn 
Hostel /'hɒstl/ (n): nhà tập thể, ký túc xá; nhà trọ (cho công nhân) 
Dormitory /'dɔ:mitri (US): _tɔ:ri/ (n): nhà tập thể, ký túc xá; khu nhà ngoại ô (của người trong TP) 
Lodge /lɒdʒ/ (n): nhà nghỉ, nhà trọ; túp lều, phòng bảo vệ, nhà thường trực (ở công viên, cơ quan); 
          (v): cho ở, cho trọ, cư trú, tạm trú; nằm, ở; gửi ngân hàng; đệ đơn kiện 
 Lodging /'lɒdʒiŋ/ (n): chỗ ở, chỗ trọ, chỗ tạm trú 
 Lodgement /'lɒdʒmənt/ (n): sự ở, sự trọ, sự tạm trú; sự/số tiền gửi ngân  hàng 
Bank /bæŋk/ (n): ngân hàng, vốn nhà cái (bài); (v): gửi/làm chủ ngân hàng; làm cái (bài), đổi tiền; 
  (n): đê, gờ, ụ, đống (đất, tuyết...), bờ (sông, hồ...); (v): đắp bờ, chất đống; 
  (n): sự nghiêng cánh (máy bay), nghiêng mình (khi vào cua); (v): nghiêng đi 
 To bank on sb: tin cậy vào ai, trông cậy vào ai, hy vọng vào ai 
Foyer /'fɔiei/ - (US) /'fɔiər/ (n): phòng chờ, tiền sảnh 
Lounge /'laʊndʒ/ (n): sự đi lang thang/thơ thNn; ghế dài, đi văng; phòng ngồi đợi (k.sạn, s.bay) 

     (v): đi lang thang, thơ thNn; ngồi uể oải, nằm ườn 
Hall /hɔ:l/ (n): sảnh, phòng lớn, hội trường; tòa (lâu đài, nhà), trụ sở lớn 
 Hall of Residence /'rezidəns/ (n): tòa nhà dành cho sinh viên đại học ở 
Haul /hɔ:l/ (v): kéo mạnh, lôi mạnh; đNy (goòng than); chở hàng (bằng xe tải); đổi hướng (tàu,gió); 
       (n): (sự) kéo/lôi mạnh, đNy goòng, chuyên chở hàng; mẻ lưới, món lãi, lượng thu được 
Superintendent /,sju:prəin'tendənt/ (n): người trông coi KTX, người giám thị, người quản lý (việc) 
Corporate /'kɔ:pərət/(adj): (thuộc/hợp thành) đoàn thể, liên hiệp Công ty 
 Corporator /'kɔ:pəreitə/ (n): hội viên, thành viên phường hội 
 Corporative /'kɔ:pəreitiv/ (adj): (thuộc) đoàn thể, phường hội 
 Corporation /,kɔ:pə'reiʃn/ (n): tập đoàn 
Incorporate /in'kɔ:pərət/ (adj): kết hợp chặt chẽ; hợp thành tổ chức/đoàn thể 

        /in'kɔ:pəreit/ (vt ,vi): sáp nhập, hợp nhất; 
       (vt): kết hợp chặt chẽ; hợp thành tổ chức/đoàn thể; kết nạp vào t.chức/đ.thể 

 Incorporated /in'kɔ:pəreitid/ (adj): kết hợp, sáp nhập, hợp nhất; hợp thành tổ chức/đoàn thể 
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Incorporation /in,kɔ:pə'reiʃn/ (n): (sự) kết hợp, sáp nhập, hợp nhất; đoàn thể, liên đoàn 
Incorporative /in,kɔ:pə'reitiv/ (adj): (để) kết hợp, sáp nhập, hợp nhất; để hợp thành ĐT/LĐ 

Inc. = Incorporated: liên hợp 
Corp. = Corporation: tập đoàn, liên hiệp 
Corps /kɔ:z/ (n):quân đoàn; nhóm người có h.động riêng biệt (ngoại giao đoàn,vũ đoàn,báo giới...) 
Federal /'fedərəl/ (adj): thuộc liên bang 
 Federation /,fedə'reiʃn/ (n): liên bang, liên đoàn 
 Federative /'fedərətiv/ (adj): (thuộc) liên bang, liên đoàn 
 Federalize(_se) /'fedərəlaiz/ (v): tổ chức thành liên bang/liên đoàn 
 Federate /'fedərət/ (adj) = Federative; /'fedəreit/ (v) = Federalize 
 FIFA: International Association Football Federation 
Unit /'ju:nit/ (n): một, một cái, đơn vị 
Unite /ju:'nait/ (v): nối, hợp làm một, hợp nhất; liên kết, liên hiệp; đoàn kết, hòa hợp 
 United /ju:'naitid/ (adj): hợp nhất, liên kết; đoàn kết, hòa hợp 
 Unitedly /ju:'naitidli/ (adv): cùng nhau, cùng chung sức, cộng đồng, đoàn kết, kết hợp 
 Unity /'ju:nəti/ (n): (tính) duy nhất,đồng nhất,thuần nhất; (sự) thống nhất,đoàn kết,hòa hợp 

Union /'ju:niən/ (n): (sự) hợp nhất, kết hợp, liên kết, liên minh, liên hiệp; hiệp hội, liên minh 
 Unionist /'ju:niənist/ (n): đoàn viên công đoàn/nghiệp đoàn; đảng viên đảng Hợp nhất 

USA (The United States of America): Hoa Kỳ 
 UN  (United N ations): Liên Hiệp Quốc 
 UK (United Kingdom): Liên Hiệp Anh 
League /li:g/ (n): đồng minh, liên minh, liên đoàn; lý (≈ 4,8 km); (v): liên hiệp lại, liên minh, câu kết 
 Football league: liên đoàn bóng đá 
 Out of your league: một cái gì đó quá đắt hoặc quá khó đối với khả năng. 
Logic /'lɒdʒik/ (n): lôgic, lý luận; khả năng lập luận (đúng đắn) 
 Logical /'lɒdʒikl/ (adj): hợp lý, hợp với lôgic, theo lôgic 
 Logically (adv): hợp lý, hợp lôgic 
 Logicality /'lɒdʒi'kæləti/ (n): tính lô gic 
Consequent /'kɔnsikwənt/ (adj): do, là kết quả của, là hậu quả của; hợp lý, lôgic 
 Consequence /'kɔnsikwəns/ (n): hậu quả, kết quả, hệ quả; tầm quan trọng, tính trọng đại 
 Consequently /'kɔnsikwəntli/ (adv): do đó, bởi vậy, vậy thì, vì vậy cho nên 
 In consequence of sth: kết quả của cái gì 
 My car broke down and consequently I was late: chiếc xe bị hỏng và do vậy tôi bị trễ 
Sequence /'si:kwəns/ (n): sự nối tiếp, tiếp sau; liên tiếp, liên tục; cảnh (phim); dãy (toán) 
 Sequent /'si:kwənt/ (adj): nối tiếp, tiếp sau; liên tiếp, liên tục; dãy, theo dãy 

Sequential /si'kwenʃl/ (adj) = Sequent (adj) 
 Subsequent /'sʌbsikwənt/ (adj): đến sau, theo sau, xảy ra sau 
 Subsequently /'sʌbsikwəntli/ (adv): rồi thì, sau đó 
Consecutive /kən'sekjʊtiv/ (adj): liên tục, liên tiếp, tiếp liền nhau 
 Consecutiveness /kən'sekjʊtivnis/ (n): (sự)... 
Incessant /in'sesnt/ (adj): liên tục, liên miên, không ngớt, không dứt, không dừng 
 Incessancy /in'sesnsi/ (n) 
 Incessantly (adv) 
Continuous /kən'tinjʊəs/ (adj): liên tục, liên tiếp, không ngừng; (ngôn ngữ) tiếp diễn, tiến hành 
 Continouously (adv): liên tục, liên tiếp 
Define /di'fain/ (vt): định nghĩa; xác định, định rõ, chỉ rõ 
 Definition /,defi'niʃn/ (n) 
 Definite /'definit/ (adj): xác định, định rõ; (có) hạn định 
 Indefinite (adj): bất định, không rõ ràng; không hạn định 
Infinite /'infinit/ (adj,n): vô hạn, vô tận 
 Infinity /in'finəti/ (n) 
 Infinitive /in'finətiv/ (adj) vô định (ngôn ngữ); (adj,n) nguyên thể 
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Habit /'hæbit/ (n): thói quen, tập quán; thể chất, tạng người, vóc người; tính tình, tính khí 
Habitat /'hæbitæt/ (n): nhà ở, chỗ ở; môi trường sống, nơi sống 
 Habitable /'hæbitəbl/ (adj): có thể ở được 
 Habitation /,hæbi'teiʃn/ (n): sự ở, sự cư trú; nhà ở, nơi cư trú 

Habitant /'hæbitənt/ (n): người ở, người cư trú, cư dân 
Inhabit /in'hæbit/ (vt): ở, sống ở 
 Inhabitable (adj): có thể ở được 
 Inhabitation (n) = Inhabitance (n): sự ở, sự cư trú 
 Inhabitant (n): người ở, người cư trú, cư dân 
 Inhabited /in'hæbitid/ (adj): có người ở 

Uninhabited /,ʌnin'hæbitid/ (adj): không có người ở, bỏ không 
Dwell /dwel/ - Dwelt - Dwelt: (+in/at): ở, ngụ; (+on/uppon) dừng lại ở, chăm chú vào, day đi day lại 
 Dwelling /'dweliŋ/ (n): sự... 
Stay /stei/ (n,vi): (sự/_) ở lại, lưu lại; (sự/sức/khả năng/_) chịu đựng, dẻo dai, bền bỉ (cuộc đua); 
      (vi): dừng lại, đứng lại (lệnh); (n): chỗ nương tựa; dây néo (cột buồm) 
      (n,vt): (sự/_) chặn, ngăn cản, đình hoãn; (vt): chống đỡ, néo cột buồm bằng dây 
Reside /ri'zaid/ (v): ở, cư trú, trú ngụ 

Resident /'rezidənt/ (n): người cư trú, cư dân; (adj): ở ngay tại chỗ, cư trú, nội trú 
 Residence /'rezidəns/ (n): sự cư trú, chỗ ở 
 Residential /,rezi'denʃl/ (adj): (thuộc) chỗ ở, cư trú, nhà riêng 
 Reside in sth/sb: thuộc thNm quyền/quyền hạn của ai/cái gì 
Occupy /'ɒkjʊpai/ (vt): ở, chiếm, chiếm giữ, chiếm đóng, đóng, choán; bận rộn với (công việc) 
 Occupant /'ɒkjʊpənt/ (n): người chiếm giữ/đóng; người ở/thuê nhà; hành khách (xe, tàu) 
 Occupation /,ɒkjʊ'peiʃn/ (n): (sự) chiếm, giữ; ở, thời hạn thuê; công việc, nghề nghiệp 
 To occupy with sth: bận rộn với việc gì 
 To occupy ones mind: choán hết tâm trí 
 To occupy a house: ở tại một căn nhà 
Occur /ə'kɜ:/ (vi): xuất hiện; xảy ra, xảy đến; nảy ra, lóe lên (ý nghĩ) 
 Occurrence /ə'kʌrəns/ (n): sự xuất hiện; việc/sự xảy ra, sự cố; sự nảy ra, sự lóe lên (ý nghĩa) 
Happen /'hæpən/ (vi): xảy ra, nảy ra, xảy đến; tình cờ, ngẫu nhiên 
 Happening (adj): sự việc xảy ra, chuyện xảy ra, biến cố 
Incur /in'kɜ/ (vt): chịu, gánh, mắc, bị 
 To incur debts: mắc nợ 
 To incur loses: chịu thiệt hại 
 To incur punishment: bị phạt 
Differ /'difə/ (vi): khác, khác biệt, khác nhau; không đồng ý, không tán thành, bất đồng 
 Difference /'difərəns/ (n): noun của differ; (v): phân biệt, phân cao thấp/hơn kém 
 Different /'difərənt/(adj): khác, khác biệt, khác nhau 
 To be different from... khác với... 
Unlike /ʌn'laik/ (adj): khác, không giống 
 He is unlike his parent (không dùng giới từ như trường hợp different) 
Discrepant /di'skrepənt/ (adj): khác nhau; trái ngược nhau; không nhất quán, không thống nhất 
 Discrepancy /di'skrepənsi/ (sự)... 
 *** Chú ý không có từ Crepant, Crepancy 
Camel /'kæml/ (n): lạc đà 
Salad /'sæləd/ (n): món rau trộn (dầu giấm); rau xà lách 
Vegetable /'vedʒtəbl/ (n,adj): rau, thực vật; người sống một cuộc đời vô vị 
 Vegetarian /,vedʒi'teəriən/ (n): người ăn chay; (adj): ăn chay, chay 
 Vegetate /'vedʒiteit/ (v): mọc, sinh trưởng (thực vật); sống một cuộc đời vô vị 
 Vegetation /,vedʒi'teiʃn/ (n): cây cỏ, thực vật 
Fruit /fru:t/ (n): trái cây; (v): ra quả 
 Fruity /'frui:ti/ (adj): (thuộc/có mùi) trái cây; ngọt xớt, khêu gợi 
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Fluid /'flu:id/ (n): chất lỏng; (adj): lỏng, dễ chảy; di động, hay thay đổi 
 Fluidity /flu:'idəti/ (n): trạng thái lỏng, độ lỏng, tính lưu động 
Liquid /'likwid/ (adj): lỏng, không vững, hay thay đổi; trong trẻo, trong sáng; dịu dàng, du dương; 
   (n): chất lỏng, chất nước. 
 Liquid capital: vốn luân chuyển 
 Liquid money: tiền mặt 
Liquor /'likə/ (n): chất lỏng, dung dịch, rượu, cốc rượu, hớp rượu, nước luộc; 

        (v): thoa mỡ, nhúng nước; (lóng) đánh chén 
Liquorish/'likəriʃ/ (adj): thích uống rượu 

Juice /dʒu:s/ (n): nước ép (trái cây, rau, thịt); (v): ép lấy nước ép 
 Juicer /'dʒu:sə/ (n): máy ép (trái cây, rau, thịt) 
 Juicy /'dʒu:si/ (adj): có nhiều nước (trái cây, rau, thịt); Nm ướt (thời tiết); có lợi, béo bở 
 To juice up: hăng hái hái, phấn khởi lên 
Lemon /'lemən/ (n): chanh 
Citrus /'sitrəs/ (n): các cây thuộc họ cam, quít, chanh 
Grass /grɑ:s/ (v,n): cỏ, bãi cỏ; để cỏ mọc, trồng cỏ 
Lawn /lɔ:n/ (n): bãi cỏ 
Mow /məʊ/ (n): đống rơm, cái bĩu môi; (v): cắt cỏ; bĩu môi 
Straw /strɔ:/ (n): rơm, nón/cọng rơm; (adj): bằng rơm, màu rơm; (v): phủ bằng rơm 
 Straw man (n): người rơm, bù nhìn; người bội thệ/ước, kẻ vô danh tiểu tốt 
Strawberry /'strɔ:bəri/ (n): quả/cây dâu tây 
Carrot /'kærət/ (n): cà rốt 
Onion /'ʌniən/ (n): củ/cây hành 
Beetroot /'bi:tru:t/ (n): củ cải đỏ 
Garlic /'gɑ:lik/ (n): củ/cây tỏi 
Yoghurt = yoghourt (n) /'jɒgət/ (n): sữa chua 
Apple /'æpl/ (n): quả táo 
Mango /'mæŋgəʊ/ (n): quả xoài 
Over /'əʊvə/ (n, adv): trên, ở trên, trên khắp, ở khắp; qua, quá, hơn, sang, đến tận; 

(adv): lần nữa, lại; ngược lại (bẻ, gấp); xong, hết 
 All over: khắp, cả; hoàn toàn đúng là, y hệt là; xong, hết, chấm dứt 
 Over again: lại nữa 
 Over against: đối lập với 
 Over and over: lặp đi lặp lại, nhiều lần 
Cover /'kʌvə/ (n): vỏ,bọc,nắp,màn che; chỗ núp/trốn; (v): che,phủ,giấu,trùm,bọc,mặc,đội; bao gồm 
 Coverage /'kʌvəridʒ/ (n): việc đưa tin (về một sự kiện lớn); mức độ bao phủ (một vật) 
 Coveralls /'kʌvərɔ:lz/ (n): áo quần bảo hộ; áo quần may liền 
Discover /dis'kʌvə/ (v): khám phá, phát hiện = To find out 
 Discoverer (n): người khám phá, người phát hiện 
 Discoverable (adj): có thể khám phá/phát hiện 
 Discovery (n): sự khám phá/phát hiện 
Adventure /əd'ventʃə/ (v,n): phiêu lưu, mạo hiểm, liều, đầu cơ 
 Adventurer (n): người phiêu lưu/mạo hiểm/liều/đầu cơ 

Adventurous /əd'ventʃərəs/ (adj): thích phiêu lưu/mạo hiểm, liều lĩnh 
Adventurously (adv) 

Expedition /,ekspi'diʃn/ (n): (cuộc/đoàn) thám hiểm, viễn chinh 
Explore /iks'plɔ:/ (vt): khảo sát, thăm dò, khám phá, thám hiểm 
 Explorer (n): (người/nhà) thăm dò, thám hiểm 
 Explorative /iks'plɔ:rətiv/ (adj) 
 Exploration /,eksplə'reiʃn/ (n) 
Explode /iks'pləʊd/ (v): nổ, nổ tung; đập tan, làm tiêu tan 
 Exploded (adj): đã nổ, đã bị đập tan 
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 Explosive (adj): nổ, gây nổ, dễ nổ; (n): chất nổ 
 Explosion /iks'pləʊʒn/ (n): sự nổ, tiếng nổ 
 Population explosion: sự bùng nổ dân số 
Implore /im'plɔ:/ (v): cầu khNn, van xin  
 Imploring (adj) 
 Imploringness (n): tính chất cầu khNn/van xin 
Appeal /ə'pi:l/ (n): lời kêu gọi/cầu khNn; sức hấp dẫn/lôi cuốn/thu hút/quyến rũ; sự/quyền chống án 
  (v): kêu gọi, cầu khNn; hấp dẫn, lôi cuốn, thu hút, quyến rũ; chống án 
 Appealable /ə'pi:ləbl/ (adj): có thể kêu gọi/khNn cầu, có thể chống án được 
 Appealing (adj): van lơn, khNn cầu; thương tâm, mủi lòng 
 Eye-appeal (n): bắt mắt, hấp dẫn về thị giác 
Appear /ə'piə/ (vi): xuất hiện, hiện ra; trình diện, ra mắt; biểu lộ, lộ ra; hình như, có vẻ 
 Appearance /ə'piərəns/ (n): (sự) xuất hiện, hiện ra, trình diện, ra mắt; bề ngoài, diện mạo 
 This appears to be a mistake: đây hình như là sự nhầm lẫn 
Aspect /'æspekt/ (n): bề ngoài, diện mạo ≈ Appearance; khía cạnh, mặt ≈ Side; hướng (mặt xoay về) 
 The house has a southern aspect: ngôi nhà có mặt xoay về hướng nam 
 Aspect ratio: tỷ lệ khuôn hình (chiều rộng : chiều cao) 
Seem /si:m/ (vi): có vẻ, dường như, coi bộ 
 Seeming /'si:miŋ/ (adj): có vẻ, dường như, làm ra vẻ; (n):bề ngoài, mặt ngoài 
 Seeminglyb'si:miŋli/ (adv): có vẻ, dường như, ra vẻ, tưởng chừng như 
 The seeming and the real are different: bề ngoài và thực tế thì khác nhau 
 With seeming sincerity: làm ra vẻ thành thật 
Disappear /,disə'piə/ (v): biến mất 
 Disappearance (n): sự biến mất 
Vanish /'væniʃ/ (v): biến mất, lNn mất, tiêu tan, triệt tiêu 
 Vanishing (n, adj) 
Varnish /'vɑ:niʃ/ (n): vécni, men, lớp bóng, sơn dầu; (v): đánh véc-ni, tráng men, quét sơn dầu 
 Varnisher /'vɑ:niʃə/ (n): người đánh vécni, người tráng men, người quét sơn dầu 
Demand /di'mɑ:nd/ (n,vt): (sự/_) đòi hỏi, yêu cầu; cần, cần phải 
 Demanding /di'mɑ:ndiŋ/ (adj): khắt khe; đòi hỏi nhiều nỗ lực/cố gắng 
 In demand: cần, được nhiều người yêu cầu, được nhiều người ưa chuộng 
 On demand: được yêu cầu bất cứ lúc nào 
 Demand bill = Demand loan: giấy đòi nợ 
Claim /kleim/ (n): (sự/quyền) đòi hỏi, yêu sách, yêu cầu, thỉnh cầu = Demand; 

       (sự) tuyên bố, xác nhận; (sự) khai báo, khai là, cho là; (sự) nhận lại, lấy lại; 
  (vt): đòi hỏi, yêu sách, yêu cầu, thỉnh cầu =Demand; 

        tuyên bố, xác nhận; khai báo, khai là, cho là; nhận lại, lấy lại 
 Claim baggage: nhận lại hành lý (tại sân bay) 
Reclaim /ri'kleim/ (n,vt): (sự/_) cải tạo, giác ngộ, thuần hóa, khai hoang; đòi lại, giành lại; 
 Reclaim one's money: đòi lại tiền 
 Beyond reclaim: không thể cải tạo được 
Blame /bleim/ (n,v): (đổ) lỗi, trách nhiệm; khiển trách, trách mắng 
Submit /səb'mit/ (vt): trình, đệ trình; chịu phục tùng, quy phục 
 Submission /səb'miʃn/ (n): (sự) trình, đệ trình; (sự) phục tùng, quy phục 
 Submissive /səb'misiv/ (adj): dễ phục tùng, dễ quy phục, dễ bảo, ngoan ngoãn 
Amenable /ə'mi:nəbl/ (adj): chịu trách nhiệm; tuân theo, phục tùng; dễ bảo 
 Amenableness (n): (sự) chịu trách nhiệm; (sự) tuân theo, phục tùng; sự dễ bảo 

Amenability /ə,mi:nə'biliti/ (n) = Amenableness (n) 
Unamenable /ʌnə'mi:nəbl/ (n): không tuân theo/phục tùng; ương ngạnh, bướng; khó dùng 

Stubborn /'stʌbən/ (adj): bướng bỉnh, ương ngạch, ương bướng, ngoan cố; ngoan cường 
 Stubbornness /'stʌbənis/ (n): (tính).... 
Similar /'similə/ (adj): giống nhau, tương tự; (n): vật giống nhau, vật tương tự 
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 Similarly /'similəli/ (adj): tương tự, cũng vậy, cũng thế 
 Similarity /,simi'lærəti/ (n): (sự/vật/điểm/nét...) giống nhau, tương tự; (toán) sự đồng dạng 
Equivalent /i'kwivələnt/ (adj): tương đương; (n): vật tương đương 
 Equivalence /i'kwivələns/ = Equivalency /i'kwivələnsi/ (n): sự tương đương, tính tương đương 
Same /seim/ (adj): tương đương; đều đều, đơn điệu, không đổi; 

The same (n,pron,adv): cũng người/vật/việc ấy; cũng thế, cũng vậy 
Likewise /'laikwaiz/ (adv,conj): cũng vậy, cũng như thế, giống như vậy 
 The food was excellent, and likewise the wine: thức ăn thật tuyệt vời và rượu thì cũng vậy 
Otherwise /'ʌðəwaiz/ (adv): khác, cách khác, mặt khác, nếu không thì 
 He could not have acted otherwise: hắn ta không thể hành động khác được 
Alike /ə'laik/ (adv,adj): giống nhau, tương tự 
 Share and share alike: chia đều, ăn đồng chia đủ 
Scarce /skeəs/ (adj): khan hiếm, hiếm hoi, khó tìm 
 Scarceness (n): tính chất khan hiếm/hiếm hoi/khó tìm 
 Scarcity (n): sự khan hiếm/hiếm hoi/khó tìm 
 Scarcely /'skeəsli/ (adv): không, chắc chắn là không; vừa mới (tương tự hardly... when...) 
 - I had scarcely arrived when I was told to go back: tôi vừa mới đến thì được lệnh quay về 
 - I scarcely know what to say: tôi không biết nói cái gì bây giờ 
Scar /skɑ:/ (n): vết sẹo; (v): có/thành/để lại sẹo 
Scare /skeə/ (n,v): (sự/làm) sợ hãi, kinh hoàng, hoảng hốt 
Scarf /skɑ:f/ (n): khăn quàng cổ; (v): quàng khăn 
Cravat /krə'væt/ (n) = Tie /tai/ (n)= N eck-tie /'nektai/ (n): cà vạt 
Car /kɑ:/ (n): xe ôtô; toa (xe lửa, xe điện), giỏ khí cầu, buồng thang máy 
 Goods car: toa chở hàng 
 Train car: toa xe lửa 
Care /keə/ (v,n): chăm sóc, trông nom, nuôi nấng, bảo dưỡng; quan tâm, chú ý, cNn thận/trọng 

Caring (adj): cNn thận, chu đáo (tính tình) 
 Caring profession (n): nghề nghiệp chăm sóc người khác (VD: y tế) 
 Careless /'keəlis/ (adj): cNu thả, vô ý, thiếu thận trọng 
 Carelessness /'keəlisnis/ (n): (sự)... 
 Care of = c/o /si:'əʊ/: nhờ ai chuyển giúp. 
 c/o Mr. John: nhờ ông John chuyển giúp 
Beware /bi'weə/ (v): cNn thận, chú ý, đề phòng 
 Beware of the dog! CNn thận, có chó! 
Painstaking /'peinz,teikiŋ/ (adj): cNn thận; cần cù, chịu khó 
Strike /straik/-Struck /strʌk/-Stricken /'strikən/: đánh, đập, đâm, gõ, đánh tấn công; bãi/đình công; 

     nổi bật, gây chú ý, gây ấn tượng 
 Strike (n): cuộc bãi/đình công, sự xuất kích 
 General strike (n): cuộc tổng đình công 

Striking /'straikiŋ/ (adj): nổi bật, gây ấn tượng sâu sắc, đập vào mắt 
Striker /straikə/ (n): tiền đạo (bóng đá), người cầm chày đánh (cricket), người bãi công, 
    sĩ quan hầu cận; người đánh, vật đánh; cái bật lửa, búa chuông (đồng hồ) 

 Strike off: chặt đứt, bớt đi 
 Strike out: xóa bỏ, gạch bỏ 
 Strike through: xuyên qua, thấm qua 
Raid /reid/ (n,v): (cuộc/_) tấn công bất ngờ, đột kích; lùng sục, bố ráp (bất ngờ); cướp bóc 
Attack /ə'tæk/ (v,n): tấn công; nhiễm (bệnh); ăn mòn (acid) 
 Attackable (adj): có thể tấn công 
 Attacker (n): người tấn công 
Attach /ə'tætʃ/ (vt): gắn, dán, trói, buộc; tham gia, gia nhập; (vi): gắn liền với 
 Attachment (n): (sự) gắn, dán, trói, buộc; vật bị buộc (vào vật khác); lòng gắn bó 
Erosive /i'rəʊsiv/ (adj): ăn mòn, xói mòn 
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 Erosion /i'rəʊʒn/ (n): sự ăn mòn, sự xói mòn 
Caustic /'kɔ:stik/ (adj): ăn da (hóa chất); châm chọc, chua độc, chua cay; (n): chất ăn da 
Friend /frend/ (n): bạn bè, người bạn; người ủng hộ, cái giúp ích; 
 Friendless /'frendlis/ (adj): không có bạn bè 
 Friendly /'frendli/ (adj): thân mật, thân thiện; thuận lợi, tiện lợi 
 Friendliness /'frendlinis/ (n): (sự) thân mật, thân thiện 
 Friendship /'frendʃip/ (n): tình bạn, tình hữu nghị 
Company /'kʌmpəni/ (n): công ty; (sự) đi cùng, có bầu có bạn; bè bạn, khách khứa, đám, bọn, toán 
 Companion /kəm'pæniən/ (n): bạn, bầu bạn; vật cùng đôi (giày dép) 

Companionship /kəm'pæniənʃip/ (n): tình bạn bè, tình đồng chí 
 I shall be glad of your company: tôi vui mừng đồng hành cùng bạn, tôi thích bầu bạn với anh 
Accompany /ə'kʌmpəni/ (vt): đi kèm, đi theo, đi cùng, hộ tống; phụ thêm, kèm theo, đệm nhạc theo 
 Accompaniment /ə'kʌmpənimənt/ (n): (vật) kèm theo, bổ sung; (sự/phần) đệm nhạc 
Escort /'eskɔ:t/ (n): đội hộ tống; người dẫn đường, vệ sĩ; /is'kɔ:t/ (vt): đi hộ tống, đi theo 
Inaugurate /in'ɔ:gjʊreit/ (vt): tấn phong; khai mạc, khánh thành, mở màn, mở đầu, bắt đầu 
 Chú ý: không có động từ Augurate. 
Initiate /i'niʃiət/ (n): (người được) bắt đầu làm quen, làm lễ kết nạp, thụ giáo, khai tâm, vỡ lòng; 
    (adj): (đã được) bắt đầu làm quen, làm lễ kết nạp, thụ giáo, khai tâm, vỡ lòng; 
 /i'niʃieit/ (vt): bắt đầu, khởi đầu, đề xướng; bắt đầu làm quen, khai tâm, võ lòng; 

làm lễ kết nạp, làm lễ thụ giáo (cho ai) 
 Initiation /i,niʃi'eiʃn/ (n): (sự)... 
 Initiative /i'niʃiətiv – i'niʃətiv/ (adj): bắt đầu, khởi đâu, khởi xướng; (n): bước đầu, sự khởi đầu 
Open /'əʊpən/ (adj): mở,ngỏ,không cấm,không hạn chế; công khai; rộng rãi,phóng khoáng,cởi mở; 
   (n): sự công khai; chỗ ngoài trời, chỗ thoáng mát/rộng rãi; chỗ hở, chỗ mở 
   (vi, vt): mở, khai mạc, bắt đầu; bộc lộ, thổ lộ 

Openly /'əʊpnli/ (adv): công khai, thẳng thắn; trống, hở, lộ thiên, không che 
Opening (n): việc chưa có người làm,chỗ còn khuyết; cơ hội,dịp tốt; khe hở; sự cắt mạch điện 

  (adj): mở đầu, bắt đầu, khai mạc 
Open-minded /'əʊpn'maindid/ (adj): rộng rãi, phóng khoáng; sẵn sàng tiếp thu cái mới 
Open-air /'əʊpn'eə/ (adj): ngoài trời 
Open up (v): tự do, cởi mở; khai khNn, khai phá, mở ra, bắt đầu kinh doanh 
Open to (adj): ứng xử có nhược điểm dễ bị công kích ≈ vulnerable 
  dễ tiếp thu/tiếp nhận điều gì ≈ receptive to 
→ Don't be yourself open to attack: đừng ứng xử kém để cho bị công kích 
→ Be open to offer: sẵn sàng xem xét việc chào hàng/chào giá của người khác 

Close /kləʊz/ (vi,vt): đóng, khép; kết thúc, chấm dứt; (n): (sự/lúc/phần) kết thúc, chấm dứt 
 → To close the door: đóng cửa lại 
 → To close a speech: kết thúc bài nói 
 Closed /'kləʊzd/ (adj): đóng kín, khép kín; không cởi mở, không giao tiếp; dành riêng 
 → A closed economy: một nền kinh tế khép kín 
 Closing /'kləʊziŋ/ (adj): kết thúc, cuối cùng; (n): sự kết thúc, sự đóng 
 → Closing-time (n): giờ đóng cửa 
Close /kləʊs/ (adj,adv): đóng, kín, kín đáo; gần, sát, thân; (n): khu đất có rào, sân trong, ngõ cụt 
 → A close man: một người kín đáo 
 → A close friend: một người bạn thân 
 Closely /'kləʊsli/ (adv): gần gũi, thân mật; khít, sát, sít vào nhau; chặt chẽ, kỹ lưỡng, tỉ mỉ 
 → To pursue closely: đuổi sát, theo sát 
Enclose /in'kləʊz/ (vt): đóng vào (hộp), gửi kèm (trong cùng bao thư); vây quanh, rào quanh 
Anchor /'æŋkə/ (n): mỏ neo; (vt ,vi): neo tàu, thả neo; giữ chặt, bám chặt 
Beacon /'bi:kən/ (n): hải đăng, đài hiệu, đèn hiệu, cột mốc; (vt): đặt đèn hiệu, soi sáng dẫn đường 
 Beacon fire = Beacon light (n): lửa hiệu 
Cargo /'kɑ:gəʊ/ (n): hàng hóa (trên tàu thủy/máy bay) 
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 Cargo ship: tàu thủy chở hàng 
 Cargo plane: máy bay vận tải (chở hàng) 
Vessel /'vesl/ (n): tàu thủy, thuyền lớn; bình, chậu, lọ, thùng; (giải phẫu) ống, mạch 
Cruise /kru:z/ (n): chuyến đi biển bằng tàu, chuyển hải hành, cuộc tuần tra trên biển; 
  (v): đi biển bằng tàu, tuần tra trên biển; lái xe ở tốc độ vừa phải 
 Cruiser /'kru:zə/ (n): tàu tuần tiễu, tàu tuần dương 
 Cruise missiles: tên lửa hành trình (tự bay ở tầm thấp) 
Crew /kru:/ (n): thủy thủ đoàn, phi hành đoàn; ban, nhóm, đội; bọn, tụi, đám...; 
        (v): làm/hành động như một thành viên của đội/ nhóm/đoàn 
 Will you crew for my on my yacht? anh làm thủy thủ trên chiếc thuyền buồm của tôi không? 
Ship /ʃip/ (n): tàu thủy; (US) máy bay; 

    (vt): (xếp hàng/gửi/cho khách/cho hàng) lên tàu; (vi): đi tàu, làm việc trên tàu 
Shipment /ʃipmənt/ (n): hàng hóa (trên tàu thủy); sự xếp hàng xuống tàu; chuyển hàng bằng tàu 
Goods (n) = Ware (n): hàng hóa 
Launch /lɔ:ntʃ/ (n): sự hạ thủy; (v): hạ thủy, phóng tên lửa, quăng/ném/giáng; khai trương, mở đầu 
 Launching pad: bệ phóng tên lửa 
 The Queen is to launch a new hotel: N ữ hoàng sắp khai trương một khách sạn 
Superstitous /,su:pə'stiʃəs/ (adj): mê tín, dị đoan 
 Superstition (n): (sự)... 
Solace /'sɒlis/ (n): (niềm/lời) an ủi, xoa dịu, úy lạo; (v): an ủi, xoa dịu, úy lạo, làm khuây khỏa 
Soothe /su:ð/ (v): làm dịu, làm nguội, làm đỡ đau; vuốt ve, an ủi, dỗ dành 
Rebate /'ribeit/ (n): (việc) giảm bớt, hạ giá; số tiện được hạ/giảm; /ri'beit/ (vt): làm giảm bớt; làm cùn 
Relieve /ri'li:v/ (vt): an ủi, làm giảm nhẹ, làm giảm bớt; giúp đỡ, cứu trợ, cứu viện; 

đắp, khắc, chạm (nổi lên); nêu bật lên, làm nổi lên = Stand out (v) 
 Relief /ri'li:f/ (n) 
 Bas-relief /'bæs ri'li:f/ (n): bức phù điêu, nghệ thuật phù điêu (đắp, khắc, chạm) 
Retrieve /ri'tri:v/ (v): lấy lại, tìm lại (vật đã mất); khôi phục lại, phục hồi lại; tìm nhặt về (chó) 
 Retrieval /ri'tri:vl/ (n): (sự)... 
 Retriver /ri'tri:və/ (n): người thu nhặt (cái gì); chó săn biết thu nhặt con mồi bị bắn đem về 
 Retrieve from sth: cứu thoát khỏi cái gì 
Believe /bi'li:v/ (v): tin, tin tưởng, tin cậy; cho rằng, nghĩ rằng, tưởng rằng (có thể nhầm) 
 Belief /bi'li:f/ (n): sự tin tưởng, lòng tin, đức tin 
 Believable /bi'li:vəbl/ (adj): có thể tin được 
 Disbelief /,disbi'li:f/ (n): (sự) không tin, hoài nghi 
 Believe it or not: tin hay không tùy anh 
 To make believe that... làm ra vẻ rằng, giả vờ rằng 
Deem /di:m/ (vt): cho rằng, nghĩ rằng, tưởng rằng 
Liable /'laiəbl/ (adj): có bổn phận, có trách nhiệm, có nghĩa vụ pháp lý; có khả năng bị, có nguy cơ 
 Liability /,laiə'biləti/ (n): bổn phận, trách nhiệm, nghĩa vụ pháp lý; có khả năng bị, có nguy cơ 
 Reliable: không lấy theo nghĩa Liable mà lấy theo nghĩa của Reliant (đáng tin cậy, xác thực) 
Reliant /ri'laiənt/ (adj): tin cậy, đáng được tin cậy; dựa vào, tin vào 

Reliance /ri'laiəns/ (n): sự tin cậy; nơi nương tựa 
Reliable /ri'laiəbl/ (adj): đáng tin cậy; chắc chắn, xác thực 

 Reliability /ri,laiə'biləti/ (n): sự đáng tin cậy 
 Unreliable /,ʌnri'laiəbl/ (adj): không đáng tin cậy, không tin cậy được, không xác thực 
Religion /ri'lidʒn/ (n): tôn giáo, sự tín ngưỡng/sùng bái/ngoan đạo 

Religious /ri'lidʒəs/ (adj) 
Brilliant /'briliənt/ (adj): tài giỏi, lỗi lạc; sáng chói, rực rỡ 
 Brilliance /'briliəns/ (n) = Brilliancy /'briliənsi/ (n): sự... 
Intelligent /in'telidʒənt/ (adj): thông minh, nhanh trí, hiểu biết 
 Intelligence (n): thông minh, sáng dạ, hiểu biết; tin tức, tình báo, cơ quan tình báo (viết hoa) 
 CIA: Central Intelligence Agency 
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Intellect /'intəlekt/ (n): (sự/khả năng/người) hiểu biết, trí tuệ 
 Intellection /,intə'lekʃn/ (n): (sự/quá trình) hiểu biết 
 Intellective /,intə'lekʃn/ (adj): hiểu biết 

Intellectual /,intə'lektʃʊəl/ (adj): (thuộc) trí óc, có hiểu biết/trí tuệ; (n): nhà trí thức 
Intellectualist /,intə'lektʃʊəlist/ (n): người duy ý chí 

Lecture /'lektʃə/ (n): bài diễn thuyết/thuyết trình; (v): diễn thuyết, thuyết trình; la mắng, quở trách 
 Lecturer /'lektʃərə/ (n): người diễn thuyết, người thuyết trình, giảng viên (đại học) 
Rebuke /ri'bju:k/ (n,vt): (sự/lời/_) khiển trách, quở mắng 
Reprimand /'reprimɑ:nd/ (n,vt): (lời/_) khiển trách, quở mắng 
Buddha /'bʊdə/ (n): Đức Phật, Phật Thích Ca, Thái tử Tất Đạt Đa (tên riêng) 
 Buddhism /'bʊdizəm/ (n): đạo Phật 
 Buddhist /'bʊdist/ (adj): (thuộc) đạo Phật; (n): Phật tử, người theo đạo Phật 
Espial /is'paiəl/ (n): sự do thám, theo dõi 

Espionage /,espiə'nɑ:ʒ/ (n): gián điệp, (công tác) tình báo 
Spy /spai/ (n): (người): gián điệp, trinh sát, do thám = Spier; (v): làm gián điệp, do thám, theo dõi 
Reconnoitre /,rekə'nɔtə/ (v): trinh sát, do thám, thăm dò 
Shrew /ʃru:/ (n): người đàn bà đanh đá; con chuột chù = Shrew-mouse (n) 
Shrewd /ʃru:d/ (adj): khôn, khôn ngoan; sắc, sắc sảo; buốt (thấu xương), đau đớn, nhức nhối 
 Shrewdness /'ʃru:dnis/ (n): (sự)... 
Wit /wit/ (n): trí thông minh, trí khôn; (sự/người) hóm hỉnh, dí dỏm; Wits: mưu kế 

Witless /'witlis/ (adj): ngu si, đần độn 
Witness /'witnis/ (n): sự/vật/người làm chứng; (v) làm chứng, chứng kiến, chứng tỏ 
Alibi /'ælibai/ (n): bằng chứng ngoại phạm; cớ để cáo lỗi 
Divulge /dai'vʌldʒ/ (v): để lộ ra, tiết lộ 
 Divulgence /dai'vʌ'dʒəns/ (n): (sự)... 
Reveal /ri'vi:l/ (v): để lộ, tiết lộ; phát giác, khám phá (ra vật bị giấu) 
 Revealable /ri'vi:ləbl/ (adj): (có thể)... 
 Revelation /,revə'leiʃn/ (n): (sự)... 
Stupid /'stju:pid/ (adj): ngu si, đần độn, ngớ ngNn; chán, buồn; (n): người ngu đần/ngớ ngNn 
 Stupidity /stju:'pidəti/ (n): (sự/trạng thái) ngu si, đần độn, ngớ ngNn, ngây ra, mụ người đi 
Silly /'sili/ (n): ngờ nghệch, ngớ ngNn, khờ dại; người ngờ nghệch/ngớ ngNn/khờ dại 
Idiocy /'idiəsi/ (n): (lời nói/hành động/tính) ngu xuNn = extreme stupid 
Gull /gʌl/ (n): hải âu (mòng biển); người cả tin, người dễ mắc lừa; (v): đánh lừa, lừa bịp 

Seagull /'si:gʌl/ (n): chim hải âu 
Gullible /'gʌləbl/ (adj): dễ tin, cả tin, ngờ nghệch, dễ mắc lừa, khờ dại 
Gullibility /,gʌli'biləti/ (n): (tính)... 

Fool /fu:l/ (n): người khờ dài/ngu xuNn/bị lừa phỉnh/làm trò hề; món hoa quả nấu (trộn sữa kem) 
     (v): (+away): lãng phí thời gian; (+around) làm chuyện ngu ngốc, vớ vNn, làm trò hề 
 Foolish /'fu:liʃ/ (adj) = Fool (adj): dại dột, ngu xuNn, xuNn ngốc 
Letterless /'letəlis/ = Unread = Untaught = Unschooled = Unlearned: vô học, dốt nát 
Ignore /ig'nɔ:/ (vt): bỏ qua, phớt lờ, lờ đi, không để ý tới, không đếm xỉa tới; bác bỏ (luật) 
 Ignorable /ig'nɔ:rəbl/ (adj): (có thể)... 
Ignorant /'ignərənt/ (adj): ngu dốt, dốt nát, không biết 
 Ignorance /'ignərəns/ (adv): ngu dốt, dốt nát, không biết 
 Ignoramus /,ignə'reiməs/ (n): người ngu dốt, người kém hiểu biết 
Ignominious /,ignə'miniəs/ (adj): xấu xa, đê tiện, đáng khinh; nhục nhã, ô nhục 
 Ignominy /'ignəmini/ (n): (sự/tính/tư cách/hành động)... 
N aked /'neikid/ (adj): khỏa thân, trần truồng; trơ trụi, trống không; không che đậy/thêm bớt, rõ ràng 
 N akedness /'neikidnis/ (n) 
N ude /nju:d/ (adj): khỏa thân, trần truồng; trụi lông/lá; (n): tranh/người khỏa thân 
 N udeness (n): tình trạng khỏa thân 
Agent /'eidʒənt/ (n): đại lý, đại diện (của một công ty); tay sai, tay chân, bộ hạ; tác nhân (lý, hóa...) 
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 A travel agent: đại lý của công ty du lịch 
 An insurance agent: nhân viên bảo hiểm 
 A secret agent: đặc vụ, trinh sát 
Agency /'eidʒənsi/ (n): đại lý, chi nhánh; cơ quan, hãng; (sự) môi giới, trung gian 
 Vietnam N ews Agency: TTX Việt N am 
Courier /'kɔriə/ (n): tin tức; người đưa tin/đưa thư; người hướng dẫn/giúp đỡ  đoàn khách du lịch 
 Vietnam Courier: tin tức Việt N am 
Guide /gaid/ (n): người hướng dẫn/chỉ dẫn (cho du khách); biển/sách chỉ dẫn; (vt): chỉ, dẫn, dắt 
 Guideline /'gaidlain/ (n): nguyên tắc chỉ đạo, đường lối chỉ đạo 
Reconcile /'rekənsail/ (vt); hòa giải, giảng hòa; điều hòa, làm cho hòa hợp, làm cho nhất trí 
 Reconcilement /'rekənsailmənt/ (n): (sự)... 
 *** Chú ý không có từ Concile 
Adjust /ə'dʒʌst/ (vt): sửa lại (cho đúng), điều chỉnh, chỉnh lý; hòa giải, dàn xếp 
 Adjustment /ə'dʒʌstmənt/ (n): (sự) sửa lại cho đúng, điều chỉnh, chỉnh lý 
 Adjustable /ə'dʒʌstəbl/ (adj): (có thể) điều chỉnh được, làm thích hợp được, dàn xếp được 
Regulate /'regjʊleit/ (vt): điều chỉnh (máy), chỉnh đốn, điều hòa (công việc); quy định, sắp đặt 
 Regulation /,regjʊ'leiʃn/ (n): sự điều chỉnh/quy định/chỉnh đốn; quy định, quy tắc, điều lệ 
  Regulation < Rule < Law 
 Regular /'regjʊlə/ (adj): đều đặn, thường xuyên, thường lệ; đúng quy củ, quy tắc, chính quy;  

  bình thường, thông thường; hoàn toàn, thật sự 
 Regularly /'regjʊləli/ (adv): đều đặn, thường xuyên; theo quy tắc, có quy củ; hoàn toàn, thật sự 
 At regular intervals: định kỳ 
Routine /ru:'ti:n/ (n, adj): thông thường, thường lệ; (n): việc thường ngày, thủ tục, lệ thường 
 Routinely /ru:'ti:nli/ (adv): thông thường, thường lệ, thường làm đều đặn 
 Routine-minded (adj): có óc thủ cựu, làm theo lề thói cũ 
Route /ru:t - raʊt/ (n): tuyến đường, hành trình; (v): gửi hàng theo một tuyến xác định 
 Bus route (n): tuyến xe buýt 

En route /ɒn ru:t/ (adv) = On the way: đang trên đường đi (tiếng Pháp) 
 En route for HCMC: đường đến HCMC 
 En route from HN  to HCMC: đường từ HN  đến HCMC 
Itinerary /ai'tinərəri/ (n,adj): tuyến đường, hành trình; (n): nhật ký đường đi, sách hướng dẫn du lịch 
 Itinerate /ai'tinəreit/ (vi): lưu động, đi hết nơi này đến nơi khác 
 Itineration /ai,tinə'reiʃn/ (n) 
Voyage /'vɔiidʒ/ (n,v): du lịch xa bằng đường biển, (chuyến) hải hành 
 Voyager (n): người du lịch xa bằng đường biển 
Journey /'dʒɜ:ni/ (v,n): (làm) cuộc hành trình; (n): chặng đường đi, quãng đường đi 
Journal /'dʒɜ:nl/ (n): báo, tạp chí; nhật ký, biên bản (Journals) 
 Journalize(_se) /'dʒɜ:nəlaiz/ (v): ghi nhật ký, ghi nhật ký kế toán; giữ sổ nhật ký 
 Journalism /'dʒɜ:nəlizəm/ (n): nghề báo 
 Journalist /'dʒɜ:nəlist/ (n): nhà báo 
 Journalistic /,dʒɜ:nə'listik/ (adj): (thuộc) báo chí, nghề nhà báo 
Agenda /ə'dʒendə/ (n): nhật ký công tác, chương trình nghị sự 
Diary /'daiəri/ (n): sổ nhật ký, lịch công tác 
 To keep a diary: ghi nhật ký đều đặn 
Brief /bri:f/ (adj): ngắn, gọn, vắn/tóm tắt; (n): bản tóm tắt; (v): tóm tắt lại, lập hồ sơ 
 Briefly (adv): ngắn, gọn, vắn/tóm tắt 
 Briefcase /'bri:fkeis/ (n): cặp táp(đựng giấy tờ, tài liệu) 
 In brief: tóm lại 
Column /'kɔləm/ (n): cột, trụ; cột báo, mục báo 
 Columnist /'kɔləmnist/ (n): người phụ trách một mục báo, nhà bình luận 
 Columnar /kə'lʌmnə/ (adj): (thuộc/có) hình cột, hình trụ 
Bake /beik/ (v): nung/nướng bằng lò 
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 To bake bricks: nung gạch 
 To bake breads: nướng bánh mì 
 Baker /'beikə/ (n): người làm/bán bánh mì 
 Bakery /'beikəri/ (n): lò làm bánh mì, tiệm bán bánh mì 
Bread /bred/ (n): bánh mì; miếng ăn,kế sinh nhai; (vt): chọc thủng,phá vỡ; (vi): nhảy khỏi mặt nước 
 Bread-winer (n): người trụ cột, lao động chính; cần câu cơm 
Burger /'bɜ:gə/ = Hamburger /'hæmbə:gə/ (n): bánh mì kẹp thịt bò băm 
Cheese /'tʃi:z/ (n): pho mát; thứ thượng hảo hạng; (v): làm cho ai chán ngán/thất vọng 
 Cheeseburger /'tʃi:z'bə:gə/ (n): thịt băm kẹp một lát pho mát 
Cherry /'tʃeri/ (n): (cây/quả/gỗ) anh đào; (n,adj): màu đỏ anh đào 
Bake /beik/ (v): nướng/nung bằng lò; bị rám, làm rám 
 Baker /'beikə/ (n): người làm bánh mì, người bán bánh mì 
 Bakehouse /'beikhaus/ (n): lò bánh mì 
 Bakery /'beikəri/ (n): hiệu/tiệm bánh mì, lò bánh mì 
Sandwich /'sænwidʒ/ (n): bánh mì sandwich; cái kẹp cái khác vào giữa; (vt): kẹp vào giữa, xen giữa 
 Sandwich-man (n): người đeo bảng quảng cáo ở trước ngực và sau lưng. 
Cake /keik/ (n): bánh ngọt; miếng bánh; (v): đóng thành bánh 
 Pancake /'pænkeik/ (n): bánh kếp (giống bánh đa); (v): máy bay hạ cánh thân vẫn ngang 
 Cake of soap: bánh xà phòng 
Pie /pai/ (n): bánh nướng nhân ngọt; chim ác là; đống chữ in lộn xộn; (vt): trộn chữ in lộn xộn 
 Apple pie: bánh nướng nhân táo 
 Meat pie: bánh pa-tê 
 Jam pie: bánh nướng nhân mứt 
 Cream pie: bánh kem 
Spice /spais/ (n): gia vị; (v): nêm/cho gia vị; thêm mắm thêm muối 
 Spicy /'spaisi/ (adj): có cho gia vị; tiếu lâm, tục 
 Spicy story: chuyện tục/tiếu lâm 
 Spicery (n): cửa hàng gia vị 
Condiment /'kɔndimənt/ (n): đồ gia vị 
Compass /'kʌmpəs/ (n): la bàn; phạm vi, trong vòng; đường vòng; 

Compasses (n): com-pa 
Sextant /'sestənt/ (n): kính lục phân (dùng trong hàng hải để xác định vị trí tàu thuyền) 
Trek /trek/ (n): hành trình/chuyến đi vất vả, lặn lội; cuộc hành trình/di cư bằng xe bò; 
       (v): đi bộ vất vả; di cư/di chuyển bằng xe bò 
Hike /haik/ (n,v): đi bộ đường dài, hành quân; (v): đNy đi, kéo đi 
Hitch /hitʃ/ (n): nút thắt dây; cú giật/đNy/kéo mạnh đột ngột; sự tạm ngưng, vướng mắc, cản trở; 

       (v): quá giang xe; cột, buộc; giật/đNy/kéo mạnh 
Hitch-hike (n,v): đi nhờ xe, vẫy xe xin đi nhờ 
Hitch-hiker (n): người đi nhờ xe, người vẫy xe xin đi nhờ 
Get hitched = Get married 
Take/Have a lift: đi nhờ tại chỗ (VD: bị hư xe và đi nhờ đến trạm điện thoại) 

Jerk /dʒɜ:k/ (v,n): (_/cú/cái/sự): co/giật mạnh, xốc mạnh, đNy mạnh, xoắn mạnh (→ thình lình) 
 Tear-jerking (adj): thương tâm, bi lụy 
 Tear-jerker (n): (truyện/phim) thương tâm, bi lụy 
Rail /reil/ (n): tay vịn (cầu thang), ban công, hàng rào; đường ray xe lửa; thành tàu 
 Railway (n): đường sắt, đường ray xe lửa 
 Railway station (n): nhà ga xe lửa 
Fence /fens/ (n): hàng rào, lá chắn, thuật đánh kiếm; (v): nhảy rào, đánh kiếm; rào, đắp lũy 
Hurdle /'hə:dl/ (n): rào (thể thao); bức rào tạm thời để quây súc vật; (v): vượt rào, làm rào tạm thời 
 Hurdler /'hə:dlə/ (n): vận động viên chạy vượt rào; người làm bức rào tạm thời 
Finish /'finiʃ/ (v/n): (_/sự) kết thúc, làm xong, hoàn thành, hoàn thiện; sang sửa lần cuối; 

        (v): hết, dùng hết, hết sạch, ăn/uống hết 
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 Thought to be finished: ý tưởng bị hết, ý tưởng trở nên cạn kiệt 
End /end/ (n): giới hạn, đầu mút, đuôi, đoạn cuối; (sự) kết thúc, kết liễu, chết; kết quả, mục đích; 
  (v): kết thúc, kết liễu, chấm dứt, diệt; dẫn đến, đi đến chỗ, đưa đến kết quả 
 Ending /'endiŋ/ (n): kết cuộc 
 Unending /ʌn'endiŋ/ (adj): vô tận, vĩnh viễn, không dứt, không hết; thường xuyên/kỳ 
 Endless /'endlis/ (adj): vô tận, vĩnh viễn, không dứt, không hết; không ngừng, liên tục 
 To end up: để kết luận, để kết thúc 
 To end with: kết thúc bằng, dẫn tới chỗ 
 The end of the world: điều tồi tệ nhất trên đời 
 (Go to) the ends of the earth: (đi đến) cùng trời cuối đất 
 To end in smoke: tan thành mây khói 
Ultimate /'ʌltimət/ (adj,n): cuối cùng, sau chót = Last, Final (adj); cơ bản, chủ yếu; lớn nhất, tối đa 
 Ultimately (adv): cuối cùng, sau chót, rốt cuộc = Eventually /i'ventʃʊəli/ (adv) 
 Ultimately (adv): cơ bản, chủ yếu = Fundamentally /,fʌndə'mentl/ (adv) 
 In the long run = Eventually 
Propeller /prə'pelə/ (n): chân vịt (tàu), cánh quạt (máy bay); máy đNy đi 
Smash /smæʃ/ (n,v): đâm mạnh, vỡ từng mảnh; đấm thôi sơn, đập tan; phá sản 
Verge /'vɜ:dʒ/ (n): bờ (cỏ), ven (đường); gần, sát, giáp, xế 
 To be on verge of sth: sắp, suýt, gần; ở ngưỡng cửa (của sth) 
Cocoa /'kəʊkəʊ/ (n): bột/nước/màu ca cao 
Look /lʊk/ (n): (cái) nhìn, ngó; vẻ ngoài, nét mặt; (v): nhìn, xem; để/lưu ý, mong đợi; có vẻ, giống 
 An impressive look: vẻ ngoài oai vệ 
 An ideal look: vẻ ngoài lý tưởng 
 Look after: trông nom, chăm sóc, chịu trách nhiệm; nhìn theo 
 Look for: tìm kiếm; chờ, đợi 
 Look to: tin vào, trông cậy vào, mong đợi ở (ai); lưu ý về, cNn thận về 
 Look forward to: mong đợi, mong chờ, trông mong (một cách hân hoan, vui thích) 
 Look into: xem xét, nghiên cứu, đi vào bên trong (đen và bóng) 
 Look out: chú ý, cNn thận, coi chừng; chọn, lựa, kiếm ra 
 Look over: nhìn bao quát, nhìn qua; xem xét, kiểm tra; tha thứ, bỏ qua, quên đi 
 Look up: tra, tìm, đến thăm; tăng giá, phát đạt 
 Look up to: tôn kính, kính trọng (ai) ≈ Admire (v) 
Wait /weit/ (n): (sự/thời gian) chờ, đợi; (sự/chỗ) rình, mai mai phục; (vt,vi): chờ, đợi; (vi): hầu bàn 
 Waiting /'weitiŋ/ (n/adj): (sự/_) chờ, đợi; (sự/_) hầu bàn 
 Waiter /'weitə/ (n): người hầu bàn (nam); người chờ, người đợi; khay, mâm 
 Waitress /'weitris/ (n): người hầu bàn (nữ) 
Complex /'kɔmpleks/ (adj): phức tạp, rắc rối; (n): nhà máy/khu liên/phức hợp; mặc cảm, nỗi ám ảnh 
 Complexity /kəm'pleksəti/ (n): (sự/điều) phức tạp, rắc rối 
 Complexion /kəm'plekʃn/ (n): nước da; vẻ ngoài, hình thái, cục diện 
Complicate /'kɔmplikeit/ (v): làm phức tạp, gây rắc rối 
 Complicated /'kɔmplikeitid/ (adj): phức tạp, rắc rối 
 Complicatedness /'kɔmplikeitidnis/ (n): (tính chất) phức tạp, rắc rối 
 Complication /,kɔmpli'keiʃn/ (n): (sự) phức tạp, rắc rối; Complications: biến chứng (y học) 
Simple /'simpl/ (adj): đơn giản, giản dị, mộc mạc, hồn nhiên; dễ hiểu, dễ làm, không đáng kể 
 Simply /'simpli/ (adv): đơn giản, giản dị, mộc mạc, hồn nhiên; chỉ là, thường là 
 Simplicity /sim'plisəti/ (n): (tính) đơn giản, giản dị, mộc mạc, hồn nhiên 
 Simplify /'simplifai/ (v): đơn giản hóa, làm đơn giản 
Candidate /'kændideit/ (n): ứng cử viên, thí sinh, người dự thi, người dự tuyển 
 Candidature /'kændidətʃə/ (n) = Candidacy /'kændidətʃə/ (n): sự ứng cử 
Super /'sju:pə/ (adj): hảo hạng, cừ, chiến, siêu đẳng; 

  (n): phim chính, hàng hóa hảo hạng; người thừa (không quan trọng), kép phụ 
Superb /sju:'pɜ:b/ (adj): nguy nga, tráng lệ, hùng vĩ; cao cả, tuyệt vời 
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Supreme /sju:'pri:m/ (adj): tối cao, tối thượng, lớn nhất, quan trọng nhất; cuối cùng 
 Supreme Soviet: Xô viết tối cao 
 Supreme hour: lúc lâm chung/hấp hối 
Superior /su:'piəriə/ (adj): ở trên, cao cấp/hơn, giỏi; (n): người cấp trên/giỏi hơn 
 Superiority /su:,piəri'ɒrəti/ (n): ở trên; cao hơn, hơn hẳn, ưu việt 
 Superiority complex (n): mặc cảm tự tôn 
Inferior /in'fiəriə/ (adj): ở dưới, thấp hơn, kém, tồi; (n): người/vật thấp kém 
 Inferiority /in,fiəri'ɒrəti/ (n): ở dưới; thấp hơn, kém hơn; tính chất kém/tồi 
 Inferiority complex (n): mặc cảm tự ti 
Beneath /bi'ni:θ/ (adv,prep): bên dưới; thấp, kém 

= Underneath (adv,prep) = Below (adv,prep) = Under (adv,prep) 
Under /'ʌndə/ (prep,adv,adj): dưới, ở dưới; (prep): chưa đầy/đến/đủ (tuổi); đang, trong, theo 
 Underway (adj): đang xảy ra, đang diễn tiến (vào thời điểm hiện tại) 
 Under leadership of: dưới sự lãnh đạo của 
 The car is under repair: chiếc xe đang sửa chữa 
 Under these circumstances: trong những hoàn cảnh này 
 Under her father's persuasion, she returned to school: theo lời khuyên của cha, cô đã học lại 
Above /ə'bʌv/ (adv,prep): ở trên; cao, hơn 
 Above-mentioned /ə'bʌv'menʃnd/ (adj): kể trên, đã nói ở trên 
 Under-mentioned /,ʌndə'menʃnd/ (adj): dưới đây, được nói ở dưới 
Balance /'bæləns/ (n): cái cân, cán cân; (sự) đối trọng, cân bằng/thăng bằng/cân xứng; sự cân nhắc; 
       (vi): cân bằng, thăng bằng; cân xứng, cân đối; cân nhắc, do dự, lưỡng lự 
 Balanced /'bælənst/ (adj): cân bằng, giữ cân bằng, có cân bằng 
 Imbalance /im'bæləns/ (n): (sự) mất/thiếu/không cân bằng 
Counterbalance /'kaʊntə,bæləns/ (n): đối trọng; (vt): làm đối trọng, đối trọng với 
Surprise /sə'praiz/ (n,v): ngạc nhiên, kinh ngạc; bất ngờ, bất thình lình 
 Surprised /sə'praizt/ (adj): ngạc nhiên, kinh ngạc 
 Surprisedly /sə'praiztli/ (adv) 
 Surprising /sə'praiziŋ/ (adj): (làm/gây) ngạc nhiên, kinh ngạc 
 Surprisingly /sə'praiziŋ/ (adv) 
 The flame took him by surprise: ngọn lửa làm hắn bị bất ngờ/giật mình 
Surpass /sɜ:'pɑ:s/ (v): hơn, vượt, trội 
 Surpassing /sɜ:'pɑ:siŋ/ (adj): hơn, vượt, trội 
Exceed /ik'si:d/ (v): trội hơn, vượt quá, làm quá, quá độ (ăn uống), phóng đại 
 Exceeding /ik'si:diŋ/ (adj): vượt bậc, trội, quá chừng 
 Exceedingly /ik'si:diŋli/ (adj): quá chừng 
 To exceed the speed limit: vượt quá tốc độ giới hạn 
Excess /ik'ses/ (n): vượt quá, quá mức, quá giới hạn; /'ekses/ (adj): thêm, phụ trội 
 Excessive /ik'sesiv/ (adj): quá, quá mức, quá đáng, thừa 
Assess /ə'ses/ (vt): định giá, đánh giá; ước lượng, ước định; đánh thuế, định mức (thuế/phạt), phạt 
 Assessment /ə'sesmənt/ (n): (sự)... 
 Assessor /ə'sesə/ (n): người định giá, người thNm định giá; hội thNm viên = Jury-man (n) 
 Assessable /ə'sesəbl/ (adj): (có thể) định giá, đánh giá, thNm định giá; có thể đánh thuế 
 Re-assess (v): đánh giá lại, thNm định lại, ước lượng lại 
Evaluate /i'væljʊeit/ (vt): định giá, đánh giá; ước lượng 
 Evaluative /i'væljʊeitiv/ (adj) 
 Evaluation /i,væljʊ'eiʃn/ (n) 
 I can't evaluate his ability: tôi không thể đánh giá được năng lực của anh ta 
Exaggerate /ig'zædʒəreit/ (v): cường điệu, phóng đại, thổi phồng 
 Exaggerated (adj) = Exaggerative (adj) 
 Exaggeration (n) 
Amplify /'æmplifai/ (v): khuếch đại, phóng đại, thổi phồng; mở rộng, bàn rộng ra 
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 Amplification /,æmplifi'keiʃn/ (n): (sự)... 
 Amplifier /'æmplifaiə/ (n): máy khuếch đại, bộ khuếch đại, bộ tăng âm (am-pli) 
 Amplitude /'æmplitju:d/ (n): độ rộng, độ lớn, biên độ; tầm rộng lớn, sự dồi dào/phong phú 
Inflate /in'fleit/ (v): thổi/bơm phồng; tăng (giả tạo), lạm phát; làm tự mãn/vênh váo/khoa trương 
 Inflated /in'fleitid/ (adj): phồng lên, thổi phồng; tăng, lạm phát; tự mãn, vênh váo, khoa trg 
 Inflation /in'fleiʃn/ (n): (sự)... 
Inflame /in'fleim/ (v): châm đốt, làm nóng/đỏ bừng; kích động mạnh; (y học) viêm, sưng tấy 
 Inflammation /,inflə'meiʃn/ (n) 
 Inflammable /in'flæməbl/ (adj): dễ cháy, dễ bị kích động; (n): chất dễ cháy 
 Inflammatory /in'flæmətri/ (adj): có tính chất/nhằm kích động; dễ viêm, do viêm 
Thermic /'θə:mik/ (adj): nhiệt 
 Thermostat /'θə:məstæt/ (n): máy điều nhiệt, bộ ổn nhiệt 
 Thermostatic /,θə:mə'stætik/ (adj): nhiệt tĩnh 
 Thermostatics /,θə:mə'stætiks/ (adj): nhiệt tĩnh học 

Thermology /θə'mɒlədʒi/ (n): nhiệt học 
Thermometer /θə'mɒmitə/ (n): cái nhiệt kế 

 To keep the thermometer under your tongue: ngậm nhiệt kế ở dưới lưỡi 
Dominate /'dɒmineit/ (v): thống trị, chi phối, lấn át, chế ngự; vượt cao hơn hẳn, bao quát (núi) 
 Dominant /'dɒminənt/ (adj) 
 Dominance /'dɒminəns/ (n): thế/địa vị thống trị; thế hơn, thế trội, ưu thế 
 Domination /,dɒmi'neiʃn/ (n): sự thống trị; ưu thế, sự trội hơn, sức chi phối 
Domineer /,dɒmi'niə/ (vi): độc đoán, hống hách; (+over) áp bức, hà hiếp 
 Domineering /,dɒmi'niəriŋ/ (adj) 
Predominate /pri'dɒmineit/ (v): (+over) chiếm ưu thế, trội hơn hẳn 
 Predominant /pri'dɒminənt/ (adj): chiếm ưu thế, trội hơn hẳn = Predominating (adj) 
 Predominantly (adv) 
Overwhelm /,əʊvə'welm/ (v): chôn vùi, tràn ngập; áp đảo, lấn át 
 Overwhelming (adj) 
Engulf /in'gʌlf/ (v): nhấn chìm, nhận sâu; bao trùm 
 Engulfment (n) 
Inundate /'inʌndeit/ (v): ngập lụt, tràn ngập (nước); gửi tới tấp (câu hỏi, thư từ) 
 Inundation /,inʌn'deiʃn/ (n): (sự)... 
Deluge /'delju:dʒ/ (n,v): tràn ngập, tới tấp, dồn dập; (n): trận lụt lớn, đại hồng thủy 
 Deluge of work: công việc dồn dập, một núi công việc 
De luxe /də'lʌks/ (adj): sang trọng, xa xỉ 
Lug /lʌg/ (n,v): kéo, lôi, lê 
Sheep /ʃi:p/ (n): con cừu (số nhiều không s) 
 Sheepskin (n): da cừu, quần áo/giấy bằng da cừu 
 Lamb /læm/ (n): cừu non, thịt cừu non; người ngây thơ; (v): đẻ con (cừu) 
Snob /'snɒb/ (n): trưởng giả học làm sang; đua đòi, lố bịch, rởm đời; vênh váo, hợm mình 

Snobbish /'snɒbiʃ/ (adj): trưởng giả học làm sang; đua đòi, lố bịch, rởm đời = Stuck-up (adj) 
Doom /du:m/ (n): số phận/mệnh (bất hạnh); (sự) chết, tận số, diệt vong, phát quyết cuối cùng; 
  (v): kết án, kết tội; đọa đày, bắt phải chịu 
 The day of doom: ngày tận thế 
 He is doomed: hắn đã tận số 
Dump /dʌmp/ (v,n): vứt bỏ, đổ rác, đổ thành đống rác; đổ ầm, ném phịch; (n): mập lùn ngắn 
 Dumper (n): xe thùng đổi rác/đổ sỏi cát... 
 Dumpy /'dʌmpi/ (adj): buồn bã, buồn chán; mập lùn ngắn 
 Dumpish /'dʌmpiʃ/ (adj): buồn bã, buồn nản 
Dumb /dʌm/ (adj): câm, không nói, không kêu; lặng đi; (US): = Stupid 
 Dumbness (n) 
Rub /rʌb/ (v,n): cọ xát, chà xát, lau mạnh, đánh bóng 
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Mud /mʌd/ (n): bùn; (v): vấy bùn, trát bùn, chui xuống bùn, khuấy đục 
 Muddy /'mʌdi/ (adj,v): vấy/lấm bùn, lầy lội; xỉn, xám xịt, đục ngầu; lộn xộn, hỗn độn, rối mù 
 Mudguard /'mʌdgɑ:d/ (n): cái chắn bùn (xe) 
Muck /mʌk/ (n): phân chuồng; rác rưởi, đồ ô uế/nhớp nhúa; (v): làm nhơ bNn; (+up): làm hư hỏng 
Dung /dʌŋ/ (n): phân thú vật, phân bón; điều ô uế, nhơ bNn; (v): bón phân 
 Cow dung: phân bò 
Left-overs (n): đồ thừa, thức ăn thừa 
Garbage /'gɑ:bidʒ/ (n): rác rưởi, vô nghĩa; lòng, ruột (thú) 
 Garbage-can (n): thùng rác = Dustbin /'dʌstbin/ = Trashcan /'træʃkæn/  
Trash /træʃ/ (n): (vật/đồ/người) rác rưởi, cặn bã, vô giá trị; cành cây bị tỉa bớt, bã mía; 
  (vt): đối xử tệ, coi như rác; tỉa, xén (cành lá);  
 Trashy /træʃi/ (adj): tồi, vô giá trị, không ra gì 
Waste /weist/ (adj): đồ bỏ di, rác rưởi; vô giá trị, vô vị; bị bỏ đi, tàn phá, bị bỏ hoang, không dùng nữa; 

(n): đất hoang, hoang mạc; rác rưởi, đồ ăn thừa/bỏ đi/thải ra; sự lãng/phung/hao phí; 
(vt ,vi): lãng phí, uổng phí; (vt): tàn phá, bỏ hoang; làm hao mòn; (vi): hao mòn 

 Wastage /'weistidʒ/ (n): (sự/số lượng) hao phí, hao hụt, lãng phí, mất mát, phí phạm 
Rubbish /'rʌbiʃ/ (n): đồ bỏ đi, rác rưởi; chuyện nhảm, tầm phào; tồi, vô giá trị; (vt): chê, xem thường 
 Rubbish dump: bô rác, bãi rác 
Rubber /'rʌbə/ (n): cao su; cục gôm, cái tNy; khăn lau, giẻ lau; người xoa bóp 
   (vt): tráng cao su, bọc bằng cao su = Rubberize(_se) /'rʌbəraiz/ (vt) 
Lurk /lɜ:k/ (v): trốn tránh, Nn náu; ngấm ngầm; (n): on the lurk: do thám, rình mò 
 Lurking-place (n): (nơi) trốn tránh, Nn náu 
Evade /i'veid/ (v): tránh, tránh khỏi, lảng tránh, lNn trốn 
 Evasion /i'veiʒn/ (n) 
 Evasive (adj) 
Flee /fli:/ - fled /fled/ - fled: chạy trốn, bỏ chạy; lNn trốn/tránh; biến mất, qua đi, trôi qua 
Refuge /'refju:dʒ/ (n): (nơi) trốn tránh, Nn náu; nương tựa/náu; (v - hiếm): cho trốn tránh, trú Nn 
 To take refuge in/at somewhere 
Refuse /ri'fju:z/ (v): từ chối, khước từ, cự tuyệt; chùn lại; /'refju:s/ (n): đồ thừa, đồ bỏ; rác rưởi 
 Refusal /ri'fju:zl/ (n): (sự) từ chối, khước từ, cự tuyệt; quyền ưu tiên (được chọn trước cái gì) 
Reject /'ri:dʒekt/ (n): đồ thừa/bỏ/phế phNm; /ri'dʒekt/ (v): từ chối, bác bỏ, loại bỏ; ói mửa 
Eliminate /i'limineit/ (v): loại bỏ, loại ra, loại trừ, trừ khử; bài tiết, khử (toán, hóa); rút ra (yếu tố) 
 Eliminatory /i'liminətri/ (adj): loại, có tính chất loại ra, có tính chất loại trừ 
 Elimination /i,limi'neiʃn/ (n): sự... 
 Eliminable /i'liminəbl/ (adj): có thể loại ra/loại trừ; có thể bài tiết, có thể khử, có thể rút ra 
Decline /di'klain/ (n,v): suy sụp/tàn/yếu, sụt giảm, xuống dốc; từ chối, khước từ; nghiêng mình/đầu 
Repell /ri'pel/ (vt): chống lại, đNy lùi; khước từ, cự tuyệt; làm khó chịu, làm không ưa, làm ghê tởm 
 Repellent /ri'pelənt/ (adj,n) 
Ambulance /'æbjʊləns/ (n): xe cấp cứu 
Emergency /i'mə:dʒənsi/ (n): tình trạng khNn cấp, tình trạng cấp cứu 
Merge /mɜ:dʒ/ (v): hòa vào, hòa hợp, kết hợp, hợp nhất 
 Mergence /'mɜ:dʒəns/ (n): (sự) hòa vào, hòa hợp, sự kết hợp, hợp nhất 
 Merger /'mɜ:dʒə/ (n): sự hợp nhất, sự liên doanh/liên kết (giữa nhiều công ty) 
Emerge /i'mə:dʒ/ (v): nổi lên, bật lên, ló ra, nảy ra; thoát khỏi (đau khổ) 
 Emergent /i'mə:dʒənt/ (adj) 
 Emergence /i'mə:dʒəns/ (n) 
Extrude /eks'tru:d/ (v): đNy ra, Ny ra; nhô ra, thò ra,  ló ra 
 Extrusion /eks'tru:ʒn/ (n) 
 Extrusive (adj) 
Protrude /prə'tru:d/ (v): kéo ra, lôi ra; nhô ra, thò ra, ló ra 
 Protrusion /prə'tru:ʒn/ (n) 
 Protruding (adj) = Protrusive (adj) 
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Recess /ri'ses/ (v): đục lõm vào, đào hốc, để vào hốc/chỗ lõm; ngừng, hoãn lại (phiên họp); 
  (n): chỗ thụt vào, hốc, lõm, rãnh, lỗ thủng; kỳ nghỉ, giờ ra chơi; thời gian ngừng họp 

Recession /ri'seʃn/ (n): (sự) lùi lại, thụt vào, chỗ lõm; tình trạng kinh tế/sản xuất giảm sút 
Sag /sæg/ (v,n): lún xuống, võng xuống, chùng xuống; sút kém, hạ giá 
Sack /sæk/ (n): bao tải; (v): đóng vào bao tải; đánh bại; sa thải, cách chức = Fire (v) 
Dismiss /dis'mis/ (v): bác bỏ, gạt bỏ; giải tán, sa thải, đuổi, xua đuổi 
 Dismissal /dis'misl/ (n): sự... 
 Dismissible /dis/misibl/ (adj): có thể... 
Avoid /ə'vɔid/ (vt): tránh, tránh khỏi; hủy bỏ, bác bỏ (pháp lý) 
 Avoidance /ə'vɔidəns/ (n) 

Avoidable /ə'vɔidəbl/ (adj): có thể tránh khỏi ≠ Inevitable /in'evitəbl/ (adj): kô thể tránh khỏi 
Her application was turn down: đơn xin việc của cô ta đã bị bác bỏ 
To avoid + sth/sb: tránh điều gì đó/ai đó 
To avoid + V.ing sth: tránh làm gì đó 

Inevitable /in'evitəbl/ (adj): không thể tránh khỏi, tất yếu (xảy ra) 
 Inevitableness (n) = Inevitability /in,evitə'biləti/ (n): tính/sự không thể tránh khỏi 
Prevent /pri'vent/ (vt): ngăn ngừa, ngăn chặn; phòng ngừa, phòng tránh 
 Prevention /pri'venʃn/ (n): (sự) ngăn ngừa, ngăn chặn; (sự) phòng ngừa, phòng tránh 
 Preventive /pri'ventiv/ = Preventative /pri'ventətiv/ (adj): ngăn ngừa/chặn; phòng ngừa/tránh 
 Preventable /pri'ventəbl/ (adj): (có thể) ngăn ngừa/chặn; (có thể) phòng ngừa/tránh 
 To prevent + sth: ngăn ngừa điều gì đó 
 To prevent + sb (from) + V.ing sth: ngăn ngừa ai làm việc gì đó 
Syllable /'siləbl/ (n): âm tiết; (v): đọc rõ từng âm tiết 
Syllabus /'siləbəs/ (n): chương trình/đề cương khóa học/bài giảng 
Do /du:/ - Did /did/ - Done /dʌn/ (vt ,vi): làm, thực hiện, học, giải, đi, qua; lừa bịp, gian; nấu nướng; 
          (n): chầu, bữa chén, bữa nhậu; trò lừa bịp, sự tiến bộ/thành công 
 Done (adj): xong, hoàn thành; nấu chín; việc cần phải làm, việc có thể chấp nhận về mặt XH 
         (interj): xong, xong xuôi (dùng để nói ra khi ta chấp nhận một đề nghị) 
 Do còn được dùng trong 3 trường hợp sau: 

a) Dùng như trợ động từ (auxiliary verb) trong câu phủ định/nghi vấn: 
    Do you smoke? anh có hút thuốc không? 
b) Dùng như trợ động từ (auxiliary verb) trong câu muốn nhấn mạnh 

     Do come: nhớ đến đấy (trợ động từ để nhấn mạnh) 
c) Dùng như động từ để khỏi nhắc lại động từ khác: 
    He works as much as you do: hắn làm việc nhiều như là anh (làm việc) 

Cook /kʊk/ (v): nấu ăn, nấu chín; (n): đầu bếp, người nấu bếp, anh nuôi 
 Cooker (n): cái bếp, cái nồi 
 Cookery (n): nghề nấu ăn 
Culinary /'kʌlinəri – 'kʌlənri/ (adj): (thuộc) nấu nướng, bếp núc; xào nấu được 
Chef /ʃef/ (n): bếp trưởng 
Kitchen /'kitcʃin/ (n): nhà bếp 
 Kitchen-ware /'kitcʃinweə/ (n): đồ dùng nấu bếp (nồi niêu xoong chảo...) 
 Kitchen-range /'kitcʃin,reindʒ/ (n): lò nấu bếp 
Oven /'ʌvn/ (n): cái bếp lò 
 Oven glove (n): găng tay dùng nấu bếp 
Stove /stəʊv/ (n): cái bếp lò, lò sấy; nhà kính trồng cây; lò đồ gốm; (v): trồng cây trong nhà kính 
Stave /steiv/ – Stove/Stoved – Stove/Stoved: đâm thủng, đục thủng; làm bẹp (hộp); ép (cho chắc) 
 Stave (n): nấc thanh, bậc thang; miếng ván cong; cây gậy; đoạn thơ; khuông nhạc 
Mid /mid/ (adj): giữa 
 Middle /'midl/ (n,adj): giữa, trung 
 Midfield /'midfi:ld/ (n): khu trung tuyến 
 Midfield player = Midfielder (n): tiền vệ (không phải là trung vệ) 
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Puddle /'pʌdl/ (n): vũng nước, đất sét nhão; việc rối beng; (v): lội/vấy bùn; làm rối beng 
Pudding /'pʊdiŋ/ (n): bánh pút-đing, dồi (lợn) 

Black pudding = Blood pudding /blʌd 'pudiŋ/: tiết canh 
Omelet = Omelette /'ɔmlit/ (n): trứng tráng (ốp la) 
Descend /di'send/ (v): xuống,xuống dốc,đi/rơi xuống;sa sút,hạ mình;bắt nguồn/xuất thân từ 

Descent /di'sent/ (n): (sự) xuống, xuống dốc, hạ thấp; suy sụp, sa sút; 
dòng dõi/giống, thế hệ, đời 

 Descendant /di'sendənt/(n): con cháu,người nối dõi ≠ Ancestor /'ænsestə/(n):tổ tiên,ông bà 
 Condescend /,kɔndi'send/ (v): hạ mình, hạ cố, chiếu cố 
 Consdescending (adj) 
 Condescension /,kɔdi'senʃn/ (n): (sự)... 
Resent /ri'zent/ (v): phật ý, bực bội, bất bình, phẫn nộ 
 Resentful (adj) 
 Resentment (n): (sự)... 
Recent /'ri:snt/(adj): gần đây; mới, tân thời 

Recently (adv) 
Decent /'di:snt/ (adj): đứng đắn, chỉnh tề, tươm tất; hợp với khuôn phép, chuNn mực 
 Decency /'di:snsi/ (n): (sự/tính)... 
 Decent dinner: bữa tối tươm tất 
 Decent income: thu nhập kha khá 
 I can't even make a decent omelette: thậm chí không thể tráng trứng cho ra hồn/tử tế 
Arcade /ɑ:'keid/ (n): đường có mái vòm, khu tiệm có mái che 
Decade /'dekeid – (US) di'keid/ (n): thập niên, thập kỷ; bộ mười, nhóm mười 
 Decennary /di'senəri/ (n): thời kỳ mười năm; (adj): trong khoảng mười năm 
 Decennial /di'seniəl/ (adj): lâu mười năm, kéo dài mười năm; mười năm một lần 
Century /'sentʃəri/ (n): trăm năm, thế kỷ; trăm (đôla, cái gì đó) 
Millennium /mi'leniəm/ (n): nghìn năm; thời đại hoàng kim 
Million /'miliən/ (n,adj): triệu 
 Millionth /'miliənθ/ (n,adj): thứ một triệu; một phần triệu 
 Millionaire /,miliə'neə/ (n): nhà triệu phú 
Billion /'biliən/ (n,adj): tỷ; (Anh, Đức): nghìn tỷ; Milliard /'miliɑ:d/ (n): tỷ 
 Billionaire /,biliə'neə/ (n): nhà tỷ phú 
Educate /'edʒʊkeit/ (v): giáo dục, đào tạo, dạy; rèn luyện (kỹ năng) 
 Educated /'edʒʊkeitid/ (adj): đã được giáo dục, đào tạo 
 Education /,edʒʊ'keiʃn/ (n): (nền) giáo dục, đào tạo; (sự) dạy 
 Educational /,edʒʊ'keiʃənl/ (adj): (thuộc/mang tính/nói về) giáo dục, đào tạo 
 Co-educaltion /'kəʊ,edʒʊ'keiʃn/ (n): (sự) dạy chung nam và nữ 

Co-educational /'kəʊ,edʒʊ'keiʃənl/ (adj): (thuộc) sự dạy chung nam và nữ 
Phys-Ed /fi'zed/ = Physical education (n): môn thể dục, giáo dục thể chất 

Symphony /'simfəni/ (n): bản nhạc giao hưởng; khúc nhạc mở đầu/kết thúc; 
   (US): dàn nhạc giao hưởng, buổi hòa nhạc giao hưởng 
 Symphony orchestra (n): dàn nhạc giao hưởng 
Orchestra /'ɔ:kistrə/ (n): ban nhạc, dàn nhạc 
Extra /'ekstrə/ (n,adj,adv): thêm, phụ, ngoại; thượng hạng, đặc biệt, phát hành đặc biệt 
Privilege /'privəlidʒ/ (v,n): đặc quyền, đặc lợi, đặc ân 
 Privileged (adj) 
Comrade /'kɔmreid/ (n): đồng chí, chiến hữu; bạn, bằng hữu 
 Comradeship /'kɔmreidʃip/ (n): tình đồng chí/chiến hữu/bằng hữu 
Prepare /pri'peə/ (v): chuNn bị, sửa soạn; dọn, soạn, sắm sửa, pha chế, điều chế, nấu nướng 
 Preparative /pri'pærətiv/ (n,adj): (việc/_) chuNn bị, sửa soạn, dọn, soạn, sắm sửa, pha chế... 
 Preparation /,prepə'reiʃn/ (n): (sự) chuNn bị, sửa soạn, dọn, soạn, sắm sửa, pha chế... 
 Be prepare to: sẵn sàng/vui lòng để làm gì 



 www.tinhvi.com - 127 

Bathe /beið/ (v): tắm, rửa, ngập trong (nắng); (n): sự tắm (ở ao, hồ, sông, biển và bể bơi) 
 Bathing (n): sự tắm rửa 
 Bather (n): người tắm (ở ao, hồ, sông, biển và bể bơi) 

Bathing-costume (n): quần áo tắm 
Bath /bɑ:θ/ (n): sự tắm, chậu/bồn/nhà tắm; (v): tắm 
Bout /baʊt/ (n): lần, lượt, đợt, cơn (bệnh), chầu (rượu); cuộc chiến đấu/vật lộn/đọ sức 
 This bout: nhân dịp này 
Spasm /'spæzəm/ (n): sự co thắt, chuột rút; cơn ho, cơn/đợt bộc phát 
 Spasmodic /spæz'mɒdik/ (adj): co thắt, đột biến; từng đợt/chặp/cơn, lác đác, không đều 
Prefix /'pri:fiks/ (n): tiền tố; từ đứng trước chỉ tước hiệu/danh hiệu (như Dr, Sir, ...);l 
 /pri:'fiks/ (vt): đặt ở đằng trước, thêm vào đầu, thêm tiền tố vào 
Suffix /'sʌfiks/ (n): hậu tố; /sʌ'kiks/ (v): thêm hậu tố vào 
Stump /stʌmp/ (n): gốc cây (phần còn lại sau khi đốn); chân răng; mNu chân/tay cụt/bút chì/thuốc... 
   (vt): đốn cây (để gốc); quay, truy (bài), làm cho bí; đi diễn thuyết khắp nơi (bầu cử) 

 (vi): đi cà nhắc và lộp cộp (như chân gỗ); đi diễn thuyết khắp nơi (bầu cử) 
Root /ru:t/ (n): rễ, gốc (cây); căn nguyên, gốc rễ, nguồn gốc; căn (toán); từ gốc (ngôn ngữ); 
 (vt, vi): bén rễ, ăn sâu; (US): tích cực reo hò ủng hộ 
Roof /ru:f/ (n): mái, nóc (nhà), vòm (trời, cây); trần bay (hàng không); (vt): lợp nhà, làm mái che 
Floor /flɔ:/ (n): sàn, tầng (nhà), đáy, giá sàn; (vt): làm/lát sàn, đánh ai đo ván; làm rối trí/bối rối 
Ceiling /'si:liŋ/ (n): trần nhà, trần bay (hàng không), giá trần, bậc lương cao nhất 
Spell /spel/ - Spelt /spelt/ - Spelt /spelt/ (vt): đánh vần, viết vần, viết theo chính tả; báo hiệu; 
 Spell (n): đợt, phiên, cơn, một khoảng thời gian ngắn; bùa mê, sức quyến rũ, lời thần chú 
 Spelling (n): (sự) đánh vần, viết vần, viết theo chính tả; chính tả 
 Spell-down (n): cuộc thi chính tả 
 Another spelling of the same word: cách viết khác của cũng chữ ấy 
 To spelt ruin to: báo hiệu sự suy tàn của 
Dictate /dik'teit – 'dikteik/ (n,v): mệnh lệnh, ra lệnh, tiếng gọi; (v): đọc cho viết, đọc chính tả 
 Dictation /dik'teiʃn/ (n): (sự) đọc cho viết, đọc chính tả; bài chính tả; (sự) ra lệnh, sai khiến 
 Dictator /dik'teitə - 'dikteitə/ (n): kẻ độc tài, người chuyên chế/chuyên quyền 
 Dictatorship (n): chế độ độc tài, nền chuyên chính 
 Diction /'dikʃn/ (n): cách phát âm, cách chọn từ, cách chọn lời, cách diễn tả 

Dictionary /'dikʃəneri – 'dikʃənri/ (n): từ điển; có tính chất từ điển, có tính chất sách vở 
Fine /fain/ (adj,adv): tốt, hay, đẹp, xinh, khỏe; (adj): nhỏ, mịn, tinh vi, tế nhị; (v,n): phạt, tiền phạt 
 In fine (n): tóm lại, cuối cùng, sau cùng 
 Finely /'fainli/ (adv): đẹp, hay, tốt; tinh vi, tế nhị 
 Final /'fainl/ (adj): cuối cùng, sau cùng, chung kết; dứt khoát, không thay đổi nữa 
 Finally /'fainəli/ (adv): cuối cùng, sau cùng; một cách dứt khoát 
 Finalist (n): người vào chung kết 
 Finalize (s) /'fainəlaiz/ (v): làm xong, hoàn thành; thông qua lần cuối, vào chung kết 

Finale /fi'nɑ:li/ (n): đoạn/màn/chương cuối; việc cuối cùng, phần kết thúc 
Penalty /'penlti/ (n): hình phạt, tiền phạt, phạt đền (thể thao); hậu quả 
 Death penalty: hình phạt tử hình 
 To pay the penalty of sth: gánh lấy hậu quả của việc gì, chịu mọi thiệt hại về việc gì 
Punish /'pʌniʃ/ (v): phạt, trừng phạt, trừng trị; cho ăn đòn (quyền Anh), làm mệt nhoài (đối thủ) 

Punishment /'pʌniʃmənt/ (n): hình phạt, sự trừng phạt/trừng trị 
Punishable /'pʌniʃəbl/ (adj): có thể/đáng bị trừng phạt/trừng trị 
Punitive /'pju:nətiv/ (adj): phạt, trừng phạt, trừng trị 
Unpunished /ʌn'pʌniʃt/ (adj): không bị phạt, không bị trừng trị 
Capital punishment (n): hình phạt tử hình 

Furnish /'fɜ:niʃ/ (vt): (+with) cung cấp, trang bị, lắp đặt 
 Furnished /'fɜ:niʃt/ (adj): có sẵn đồ đạc, đã được trang bị đồ đạc → A furnished house 
 Furnishings /'fɜ:niʃiŋz/ (n): đồ đạc và đồ dùng trong nhà; đồ trang bị (của máy móc, tàu bè) 
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Furniture /'fɜ:nitʃə/ (n): đồ đạc trong nhà, đồ nội thất 
Consult /kən'sʌlt/ (vt): tham khảo, hỏi ý kiến, tra cứu, thăm dò; quan tâm, lưu ý, để ý đến; 

     (vi): bàn bạc, trao đổi, thảo luận, hội đàm, hội ý, hội chNn 
 Consultation /,kɔnsəl'teiʃn/ (n): (sự)... 
 Consultant /kən'sʌltənt/ (n): (nhà) tư vấn, cố vấn, chuyên môn; người cho ý kiến 
 Consultancy /kən'sʌltənsi:/ (n): hãng tư vấn, văn phòng tư vấn 
Insult /'insʌlt/ (n): (sự/lời) lăng mạ, sỉ nhục, xúc phạm; /in'sʌlt/ (vt): lăng mạ, sỉ nhục, xúc phạm 
 Insulter /in'sʌlt/ (n): người lăng mạ, người sỉ nhục, người xúc phạm 
 Insulting (adj): lăng mạ, sỉ nhục, xúc phạm; xấc xược, láo xược 
Archaeology /,ɑ:ki'ɒlədʒi/ (n): khảo cổ học 
 Archaeologist /,ɑ:ki'ɒlədʒist/ (n): nhà khảo cổ 
 Archaeological /,ɑ:kiə'lɒdʒikəl/ (adj): (thuộc) khảo cổ 
Antique /æn'ti:k/ (adj): cổ, xưa; lỗi thời; (n): đồ cổ 
Ancient /'einʃənt/ (adj): cổ, xưa; người cao tuổi; (n): người cổ đại (Hy Lạp và La Mã) 

The ancient world: đời thượng cổ 
 Ancestor /'ænsestə/(n): tổ tiên, ông bà 
Museum /mjʊ:'ziəm/ (n): nhà bảo tàng 
Astronomy /əs'trɒnəmi/ (n): thiên văn học 
 Astronomer /əs'trɒnəmə/ (n): nhà thiên văn học 
 Astronomic(al) /,æstrə'nɔmik/ (adj): (thuộc) thiên văn học 
 Astronaut /'æstrənɔ:t/ (n): nhà du hành vũ trụ 
Astrology /əs'trɒlədʒi/ (n): chiêm tinh học/thuật 
 Astrologer /əs'trɒlədʒə/ (n): nhà chiêm tinh 

Astrologic(al) /,æstrə'lɔdʒik/ (adj): (thuộc) chiêm tinh học 
Psychology /sai'kɒlədʒi/ (n): tâm lý, tâm lý học 
 Psychologist (n): nhà tâm lý học 
 Psychologize(_se) /sai'kɒlədʒaiz/ (v): nghiên cứu/lý luận/phân tích tâm lý 
 Psychological /,saikə'lɒdʒikl/ (adj): (thuộc) tâm lý 
History /'histəri - 'histri/ (n): lịch sử, môn sử, sử học 
 Historic (adj) /his'tɒrik/ (adj): (có tính chất/thuộc) lịch sử 
 Historical (adj): (liên quan đến/thuộc) lịch sử 
 Historian /his'tɔ:riən/ (n): nhà viết sử, sử gia 
 Historic time: thời kỳ/giai đoạn lịch sử 
 Historical site: di tích lịch sử 
 Historical study: công trình nghiên cứu lịch sử 
 Prehistory /,pri:'histri/ (n): tiền sử 
 Prehistoric /,pri:his'tɒrik/ (adj): (thuộc) tiền sử 
Geography /dʒi'ɒgrəfi/ (n): (môn, khoa) địa lý 
 Geographer /dʒi'ɒgrəfə/ (n): nhà địa lý 
 Geographic(_al) /,dʒiə'græfik/ (adj): (thuộc) địa lý học 
Botany /'bɔtəni/ (n): thực vật học 
 Botanist (n): nhà thực vật học 
 Botanic(_al) /bə'tænik/ (adj): (thuộc) thực vật học 
 Botanic(al) garden: vườn bách thảo 
Zoology /zəʊ'ɒlədʒi/ (n): động vật học 
 Zoologist (n): nhà động vật học 
 Zoological /,zəʊə'lɒdʒikl/ (adj): (thuộc) động vật học 
 Zoological garden: vườn bách thú 
Biology /bai'ɔlədʒi/ (n): sinh vật học 
 Biologist (n): nhà sinh vật học 
 Biologic(_al) /,baiə'lodʒik/ (adj): (thuộc) sinh vật học 
Biography /bai'ɔgrəfi/ (n): tiểu sử, lý lịch 
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 Biographer /bai'ɔgrəfə/ (n): người viết tiểu sử 
 Biographic(_al) /,baiə'græfik/ (adj) = (thuộc) tiểu sử 
Epidemiology /,epi,di:mi'ɒlədʒi/ (n): dịch tễ học 
 Epidemic(_al) /,epi'demik/ (adj): dịch, bệnh dịch 
Photograph /'fəʊtəgrɑ:f/ (n,v): ảnh, chụp ảnh 
 Photographic /,fəʊtə'græfik/ (adj): (thuộc) chụp ảnh, như chụp ảnh  

Photography /fə'tɒgrəfi/ (n): thuật/sự chụp ảnh 
 Photographer/fə'tɒgrəfə/ (n): người chụp ảnh, nhiếp ảnh gia 
Autograph /'ɔ:təgrɑ:f/ (n): chữ, bản thảo, chữ ký (viết tay); (v): viết tay 
 Autograph /ɔ:'tɔgrəfi/ (n) 
 Autographic /,ɔ:tə'græfik/ (adj) = Autographical (adj): tự viết tay 
Technology /tek'nɒlədʒi/ (n): kỹ thuật, công nghệ; thuật ngữ chuyên môn 
 Technologist (n): kỹ sư công nghệ 
 Technologic(_al) /,teknə'lɒdʒik/ (adj): (thuộc/có tính chất) kỹ thuật, công nghệ 
Technic /'teknik/ (n): kỹ thuật; Technics: các ngành kỹ thuật, thuật ngữ kỹ thuật, chi tiết kỹ thuật 
 Technical /'teknikl/ (adj): (thuộc) kỹ thuật, chuyên môn 
 Technically /'teknikli/ (adv): nói đến/nói về mặt kỹ thuật; một cách chuyên môn/nghiêm túc 
 Technique /tek'ni:k/ (n): kỹ thuật, kỹ xảo; phương pháp kỹ thuật 
 Technician /tek'niʃn/ (n): nhà kỹ thuật, nhà chuyên môn 
 Technically you may not have lied: nói một cách nghiêm túc thì anh có thể đã không nói dối 
Brunette /bru:'net/ (adj): ngăm đen; (n): người phụ nữ ngăm đen (thuộc chủng da trắng) 
Keen /ki:n/ (adj): sắc, bén, nhọn; buốt, chói, nhói; giọng trong và cao; ham mê, hăng hái, thiết tha 
  (v,n): bài hát tang; than van ai oán 
Type /taip/ (n): kiểu, mẫu, lớp, loại, hạng, típ; (v): đánh máy 
 Typist /'taipist/ (n): người đánh máy 
 Typing /'taiping/ (n): sự/việc đánh máy 
Typify /'tipifai/ (v): làm mẫu cho, làm điển hình của 
 Typical /'tipikl/ (adj): tiêu biểu, điển hình; đặc thù, đặc trưng 
 Typically /'tipikəli:/ (adv): tiêu biểu, điển hình; đặc thù, đặc trưng 
 Typification /,tipifi'keiʃn/ (n): (sự/vật) làm mẫu, điển hình 
Model /'mɒdl/ (adj): mẫu mực, gương mẫu; (n): người/vật mẫu; kiểu, mẫu, mô hình; (v): làm mẫu 
 Modelling /'mɒdliŋ/ (n): nghệ thuật làm mẫu/làm mô hình/làm khuôn tượng; nghề người mẫu 
Pattern /'pætən/ (n): kiểu, mẫu, mô hình; (v): làm kiểu mẫu (+after, upon) 
Copy /'kɔpi/ (n): bản sao, bản chép lại; sự sao/chép/bắt chước/mô phỏng; kiểu, mẫu (chữ, tranh) 
 Copyist /'kɔpiist/ (n): người sao, người chép lại, người bắt chước 
 Copyright /'kɔpirait/ (n): bản quyền, quyền tác giả; (v): giữ bản quyền, giữ quyền tác giả 

(adj): được bảo đảm bản quyền, có bản quyền 
 Copy-writer /'kɔpiraitə/ (n): người viết bài quảng cáo 
Duplicate /'dju:plikət – (US) 'du:plikət/ (n): bản sao, vật giống hệt, từ đồng nghĩa; biên lai cầm đồ 

   (adj): giống hệt; thành 2 bản, gấp đôi, to/nhiều gấp đôi 
      /'dju:plikeit – 'du:plikeit/ (vt): sao lại, làm thành 2 bản, nhân đôi, gấp đôi; 

Duplication /,dju:pli'keiʃn – ,du:pli'keiʃn/ (n): (sự) sao lại, làm thành 2 bản, gấp đôi, nhân đôi 
Replica /'replikə/ (n): bản sao; kiểu, mẫu, mô hình 
Reply /'riplai/ (v): trả lời, đáp lại; (n): câu trả lời, lời đáp lại 
Answer /'ɑ:nsə/ (v,n): (_/sự/câu/điều) trả lời, đối đáp, đáp lại; (v): chịu trách nhiệm, bảo đảm/lãnh 
 Answerable /'ɑ:nsərəbl/ (adj): (có thể) trả lời, đối đáp, đáp lại; 
 Unanswerable /ʌn'ɑ:nsərəbl/ (adj): không thể trả lời lại, không thể cãi, không thể bác 
 To be answerable for: chịu trách nhiệm, bảo đảm, bảo lãnh... (về cái gì) 
Question /'kwestʃn/ (n): câu hỏi, vấn đề, điều bàn đến, sự nghi ngờ;  

         (v): hỏi, hỏi cung, nghi ngờ, điều tra, nghiên cứu, xem xét 
 Questionable /'kwestʃənəbl/ (adj): đáng ngờ, đáng nghi ngờ 
 Questionnaire /,kwestʃə'neə/=Questionary /'kwestʃənəri/ (n): bản câu hỏi (điều tra/thăm dò) 
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Skin /skin/ (n): da, bì, vỏ; (v): lột da, làm trầy, bóc/lột vỏ, cởi quần áo 
Execute /'eksikju:t/ (v): thực hiện, thi hành; thể hiện, biểu diễn; hành hình 
 Execution /,eksi'kju:ʃn/ (n) 
 Executioner /,eksi'kju:ʃnə/ (n): đao phủ, người hành hình 
 Executive /ig'zekjʊtiv/ (adj): (thuộc) thực hiện, thi hành; hành pháp, hành chánh, quản trị; 
    (n): (quyền/tổ chức) hành pháp; ủy viên Ban chấp hành/Ban quản trị 
 Executor /ig'zekjʊtə/ (n): người thực hiện/thi hành 
Operate /'ɒpəreit/ (vi): hoạt động, chạy (máy); có tác dụng, có lợi, lợi dụng; mổ (y học); đầu cơ; 

                 (vt): cho hoạt động, cho chạy (máy); đưa đến, dẫn đến; 
thao tác, thực hiện, thi hành, tiến hành, triển khai, khai thác; 

 Operation /,ɒpəreitʃn/ (n): (sự)... 
 Operational /,ɒpəreitʃənl/ (adj): ... 
 Operating system: hệ điều hành (máy tính) 
 To operate for a rise: đầu cơ giá lên 
 Energy operates changes: nghị lực dẫn đến thay đổi 
Opera /'ɒprə/ (n): ô-pê-ra, nhạc kịch 
Surgery /'sɜ:dʒəri/ (n): phòng/khoa/việc mổ (phẫu thuật); phòng/giờ khám bệnh; buổi tiếp dân 
 Plastic surgery: phẫu thuật thNm mỹ 
 Surgeon /'sɜ:dʒən/ (n): bác sĩ phẫu thuật; bác sĩ quân y 
 Surgical /'sɜ:dʒikl/ (adj): (thuộc) mổ, phẫu thuật 
Surge /sɜ:dʒ/ (n): sóng, sóng cồn; dấy lên, dâng lên (phong trào) 
Surf /sɜ:f/ (n): sóng nhào; (vi): lướt sóng 
 Surfy (adj): có nhiều bọt (sóng) 
Turf /tə:f/ (n): lớp/mảng đất mặt (có cỏ); trường đua ngựa; (US): xóm giềng hoặc đất đai của mình; 
      (vt): lát, trải (lớp đất mặt, lớp đất có cỏ); tống khứ, vứt bỏ 
 Turfs = Turves: số nhiều của Turf 
 To turf sb out: tống cổ ai đi 
Mission /'miʃn/ (n): sứ mệnh, nhiệm vụ, điệp vụ; sự đi công tác, phái đoàn đi công tác; truyền giáo 
 Missionary /'miʃənəri/ (adj): (thuộc/có tính chất) truyền giáo; (n): người truyền giáo 
 Missioner /'miʃənə/ (n): người phụ trách hội truyền giáo địa phương 
Missile /'misail/ (n): vật phóng ra (đá, tên), tên lửa; (adj): có thể phóng ra 
Rocket /'rɒkit/ (n): tên lửa; pháo hoa/sáng/thăng thiên = Fireworks; (v): bắn tên lửa, bay vụt lên 
Syndicate /'sindikət/ (n) - /'sindikeit/ (v): tổ chức công đoàn/nghiệp đoàn/tập đoàn/cung cấp tin tức 
Order /'ɔ:də/ (n): thứ tự, trật tự, thứ, bậc, loại; mệnh lệnh, nội quy, thủ tục; (sự/đơn) đặt hàng; 
          (vt): ra lệnh, chỉ dẫn; đặt hàng, gọi món ăn 
 Order form (n): mẫu đơn đặt hàng, phiếu đặt hàng 

By order: thừa lệnh 
 Holy Orders: Thánh chức (giới chức tôn giáo, chức sắc tôn giáo) 
 To set things in order: sắp xếp/bày biện lại mọi thứ cho ngăn nắp 
Disorder /dis'ɔ:də/ (n,v): lộn xộn, mất trật tự; hỗn loạn, náo loạn; rối loạn, khó ở (y học) 
Chaos /'keiɒs/ (n): sự lộn xộn, hỗn loạn; thời đại hỗn mang 
 Chaotic /kei'ɒtik/ (adj): lộn xộn, hỗn loạn, hỗn độn 
 Chaotically /kei'ɒtikəli/ (adv): một cách hỗn độn 
Hijack /'haidʒæk/ (n): vụ không tặc; (v): cướp máy bay; chặn xe để cướp 
 Hijacker (n): tên không tặc; kẻ chặn xe cộ để cướp 
 Hijacking (n): vụ cướp máy bay/xe cộ 
Sign /sain/ (v): ký tên, đánh dấu, ra hiệu; (n): (+of) dấu/ký hiệu; biển hiệu, tượng trưng; dấu vết 
 Signal /'signl/ (n): dấu hiệu, tín hiệu; (v): báo hiệu, ra hiệu; (adj): đáng chú ý, gương mẫu 
 Signally /'signəli/ (adv): đáng chú ý, gương mẫu 
 Signature /'signətʃə/ (n): chữ ký, ký hiệu, dấu hiệu 
 Signatory /'signətri/ (n): bên ký kết; (adj): đã ký kết (hiệp ước) 
 Sign of frienship: dấu hiệu của tình hữu nghị 
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 Sign up: đăng ký, gia nhập, đăng tên nhập ngũ 
Shut /ʃʌt/ - Shut - Shut (v): đóng, đậy, khép 
 Shutdown = Shut-down (n): (sự) đóng, đóng cửa, đóng cửa thôi kinh doanh 
 To shut down: đóng cửa, kéo cửa xuống; chấm dứt; tắt máy, ngừng hoạt động 
 To shut in: giam, nhốt; bao, bọc, che 
Shuttle /'ʃʌtl/ (n): con thoi, cái suốt; máy bay/xe bus qua lại giữa 2 nơi; (v): qua lại như con thoi 
 Shuttle bus: xe bus chạy qua lại giữa 2 nơi 
Satellite /'sætəlait/ (n): vệ tinh, vệ tinh nhân tạo; tùy tùng, tay sai, chư hầu 
 Space-station (n): vệ tinh (nhân tạo), trạm không gian 
 Space Shuttle (n): tàu vũ trụ con thoi 
Planet /'plænit/ (n): hành tinh 
 Planetory /'plænitri/ (adj): (thuộc) hành tinh; ở thế gian, trần tục 
 Planetoid /'plænitɔid/ (n): hành tinh nhỏ 
Interplanetary /,intə'plænətri/ (adj): liên hành tinh, giữa các hành tinh (kể cả mặt trời và hành tinh) 
Galaxy /'gæləksi/ (n): thiên hà; ngân hà = Milky Way 
 Galaxian (n): người (đến từ) thiên hà 
Asteroid /'æstərɔid/ (n): thiên thạch, hành tinh nhỏ; (adj) hình sao 
 Asterisk /'æstərisk/ (n): dấu hình sao (dấu hoa thị); (v): đánh dấu hoa thị 
Meteor /'mi:tiə/ (n): sao băng = falling star = shooting star; người/vật bỗng nổi tiếng như cồn 
 Meteoric /,mi:ti'ɒrik/ (adj): (thuộc/như) sao băng; rạng ngời trong chốc lát (như sao băng) 
 Meteorite /'mi:tiərait/ (n): thiên thạch 
Comet /'kɒmit/ (n): sao chổi 
 Cometary /'kɒmitəri/ (adj)=Cometic /kə'metik/=Cometical /kə'metikl/ (adj): (thuộc) sao chổi 
Sun /sʌn/ (n): mặt trời, ánh nắng mặt trời; cụm đèn trần; (v): phơi nắng, tắm nắng 
 Sunny /'sʌni/ (adj): có nắng, nhiều nắng; tươi sáng, vui vẻ, hớn hở 
 Suntan /'sʌntæn/ = Sunburn /'sʌnbɜ:n/ (n): sự rám nắng, sự sạm nắng, màu da sạm nắng 
 Sun-bathe /'sʌnbeið/ (vi): tắm nắng 
 Sun-bathing /'sʌnbeiðiŋ/ (n): sự tắm nắng 
 Against the sun: ngược chiều kim đồng hồ 
 With the sun: thuận chiều kim đồng hồ 
 To rise with the sun: dậy sớm 
Moon /mu:n/ (n): mặt trăng, ánh trăng; vệ tinh; (v): đi lang thang vơ vNn, thờ thẫn ra vào hết ngày 
 Mooncake /'mu:nkeik/ (n): bánh Trung thu 
 Moon-blind /'mu:nblaind/ (adj): quáng gà; viêm mắt (ngựa) 
 Moon-blindness /'mu:nblaindnis/ (n): bệnh quáng gà; chứng viêm mắt (ngựa) 
 The man in the moon: chú cuội, ngừoi mơ mộng vNn vơ 
Mercury /'mɜ:kjʊri/ (n): sao Thủy; thủy ngân; (tính) lanh lợi, linh hoạt, hoạt bát 
Mars /mɑ:z/ (n): sao Hỏa; thần chiến tranh, chiến tranh 
Venus /'vi:nəs/ (n): sao Kim; thần vệ nữ, thần ái tình, người đàn bà rất đẹp; nhục dục, dục tình 
 Evening star = Hesperus /'hespərə/: sao Hôm 
 Morning star = Lucifer /'lu:sifə/ (n): sao Mai 
Orbit /'ɔ:bit/ (n): quỹ đạo; ổ mắt (giải phẫu); (v): đi vào/đưa vào quỹ đạo  /ố-bit/ 
 Orbital (adj): (thuộc) quỹ đạo, ổ mắt (giải phẫu) 
Obit /'ɒbit/ (n): ngày giỗ/kỵ; lễ cầu hồn, lễ kỷ niệm ngày chết (của người sáng lập)  /ó-bit/ 

Obituary /ə'bitʃʊəri/ (adj): (thuộc) người chết; (n): cáo phó, lược sử người chết 
Obituarist /ə'bitʃʊəridy/ (n): người viết cáo phó, người viết lược sử người chết 

Shroud /ʃraʊd/ (n): vải liệm; màn che giấu; (v): liệm, khâm liệm; giấu, che đậy 
Funeral /'fju:nərəl/ (n): lễ/đám tang, sự chôn cất; (adj): (thuộc) chôn cất, (dùng trong) đám tang 
 Funerary /'fju:nərəri/ (adj): (thuộc) lễ tang, đám tang 
Cremate /kri'meit/ (v): thiêu xác, hỏa táng; đốt ra tro 

Cremation /kri'meiʃn/ (v): (sự) thiêu xác, hỏa táng; sự đốt ra tro 
 Crematorium /,kremə'tɔ:riəm/ (n): lò thiêu xác, nơi hỏa táng; Crematoria (s.nhiều) 
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Casket /'kɑ:skit/ (n): quan tài, bình đựng tro hỏa táng; hộp tráp nhỏ (đựng nữ trang) 
Cinerary /'sinərəri/ (adj): để đựng tro tàn, để đựng tro hỏa táng 
Incinerate /in'sinəreit/ (v): thiêu rụi, hỏa táng, đốt ra tro 
 Incineration /in,sinə'reiʃn/ (n): (sự)... 
 Incinerator /in'sinəreitə/ (n): lò đốt rác, lò thiêu, lò hỏa táng; người thiêu/đốt/hỏa táng 
After-life /'ɑ:ftəlaif/ (n): kiếp sau, đời sau; lúc cuối đời 
Dona /'dəʊnə/ (n): người yêu, “mèo”; ả, đàn bà 
Donate /dəʊ'neit – 'dəʊneit/ (v): tặng, cúng 

Donation /dəʊ'neiʃn/ (n): (sự/đồ) tặng, biếu, quyên, cúng 
Donative /'dəʊnətiv/ (adj): (để) tặng, biếu, cúng 
Donatory /'dəʊnətəri/ (n): người nhận đồ tặng, người nhận đồ quyên cúng 

Live /liv/ (vi): sống, ở, trú; (vt): sống, thực hiện được (ước mơ...) 
        /laiv/ (adj): sống, hoạt động; nóng hổi (có tính thời sự); mạnh mẽ, đầy khí lực; 
      (adj,adv): tại chỗ, đang xảy ra, trực tiếp (truyền đi trong buổi diễn thực, không biên tập lại) 
 Liveable /'livəbl/ (adj): có thể sống được, đáng sống; có thể ở được, dễ chung sống với 
 Lively /'laivli/ (adj): sống, sống động, sinh động; hoạt bát, năng nổ; sắc sảo, tươi 
 Livelihood /'laivlihʊd/ (n): kế sinh nhai, sinh kế 
 To live on: tồn tại, tiếp tục sống 
 To live on sth: sống bằng cái gì 
Life /laif/ (n): sự sống, sinh mạng, đời người, cuộc sống, sự sinh tồn; sinh lực, sự hoạt động 
 Lifeless /laiflis/ (adj): không có sự sống, chết; bất động, không sinh động, không sinh khí 
 Lifelong (adj): suốt đời = Lifetime (adj): suốt đời; (n): đời, cả cuộc đời 
Leave /li:v/ (v): sự cho phép, sự được phép nghỉ/nghỉ phép, sự cáo từ/từ biệt; 
 Leave – Left – Left: để, để lại, để mặc (kệ), bỏ quên; bỏ, bỏ đi, rời đi; bỏ, thôi, ngừng, nghỉ 
 I leave (Vietnam) for Singapore: tôi lên đường đến Singapore 
Leaf /li:f/ (n): lá, lá cây; tờ giấy; tấm đôi, tấm ghép; (v): trổ lá, ra lá; (+through/over): nhìn lướt qua 
 Leaves /li:vz/ (n): số nhiều của leaf 

Leaflet /'li:flit/ (n): tờ rơi, tờ truyền đơn; lá non 
Poster /'pəʊstə/ (n): áp phích, quảng cáo; người dán áp phích/quảng cáo 
Brochure /'brəʊʃə - brəʊ'ʃʊə/ (n) = Booklet /'bʊklit/ (n): cuốn sách mỏng, tập giấy quảng cáo 
Collage /'kɒlɑ:ʒ/ (n): bích họa, tranh cắt dán; nghệ thuật cắt dán 
Advertize(_se) /'ædvətaiz/ (v): thông báo, báo cho biết; quảng cáo, đăng báo, yết thị 
 Advertiser /'ædvətaizə/ (n): (người/tờ báo/tờ) thông báo, quảng cáo 
 Advertising /'ædvətaiziŋ/ (n): (việc/hành động) thông báo, quảng cáo 
 Advertisement /ə'vɜ:tismənt - 'ædvətaizmənt/ (n): (sự/bài/tờ) thông báo, quảng cáo  

= Ad, Ads, Advert /'ædvə:t/ 
Publish /'pʌbliʃ/ (v): xuất bản; công bố, ban bố 
 Publisher /'pʌbliʃə/ (n): người/nhà xuất bản 
 Republish /ri:'pʌbliʃ/ (v): tái bản 
Republic /ri'pʌblik/ (n): nước/nền cộng hòa 
 Republican /ri'pʌblikən/ (adj) 
Public /'pʌblik/ (adj): chung, công cộng, công khai; (n): công chúng, dân chúng, giới 
 Publicly (adv): công khai 
 Publicity /pʌ'bliksəti/ (n): tính công khai, sự làm cho nhiều người biết đến, sự quảng cáo 
 Publicize(_se) /'pʌblisaiz/ (v): đưa ra công khai, làm cho nhiều người biết đến, quảng cáo 

Publication /,pʌbli'keiʃn/ (n): sự công bố, sự xuất bản 
Overview /'əʊvə'vju:/ (n): chung, tổng quan, tổng quát 
General /'dʒenərəl/ (adj,n): chung, tổng quát, toàn thể; thông thường; (n): tướng, tu viện trưởng 
 Generally /'dʒenrəli/ (adv): nói chung, đại thể, thông thường (thì), theo như thường lệ (thì) 
 Generous /'dʒenərəs/ (adj): rộng lượng/rãi, hào phóng; thịnh soạn, màu mỡ, phong phú 
 Generally speaking: nói chung 
Generate /'dʒenəreit/ (vt): sinh ra, đẻ ra; làm ra, tạo ra, phát ra 



 www.tinhvi.com - 133 

 Generator /'dʒenəreitə/ (n): máy phát (điện); (người/vật) sinh ra, tạo ra 
 Generation /,dʒenə'reiʃn/ (n): sự sinh/đẻ, sự phát sinh ra; thế hệ, đời 
 Regeneration /ri,dʒenə'reiʃn/ (n): sự tái sinh; (sự) cải tạo, tự cải tạo, đổi mới 
 To generate electricity: phát điện 
Odd /ɒd/ (adj): lẻ, dư thừa, có lẻ; vụn vặt, linh tinh; kỳ quặc, kỳ cục 
 Eighty-odd: 80 có lẻ (tức là trên 80 tuổi một ít) 
Even /'i:vən/ (adj): chẵn, đúng; bằng phẳng, ngang bằng, cùng (chung); bình thản, điềm đạm; 
         (adv): thậm chí; ngay, ngay cả; lại, lại còn; (v): san phẳng, làm bằng; ngang/sánh với 
 An even mile: đúng một dặm 
 MU evened the score in the 89th minute: đội MU san bằng tỷ số vào phút thứ 89 
 Dis he even talk to you? Anh ta có nói chuyện sánh ngang với bạn không? 
Event /i'vent/ (n): sự kiện/việc, tình huống; cuộc đấu, môn thi (thể thao); kết quả, hậu quả 
 Eventful /i'ventfl/ (adj): có nhiều sự kiện quan trọng, có kết quả quan trọng 

Eventuality /i,ventʃʊ'æləti/ (n): sự việc/tình huống/kết quả có thể xảy ra 
 Eventual /i'ventʃʊəl/ (adj): cuối cùng, sau hết 
 Eventually /i'ventʃʊəli/ (adv): cuối cùng là, rốt cuộc là 
 In that event: trong tình huống đó 
Result /ri'zʌlt/ (n): kết quả, đáp số; (vi): (+in) dẫn đến/đưa đến kết quả; (+from) do bởi, do mà ra 
 Resultant /ri'zʌltənt/ (adj): kết quả, tổng hợp 
 As a result: kết quả là 
Aftermath /'ɑ:ftəmæθ/ (n): hậu quả, kết quả (thường là tai hại) 
 The aftermath of war: hậu quả chiến tranh 
Radio /'reidiəʊ/ (n): sóng vô tuyến, máy thu thanh, rađiô; (v): (truyền đi/phát) bằng sóng rađiô 
Radar /'reidə/: RAdio Detection And Ranging 
Laser /'leizə/: Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation 
Degree /di'gri:/ (n): mức độ, trình độ, cấp, bậc, độ (đo đạc); địa vị, cấp bậc; do 
 In some degree: ở mức độ nào đó... 
 To some degree: đến mức độ nào đó 
Confiscate /'kɔnfiskeit/ (vt): tịch thu, sung công 
 Confiscation /,kɔnfis'keiʃn/ (n): (sự)... 
Impound /im'paʊnd/ (vt): tịch thu, sung công; nhốt, giam, cất (người/vật/xe); ngăn nước (để tưới) 
 Impoundable /im'paʊnd/ (adj): (có thể)... 
 Impoundment /im'paʊndmənt/ (n): (sự)... 
Extent /iks'tend/ (n): quy mô, phạm vi, chừng mực; khoảng rộng; sự/văn bản tịch thu (đất...) 
 To some extent... trong một chừng mực/phạm vi nào đó... 
Extend /iks'tend/ (vt ,vi): mở rộng, kéo dài, gia hạn; duỗi ra, đưa ra, dàn rộng ra; 

    (vt): tịch thu, đánh giá để tịch thu; dành cho (giúp đỡ, đón tiếp); gửi tới (lời chúc) 
 Extensible /iks'tensəbl/ (adj): (có thể)... 
 Extension /iks'tenʃn/ (n): (sự)... 
 Extensive /isk'tensiv/(adj): rộng rãi, bao quát 
Expand /iks'pænd/ (v): mở rộng, trải rộng, giãn/nở ra; khai triển, phát triển (vấn đề) 
 Expanse /iks'pæns/ (n): (sự) mở rộng, phát triển, giãn nở, phồng ra 
 Expansive /iks'pænsiv/ (adj): (có thể) mở rộng, bành trướng, phát triển, giãn, nở; 

 rộng rãi, bao quát, cởi mở 
 Expansion /iks'pænʃn/ (n): (sự/phần) mở rộng, bành trướng, phát triển; (độ/sự) giãn, nở 
Intense /in'tens/ (adj): mạnh, có cường độ mạnh; mãnh liệt, dữ dội, cấp tốc, nồng nhiệt, gắt, chói 
 Intensive /in'tensiv/ (adj) 

Intension /in'tenʃn/ (n) 
 Intensify /in'tensifai/ (vt): tăng cường, làm mạnh lên, làm mãnh liệt, làm dữ dội 
Vigor /'vigə/ (n): sức mạnh, sức sống, sinh lực, sự cường tráng; (sự/tính chất) mãnh liệt, mạnh mẽ 

Vigorous /'vigərəs/ (adj): mạnh khỏe, cường tráng, mãnh liệt, mạnh mẽ 
 Vigorousness /'vigərəsnis/ (n): (sự/tính chất)... 
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 Vigorously (adv) 
Mighty /'maiti/ (adj): mạnh, hùng mạnh; to lớn, hùng vĩ, đồ sộ; (adv): cực kỳ, hết sức, rất 
 Mightily (adv) 
 Mightinis /'maitinis/ (n): mạnh, hùng mạnh; to lớn, hùng vĩ, đồ sộ 
Strong /strɒŋ/ (adj): khỏe, mạnh, tốt, bền, tráng kiện, kiên cố; đanh thép, kiên quyết, rắn rỏi, hăng hái 
 Strength /'streŋθ/ (n): sức mạnh, sức lực, sức khỏe; cường độ, độ bền, sức bền; quân số hiện có 
 Strengthen /'streŋθən/ (vt): tăng cường, củng cố, làm cho vững/mạnh/kiên cố 
Submarine /,sʌbmə'ri:n/ (adj): ngầm, dưới biển; (n): tàu ngầm, cây/con sống ở dưới biển 
 Submariner (n): thủy thủ tàu ngầm 
Tie /tai/ (n): dây buộc, dây cột, dây trói, dây giày; nơ, nút, bím (tóc); (sự/mối) ràng buộc, hạn chế; 
   (vt,vi): buộc, cột, trói, thắt, cài; ngang điểm, ngang phiếu (bầu), hòa (thể thao); 
   (vt): liên kết, kết nối, ràng buộc, hạn chế 
 Tie (n) = N eck-tie /'nektai/ (n) = Cravat /krə'væt/ (n): cà vạt 
 Tying /'taiŋ/: present participle của động từ Tie 

To tie up: cột, trói, buộc 
 To tie down: buộc vào, ràng buộc 
 The game ended in a tie: trận đấu kết thúc ngang điểm (hòa) 
Tier /'taiə/ (n): (người) buộc, cột, trói; tầng, lóp, tầng lớp (người) 
Belt /belt/ (n): dây thắt lưng, dây đai, vòng/vành đai, dây curoa; (v): (đeo/quật/buộc bằng) dây lưng 
Bell /bel/ (n): (cái/tiếng/nhạc) chuông; tràng hoa, thể vòm (kiến trúc); (vt): (buộc/đeo) chuông vào 
Girdle /'gɜ:dl/ (n): dây thắt lưng, đai, vòng/vành đai, áo nịt ngực; (v): thắt lưng, ôm, bao quanh 
Fasten /'fɑ:sn/ (vt,vi): buộc chặt, trói chặt; đóng, cài 
 Fastening /'fɑ:sniŋ/ (n): (sự)...; cái khóa, cái móc, cái chốt, cái hầm 
 Fastener /'fɑ:snə/ (n): (người)...; cái khóa, cái móc, cái chốt, cái hầm 
Fast /fɑ:st/ (adj,adv): nhanh, mau; chắc,bền,không phai; thân thiết,keo sơn; trác táng,phóng đãng; 
        (v): ăn chay/kiêng, nhịn ăn; (n): sự/mùa ăn chay, sự nhịn đói 
Slow /sləʊ/ (adj): chậm, chậm chạp; không nhanh trí, trì độn; buồn tẻ; (adv): chậm, chầm chậm; 
        (vt): làm chậm lại, làm trì hoãn; (vi): đi chậm lại, chạy chậm lại 
Low /ləʊ/ (adj,adv): thấp, kém, bé, lùn, chậm, yếu, rẻ, hạ; (n,v): tiếng rống (trâu bò), ngọn lửa; 
     (n): mức thấp, số thấp (ôtô), con bài thấp nhất, tỷ số thấp (thể thao), khu vực áp thấp 
 Lowly /'ləʊli/ (adj,adv): khiêm tốn, nhún nhường; tầm thường, ti tiện, hèn mọn 
 Lowliness /'ləʊlinis/ (n): (tính/lòng)... 
Short /ʃɔ:t/ (adj): ngắn, thấp, thiếu, hụt; thiển cận, xấc, cộc lốc; 

(n): ngắn, quần soóc (số nhiều); (adv): bất chợt, bất thình lình; non, trước thời hạn 
 Shortly (adv): không bao lâu; tóm lại, vắn tắt, cộc lốc 
 Shorten (v): (làm/thu) ngắn lại; mặc quần soóc 
 Shortage /'ʃɔ:tidʒ/ (n): sự thiếu, số lượng thiếu hụt 
 To be short of: thiếu thốn 
 I'm short of cash at the moment: lúc này tôi đang thiếu thốn tiền bạc 
Shirt /ʃɜ:t/  (n): áo sơ mi 
High /hai/ (adj,adv): cao, cao quý, sang trọng, lớn, trọng, thượng, đắt; mạnh, mãnh liệt, dữ dội; 
      (adj): đúng, đúng giữa (high noon); đã đến lúc (It's high time to go) 
      (n): độ cao, điểm cao, nơi cao, trời cao, con bài cao nhất 
 Highly /'haili/ (adv): rất, lắm, hết sức là; tốt, cao, dòng dõi quý phái 
 High-light /'hailai/ (vt): làm nổi bật, nêu bật; (n): (chỗ/điểm/vị trí) nổi bật,sáng nhất,đẹp nhất 
 High and mighty: vô cùng kiêu ngạo 
 High and dry: mắc cạn; xa rời thực tế, không biết gì đến xung quanh 
Tall /tɔ:l/ (adj): cao; (adj, adv): ngoa, phóng đại, khoác lác, khó tin 
 A tall story: chuyện khó tin, chuyện nói khoác 
 A tall order: nhiệm vụ quá nặng nề 
Height /hait/ (n): chiều cao, độ cao, điểm cao, đỉnh cao; (lóng) tột độ, đỉnh cao nhất 
 Heighten /'haitn/ (v): nâng cao, cao lên, tăng lên, làm cho cao lên, tôn lên, làm nổi lên 
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Width /widθ/ (n): bề rộng, bề ngang; tính chất rộng, khổ (vải) 
Wide /waid/ (adj,adv): rộng, rộng lớn, mở rộng, mở to; xa, cách xa, trệch xa; The wide (n): vũ trụ 

Widespread /'waidspred/ (adj): lan rộng, phổ biến 
Widely /'waidli/ (adv): rộng, nhiều, xa; thưa, thưa thớt 
Widen /'waidn/ (vt,vi): rộng ra, làm cho rộng ra, nới rộng, mở rộng, lan rộng, khuếch trương 

Length /leŋθ/ (n): dài, bề dài, chiều dài, độ dài 
 Lengthen /'leŋθn/ (vt): làm dài ra; (vi): kéo dài ra, dài ra 
 Lengthy /'leŋθi/ (adj): lâu, dài (thời gian, khoảng cách); dài dòng, làm buồn (ngủ), làm chán 
Long /lɒŋ/ (adj): dài, xa, lâu; kéo dài, nhiều, quá, hơn, chậm trễ; (vi): nóng lòng, mong mỏi, ao ước; 
       (adv): lâu, suốt (trong một thời gian); (+ago/since/after/before): đã lâu, từ lâu, đã từ lâu 
 All day long: suốt cả ngày 
 All my life long: suốt cả đời mình 
 That happened long ago: việc đó xảy ra đã từ lâu 
Belong /bi'lɔŋ/ (v): của, thuộc quyền sở hữu, thuộc về; là việc của, có liên quan tới 
 Belong to sth/someone: thuộc về 
 Belong with sth/someone: có quan hệ với 
 Belong together someone: ăn ý với 
 Belong among: thuộc vào loại 
Along /ə'lɒŋ/ (adv,prep): dọc theo, suốt theo (chiều dài); (adv): tiến lên phía trước 
 Along with: song song với, theo cùng với 
 Alongside (adv,prep): sát cạnh, kế bên, dọc theo; (ngh.bóng) song song, đồng thời 
Parallel /'pærəlel/ (v,adj,n): (_/sự/người/đường/vật) song song; ngang hàng, tương tự/đương 
 Unparalleled /ʌn'pærəleld/ (adj): vô song, không thể sánh bằng, không bì kịp, chưa từng có 
Since /sins/ (adv): từ lâu, từ đó, trước đây; (prep, conj): từ, từ khi, từ lúc; (conj): vì, bởi vì, vì lẽ 
 I've not seen him since: tôi không gặp anh ta từ lâu 
 I saw him not long since: tôi thấy anh ta không lâu trước đây 
 I've worked with them ever since: tôi làm việc với họ kể từ đó đến giờ 
 I've been his friend ever since: tôi làm bạn với anh ta suốt từ đó 
 This happened many years since: việc này xảy ra trước đây nhiều năm 
 He has been working here since 1967: anh ta làm việc ở đây từ năm 1967 
 Since there's no more to be said, the meeting ends: vì không còn gì để nói, cuộc họp kết thúc 
Sincere /sin'siə/ (adj): chân thành; thành thật, thật thà 
 Sincerely /sin'siəli/ (adv) 
 Sincerity /sin'sirəti/ (n) 
Honest /'ɒnist/ (adj): trung thực, thành thật; lương thiện 

Honestly (adv) 
Honesty (n) 

 To be honest: thành thật mà nói 
Honor = Honour /'ɒnə/ (v,n): tôn trọng, kính trọng; vinh dự; (n): danh dự, phNm giá, danh tiết; 
  → “tôn vinh” là một từ có thể bao gồm được hầu hết các nghĩa ở trên. 

Honorable = Honourable (adj): đáng tôn trọng, đáng kính trọng; vinh dự; danh dự 
 Honorably = Honourably (adv) 

Dishonor = Dishonour /dis'ɒnə/ (n,v): mất danh dự, ô danh, nhục nhã, mất danh/trinh tiết 
Dishonorable = Dishonourable (adj) 

Truth /tru:θ/ (n): sự thật, lẽ phải, chân lý; sự đúng đắn, chính xác; thật thà, chân thật 
 Truthful (adj) 
 Truthfulness /_nis/ (n) 
True /tru:/ (adj): thật, sự thật; đúng, chính xác; trung thành, chân thành 
 Truly (adv) 
Truism /'tru:izəm/ (n): sự thật (quá) rõ ràng, lẽ hiển nhiên; chân lý hiển nhiên 
 Truistic /'tru:istik/ (adj): hiển nhiên 
Fact /fækt/ (n): sự thật, thực tế; cơ sở lập luận; việc, sự việc, sự kiện 
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 Factual /'fæktʃʊəl/ (adj): sự thật, thật sự, có thật; căn cứ trên sự thật 
 Factually (adv) 
 In fact: trên thực tế, thực tế là 
Actual /'æktʃʊəl/ (adj): có thực, thực tế, thực tại 
 Actually /'æktʃʊəli/ (adv): thực sự, trên thực tế; thậm chí 
 Actuality /,æktʃʊ'æləti/ (n): thực tại, thực tế 
 Actualities: điều kiện hiện tại, (tính) thời sự 
 Actualize(_se) /'æktʃuəlaiz/ (v): thực hiện, biến thành hiện thực; mô tả rất thực (nghệ thuật) 
 He actually expected me to pay for his ticket: thậm chí hắn còn mong tôi trả tiền vé cho hắn 
Real /riəl/ (adj): thực, có thực, thực tế; đúng, chân chính, xứng đáng; (n): thực tế 
 Really /'riəli/ (adv): thực, thực ra 
 Reality /ri:'æləti/ (n): (sự/vật) thực, có thực, thực tế; (tính chất) đúng, chính xác, xác thực 
 Realistic /,riə'listik/ (adj): hiện thực, thực tế; tương xứng = Adequate 
  A realistic saraly for such a responsible job: lương xứng với CV trách nhiệm đến vậy 
Realize(_se) /'riəlaiz/ (v): thực hiện/hành; hiểu/nhận ra; thu/bán được; tả/hình dung đúng như thật 
 Realization /,riəlai'zeiʃn/ (n): (sự) thực hiện/hành; (sự) hiểu/nhận rõ; sự bán 
 To realize = To operate = To execute 
 To realize = To recognize = To identify 
Faith /feiθ/ (n): tin tưởng, tin cậy, chính xác; chung thủy, trung thành, trung thực 

Faithful (adj)  
 Faithfully (adv) 
Fair /feə/ (n): hội chợ, phiên chợ; (adj): công bằng, ngay thẳng; tốt, đẹp; khá 
 Fairly (adv) 
 Unfair (adj): bất công, không công bằng; gian lận; quá mức, thái quá 
Fairy /'feəri/ (adj): (thuộc/đẹp như) tiên; tưởng tượng, hư cấu; (n): tiên, nàng tiên 
 Fairy lamps (n) = Fairy lights (n): đèn điện nhỏ nhiều màu (dùng để trang trí) 
Affair /ə'feə/ (n): chuyện, sự vụ, việc, công việc; việc buôn bán/giao thiệp; cái, thứ, vật, món, đồ 
 Department of Home Affair: Bộ N ội vụ 
 Department of Foreign Affair: Bộ N goại giao 
 Love Affair = Love Story: chuyện tình 
Align /ə'lain/ (v): sắp cho thẳng hàng (người, vật); liên kết, thỏa thuận 
 The Communist Party has aligned itself with the Socialist Party 
Justify /'dʒʌstifai/ (v): bào chữa, biện hộ, chứng minh là đúng; sắp chữ cho ngay hàng 
 Justification /,dʒʌstifi'keiʃn/ (n) 
 Justifiable /'dʒʌstifaiəbl/ (adj): có thể bào chữa được, có thể CM là đúng; hợp lý, chính đáng 
Just /dʒʌst/ (adj): công bằng, xứng đáng; chính đáng, chính nghĩa; 

      (adv): đúng, chính, vừa, chỉ; hoàn toàn, thật đúng là 
Justice /'dʒʌstis/ (n): sự công bằng; công lý; tư pháp; quan tòa, thNm phán 
It's just splendid: nó thật đúng là lộng lẫy (nghĩa thông dụng) 
I just can't believe it: tôi hoàn toàn không thể tin nổi nó (nghĩa thông dụng) 

Unjust /ʌn'dʒʌst/ (adj): bất công, phi lý; bất chính, không chính đáng 
 Injustice /in'dʒʌstis/ (n): (sự/việc) bất công, phi lý 
 Unjust scales /skeil/: cái cân sai (gian lận) 
Ill-gotten /'il'gɒtn/ (adj): phi nghĩa, bất chính 
Get /get/ - Got /gɒt/ - Got hoặc là Gotten /'gɒtn/ (vt): có, được, kiếm/bắt/lấy được; hiểu/nắm được;  
  tìm ra, tính ra; mua, ăn; làm cho, khiến cho; (vi): đến, tới, đạt đến, trở thành 
 Get into: vào, đi vào, mặc vào; lâm vào, mắc, nhiễm 
 Get off: rời tàu/xe (xuống); ra đi, khởi hành, cất cánh; cởi, bỏ, vứt, tống đi, gửi đi, cho đi 
 Get on: lên, trèo lên; tiến bộ, xúc tiến, làm ăn, xoay sở; mặc (quần áo), đi (giày), đội (mũ)... 
 Get out: đi ra, ra ngoài, thoát, lộ ra; xuất bản (sách, đĩa...); tNy, nhổ ra, tống ra, đuổi cổ 
 Get out of: thôi, mất, bỏ, từ bỏ, rời bỏ, tránh né, thoát khỏi ≈ to escape, to exit 
 Get sth out of sb: đoạt được/giành được cái gì của ai 
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 Got it: hiểu rồi 
 To get together: đi ăn với nhau (nghĩa thông dụng) 

To get together: hội ý với nhau, nắm bắt ý của nhau, tìm hiểu nhau (nghĩa thông dụng) 
 I don't get you: tôi không hiểu được ý của anh (nghĩa thông dụng) 
 Ah! I've got you there! À! Thế là tôi làm anh bí/bối rối/lúng túng rồi nhé (nghĩa thông dụng) 

To get sth by heart: học thuộc lòng 
 To get an illness: mắc bệnh 
 To get sb to speak: làm cho/khiến cho ai phải nói 
 To get the law observed: làm cho/khiến cho luật pháp được tôn trọng 
 To get better: đã đỡ hơn, đã khá hơn (bệnh) 
Gotta /'gɒtə/: phải 
 I gotta go: tôi phải đi 
Gonna /'gɒnə/ = Going to: sắp, sẽ 
Wanna /'wɔnə/ = Want to: muốn, cần 
Want /wɒnt/ (n): (sự) cần, cần thiết, muốn, muốn có; cảnh nghèo/túng thiếu, sự thiếu/huyết; 
          (v): cần, cần thiết, muốn, muốn có; túng, thiếu, không có; tìm bắt, truy nã 
 Wants (n): nhu cầu, những cái cần thiết 

Wanted /'wɒntid/ (adj): bị truy nã; được cần đến, được yêu cầu, được đòi hỏi 
Unwanted (adj): bị ế; thừa, vô ích, không ai cần đến, không ai mong muốn 
Want-ad = Want ads (n): mục rao vặt trên báo 
Want of food: cần đến thức ăn = thiếu thức ăn 
Want of thought: cần đến suy nghĩ = thiếu suy nghĩ 

Exhibit /ig'zibit/ (v,n): trưng bày, triển lãm; phô bày, bày tỏ, biểu lộ 
 Exhibitive /ig'zibitiv/ (adj) 
 Exhibition /,eksi'biʃn/ (n) 
 They're playing exhibition game: họ thi đấu biểu diễn (không mang tính ăn thua) 
Inhibit /in'hibit/ (v): ngăn chặn, hạn chế, kiềm chế, ức chế; cấm, ngăn cấm 
 Inhibitive /in'hibitiv/ (adj) 
 Inhibitable /in'hibitəbl/ (adj): có thể ngăn chặn/kiềm chế/hạn chế/ngăn cấm (được) 
 Inhibition /,inhi'biʃn/ (n) 
Refrain /re'frein/ (v): kìm lại, dằn lại, kiềm chế, cố nén, cố nín, cố nhịn; (n): điệp khúc 
 To refrain from weeping = To keep from weeping: cố nhịn không không 
Restrict /ris'trikt/ (vt): hạn chế, giới hạn; thu hẹp 
 Restricted /ris'triktid/ (adj): (bị) hạn chế, giới hạn, thu hẹp 
 Restrictive /ris'triktiv/ (adj): hạn chế, giới hạn, thu hẹp 
 Restriction /ris'trikʃn/ (n): (sự) hạn chế, giới hạn, thu hẹp 
Forbid /fə'bid/ - Forbad(e) /fə'bæd/ - Forbidden /fə'bidn/: cấm, ngăn cấm 
Ban /bæn/ (v): cấm, ngăn cấm; (n): lệnh cấm, sự ngăn cấm 
 To ban sb from doing sth: cám ai làm việc gì = To prohibit sb from doing sth 
 *** Lưu ý: To ban có trường hợp được dịch là "cấm chỉ" và mạnh hơn To prohibit 
Prohibit /prə'hibit/ (vi): cấm, ngăn cấm ≈ Ban; ngăn chặn ≈ Prevent 
 Prohibitive /prə'hibitiv/ (adj) 

Prohibition /,prəʊhi'biʃn/ (n) 
To prohibit sb from doing sth: cấm ai làm việc gì 
Smoking is prohibited: cấm hút thuốc, hút thuộc bị cấm 

Withhold /wið'həʊld/ – Withheld /wið'held/ – Withheld (v): có 3 nghĩa như sau: 
 cố nín, cố nhịn, kìm lại, kiềm chế ≈ to refrain from, to keep from; 

từ chối không làm, từ chối không cho ≈ to refuse to do sth 
giấu, giấu giếm ≈ to conceal 
Lưu ý sự khác nhau: 
- To withhold sth: từ chối không cho cái gì 
- To refuse sth: từ chối không nhận (không chấp nhận) cái gì 
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Curb /kə:b/ (n,v): kềm/hạn chế, kìm nén; dây cằm ngựa; lề đường, thành giếng 
Ride /raid/ (n): (sự/cuộc) đi chơi bằng ngựa/xe...; đường xe ngựa xuyên rừng 
 Ride – Rode /rəʊd/ - Ridden /'ridn/: (đi/cưỡi) ngựa, xe...; lướt đi, lênh đênh; thả neo tàu; 
Override – Overrode – Overridden: cưỡi ngựa đến kiệt sức, cho ngựa dày xéo, cho quân tràn qua; 
   gạt qua, bỏ qua (không thèm đếm xỉa); cho là cao hơn/trội hơn, lấn át 
 To override one's commission: lạm quyền của mình 
Banish /'bænniʃ/ (v): trục xuất, xua đuổi; đày, đày biệt xứ 
 Banishmen /'bænniʃmənt/ (n): sự... 
Expulsion /iks'pʌlʃn/ (n): (sự) trục xuất, xua đuổi, tống cổ; sự sổ nhau thai 
 Expulsive (adj) 
Drop /drɒp/ (n): giọt, hớp; (sự) rơi, thả, sụt, giảm, sa sút, thất thế; chỗ thụt xuống, dốc đứng; 
       (vt,vi): chảy/rơi nhỏ giọt; rơi, thả, sụt, giảm, sa sút, thất thế; bỏ, ngừng, dừng, đứt đoạn 
 Drop-out = Dropout /'drɒp'aut/ (n): người bỏ học giữa chừng 
 Dropper /'drɒpə/ (n): ống nhỏ giọt 
Abandon /ə'bændən/ (v): bỏ rơi, bỏ hoang; bỏ hẳn (một việc đã bắt đầu), buông xuôi (khuất phục) 
   (n): sự phóng túng, buông thả 
 Abandonment /ə'bændənmənt/ (n) 
 Abandoned (adj): phóng túng, buông thả (nói về người hoặc hành vi) 
Derelict /'derilikt/ (adj): bị bỏ rơi, không ai nhận, vô chủ; hoang vắng; (n): (vật/tàu) vô chủ, bỏ phế 
 Dereliction /,deri'likʃn/ (n): (sự) bỏ rơi, không nhận, vô chủ; xao lãng, lơ là; rút lui, thoái lui 
Desert /'dezə:t/ (n): sa mạc; (adj): hoang vắng, vắng vẻ, hiu quạnh; 

/di'zɜ:t/ (v): rời bỏ, bỏ đi, trốn khỏi, bỏ rơi, ruồng bỏ; (n): xứng đáng; công lao, giá trị 
 Deserted /di'zə:tid/ (adj): hoang vắng, vắng vẻ, hiu quạnh; bị bỏ rơi, bị ruồng bỏ 
 Deserted beach: bãi biển hoang vắng 
 Deserted woman: người đàn bà bị bỏ rơi 
Dessert /di'zɜ:t/ (n): món tráng miệng 
Deserve /di'zɜ:v/ (v): đáng, xứng đáng 
 Deserving /di'zə:viŋ/ (adj): xứng đáng, đáng khen, đáng thưởng 
 Deservedly /di'zə:vidli/ (adv): xứng đáng 
 They deserve to be sent to prison: chúng nó đáng bị bỏ tù 
 She deserves a reward for her efforts: cô xứng đáng có thưởng vì những cố gắng 
Reserve /ri'zɜ:v/ (vt): dự trữ, để dành; giữ trước, đặt trước; dành riêng; bảo lưu; 

   (n): (sự/vật) dự trữ, để dành; (sự/tính) dè dặt, kín đáo; sự hạn chế/giới hạn; quân dự bị 
 Reserved /ri'zɜ:v/ (adj): dự trữ, để dành; giữ trước, đặt trước; dành riêng; dè dặt, kín đáo; dự bị 
  Reserved list: danh sách (quân) dự bị 
  Reserved area: khu vực dành riêng 

Reservation /,rezə'veiʃn/ (n): (sự) giữ trước, đặt trước; (sự/khu vực) dành riêng; 
sự hạn chế, điều kiện hạn chế; sự bảo lưu 

 To make a reservation: đặt chỗ 
 To take a reservation: nhận đặt chỗ 
All rights reserved: tác giả giữ bản quyền 

Preserve /pri'zɜ:v/ (v): giữ gìn, bảo quản, bảo tồn (n): mứt; khu vực bảo tồn/cấm săn/cấm câu 
 Preservative (adj): (để) giữ gìn, bảo quản, bảo tồn 
 Preservable (adj): (có thể) giữ gìn, bảo quản, bảo tồn 
 Preservation /,prezə'veiʃn/ (n): (sự) giữ gìn, bảo quản, bảo tồn 
Conserve /kən'sɜ:v/ (v): giữ gìn, bảo quản, bảo tồn (n): mứt 
 Conservative /kən'sɜ:vətiv/ (adj): để giữ gìn/bảo quản/bảo tồn; bảo thủ, dè dặt, thận trọng; 

        (n): người bảo thủ, đảng viên đảng Bảo thủ 
 Conservatism /kən'sɜ:vətizəm/ (n): chủ nghĩa Bảo thủ 
 Conservation /,kɔnsə:'veiʃn/ (n): sự giữ gìn/bảo quản/bảo tồn; bảo vệ môi trường 
Tory /'tɔ:ri/ (n): đảng viên đảng Bảo thủ; (adj): (thuộc) đảng Bảo thủ 
 Toryism /'tɔ:rizəm/ (n): chủ nghĩa Bảo thủ 
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Adhere /æd'hiə/ (vi): tôn trọng triệt để, trung thành/gắn bó với, giữ vững (ý kiến), dính/bám chặt vào; 
            (+to) tham gia, gia nhập = Joint 
 To adhere to a party = To join a party: gia nhập một đảng 
Observe /əb'zɜ:v/ (v): quan sát,theo dõi; tuân theo/thủ,tôn trọng; tiến/cử hành (lễ); (+on) nhận xét 
 Observer /əb'zɜ:və/ (n): nhà quan sát, người theo dõi; người tuân theo, người tôn trọng 
 Observant /əb'zɜ:vənt/ (adj): hay quan sát, tinh mắt, tinh ý; tuân theo, tôn trọng (luật, lệ) 
 Observance /əb'zɜ:vəns/ (n): (sự) tuân theo/thủ;sự làm lễ,lễ kỷ niệm;sự cung kính/tôn trọng 
  Observance of law: sự tuân thủ pháp luật 
 Observing /əb'zɜ:viŋ/ (adj): hay quan sát; có khả năng nhận xét 
 Observation /,ɒbzɜ:'veiʃn/ (n): (sự/khả năng) quan sát, theo dõi; lời nhận xét, bình phNm 
Obsess /əb'ses/ (v): ám ảnh 
 Obsessive (adj) 
 Obsession (n): sự/điều ám ảnh 
Absorb /əb'sɔ:b/ (v): hấp thụ, thu, hút (nước); bị thu hút, mê mải, chăm chú, miệt mài 
 Assorption /əb'sɔ:pʃn/ (n): (sự) hấp thụ, thu, hút 
 Absorbability /əb'sɔ:bə'biliti/ (n): (khả năng) hấp thụ, thu, hút 
Absurd /əb'sə:d/ (adj): vô lý, phi lý; ngu xuNn, ngớ ngNn 
 Absurdity /əb'sə:diti/ (n): sự... 
 Absurdly (adv) 
Irrational /i'ræʃənl/ (adj): vô/phi lý, không hợp lý; (n): số vô tỷ 
 Irationality /i,ræʃə'næləti/ (tính/sự/điều) vô/phi lý, không hợp lý 
Paradox /'pærədɒks/ (n): nghịch lý, ngược đời 
 Paradoxical /,pærə'dɒksikl/ (adj)  
Orthodox /'ɔ:θədɒks/ (adj): chính thống 
 Orthodoxy /'ɔ:θədɒksi/ (n): (tính chất/tư tưởng) chính thống 
Heterodox /'hetərədɒks/ (adj): không chính thống 
 Heterodoxy /'hetərədɒksi/ (n): (tính chất/tư tưởng) không chính thống 
Ration /'ræʃn/ (v): hạn chế/chia khNu phần; (n): khNu phần; (s.nhiều) lương thực, thực phNm 
 Ration-card: thẻ phân phối (lương thực, đồ dùng...) 
Rational /'ræʃənl/ (adj): có lý, có lý trí, hợp lý, phải lẽ; có chừng mực, vừa phải 
 Rationality /,ræʃə'næləti/ (n): (sự) hợp lý, hợp lẽ phải 
 Rationalize(_se) /'ræʃnəlaiz/ (v): hợp lý hóa; theo chủ nghĩa duy lý, giải thích duy lý 

Rationale /,ræʃə'næl/ (n): lý do căn bản, nhân tố cơ bản, cơ sở (cho một sự vật...) 
Ratio /'reiʃiəʊ/ (n): tỷ lệ; tỷ số 
Proportion /prə'pɔ:ʃn/ (n): tỷ lệ; (sự) đối xứng, cân xứng; (v): (làm) cân xứng, cân đối 
Prorate = pro-rate /prəʊ'reit/ (vt): chia/phân chia/ăn chia theo tỷ lệ 
Rate /reit/ (n): tỷ lệ, tốc độ; giá, suất, mức (lương); loại, hạng (vé, hàng); sự đánh giá, sự ước lượng; 
      (vt): xem như, coi như; xếp loại, xếp hạng; đánh giá, ước lượng; định giá; 
      (vi): được xem như, được coi như; được xếp loại, được xếp hạng 
 *** Phân biệt Rate và Price: Price là giá nói chung chung, Rate là giá được tính theo các mức 

tùy theo tiêu chuNn và chất lượng của sản phNm/dịch vụ 
Speed /spi:d/ (n): tốc độ, tốc lực, sự mau lẹ; 

          (vt ,vi): đi nhanh, chạy nhanh; xúc tiến, đNy mạnh; (vt): điều chỉnh tốc độ 
 Speed up: tăng tốc 
 At full speed: (chạy) hết tốc độ, hết tốc lực 
Beyond /bi'jɔnd/ (adv,prep) ở xa, ở phía bên kia; (prep): ngoài... ra 

The beyond (n): thế giới bên kia, kiếp sau 
Beyond compare: không thể so sánh được, không thể bì được 
Beyond measure: bao la, bát ngát 
Beyond reason: vô lý, phi lý 
Beyond control: mất điều khiển, không làm chủ được 
To live beyond one's income: xài quá số thu nhập, vung tay quá trán 



 www.tinhvi.com - 140 

Apart /ə'pɑ:t/ (adv): về/qua một bên; để riêng ra/xa ra; apart from: ngoài... ra 
 Apart from these reasons: ngoài những nguyên nhân ấy ra 
Aside /ə'said/ (adv): về một phía, sang một bên; riêng ra, đặt riêng ra 
 To stand aside: đứng riêng sang một bên 
 To speak aside: nói riêng, nói nhỏ để người ngoài không nghe thấy 
Conclude /kən'klu:d/ (v): chấm dứt, kết thúc, bế mạc; kết luận; quyết định; giải quyết, dàn xếp; ký kết 
 Conclusion /kən'klu:ʒn/ (n): (sự/phần) chấm dứt, kết thức; (sự/phần) kết luận; 

          (sự) quyết định, giải quyết, dàn xếp; sự ký kết 
 Conclusive /kən'klu:siv/ (adj): cuối cùng, để kết thúc; để kết luận; quyết định, xác định 
Astonish /əs'tɒniʃ/ (vt): (làm) kinh ngạc, sửng sốt, ngạc nhiên 
 Astonishment /əs'tɒniʃmənt/ (n) 
 Astonishing /əs'tɒniʃiŋ/ (adj) 
Amaze /ə'meiz/ (vt): (làm) kinh ngạc, sửng sốt, ngạc nhiên 
 Amazement /ə'meizmənt/ (n) 
 Amazing /ə'meiziŋ/ (adj) 
 Amazingly (adv) 
Maze /meiz/ (n): mê lộ, mê cung 
 To be in a maze: trạng thái hỗn độn/rối rắm 
Magazine /,mægə'zi:n/ (n): tạp chí 
Imagine /i'mædʒin/ (v): tưởng tượng, hình dung; tưởng rằng, đoán rằng; nghĩ rằng, cho rằng 
 Imaginary /i'mædʒinəri/ (adj): tưởng tượng, không có thực, ảo 
 Imagination /i,mædʒi'neiʃn/ (n): (sự/sức/khả năng) tưởng tượng, hư cấu, sáng tạo 
 Imaginable /i'mædʒinəbl/ (adj): có thể tưởng tượng được 
 Imaginative /i'mædʒinətiv/ (adj): (_/hay/giàu) tưởng tượng; có tài hư cấu, sáng tạo 
 Unimaginative /,ʌni'mædʒinətiv/ (adj): (thiếu/không) óc tưởng tượng, trí sáng tạo 
Image /'imidʒ/ (n): hình, ảnh, ảnh trong gương; hình tượng, điển hình; ý tưởng, quan niệm; 
   (v): vẽ hình, phản ánh, hình dung, tưởng tượng ra, tượng trưng, điển hình 
 Imageable /'imidʒəbl/ (adj): có thể vẽ hình/phản ánh/hình dung/tưởng tượng/mô tả 
Picture /'piktʃə/ (n): bức tranh, bức ảnh, bức vẽ; hình ảnh, hiện thân, điển hình, cảnh ngộ, sự việc; 
     (vt): mô tả một cách sinh động, hình dung tưởng tượng 
 To be the picture of health: là hiện thân của sức khỏe 
 To picture youselft in that job: hình dung về công việc đó 
Mirror /'mirə/ (n): gương, hình ảnh trung thực (của cái gì); (v): phản chiếu, phản ánh 
 Mirror-image: hình phản chiếu 
Error /'erə/ (n): lỗi; (sự/ý kiến/tình trạng) sai lầm, sai sót, vi phạm 
 Errorless /'erəlis/ (adj): không sai lầm, không có lỗi, đúng đắn 
Steer /stiə/ (v): lái (tàu, ô tô); chỉnh, hướng (về phía) 
Wheel /wi:l/ (n): bánh xe, bánh lái; sự quay tròn; (v): lăn, quay, xoay, lượn vòng 
 Steering-wheel (n): tay lái 
Infect /in'fekt/ (v): nhiễm, nhiễm trùng; tiêm nhiễm, đầu độc; lan truyền, lây lan 
 Infection /in'fekʃn/ (n): (sự)... 
 Infectious /in'fekʃəs/ (adj) 
Inject /in'dʒekt/ (v): tiêm, tiêm thuốc; xen vào (câu chuyện, việc gì) 
 Injection /in'dʒekʃn/ (n): sự/chất/mũi/thuốc tiêm; sự phun (kỹ thuật), phép nội xạ (toán) 
 Injector /in'dʒektə/ (n): người tiêm, cái để tiêm; máy phun, vòi phun (kỹ thuật) 
Rye /rai/ (n): lúa mạch đen 
Rice /rais/ (n): lúa gạo, gạo, cơm 
Wheat /wi:t/ (n): lúa mì 
Cereal /'siəriəl/ (n,adj): ngũ cốc 
Mediterranean /,meditə'reiniən/ (adj): (thuộc) Địa trung hải 
Medieval /,medi'ivl/ (adj): (thuộc) thời Trung cổ (AD 1100-1400) 
AD: sau Công nguyên (Anno Domini) 
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BC: trước Công nguyên (Before Christ) 
AM: buổi sáng (Ante Meridiem) 
PM: buổi chiều (Post Meridiem) 
Tornado /tɔ:'neidəʊ/ (n): bão táp, cơn lốc xoáy, trận cuồng phong 
Hurricane /'hʌrikən/ (n): bão (cấp 8); trận cuồng phong, cơn thịnh nộ 
Tempest /'tempist/ (n,v): (_/gây/làm) bão tố, dông tố; náo động, huyên  náo (dữ dội) 
 Tempestuous /tem'pestʃʊəs/ (adj) 
Storm /stɔ:m/ (n): giông tố, cơn bão; thời kỳ sóng gió; (v,n): tấn công dồn dập, ào ạt lao vào 
 Stormy /'stɔ:mi/ (adj): mãnh liệt, ào ạt, sóng gió 
 Storm clouds: những đám mây đen kịt báo bão; những dấu hiệu chiến tranh 
Gust /gʌst/ (v): thổi giật từng cơn; (n): cơn gió/mưa/giận (mạnh) 
 Gust of wind: cơn gió mạnh 
 Gust of rain: cơn mưa rào 
 Gust of rage: cơn giận điên lên 
Gale /geil/ (n): bão, cơn gió mạnh từ cấp 7-10; từng cơn, từng đợt, từng kỳ (trả tiền) 
Lash /læʃ/ (v,n): (_/sự/cái)đánh, quất, quật; mắng nhiếc, sỉ vả, chỉ trích, đả kích, kích động 
 Eye lash (n): lông mi 

Gale-lashed (adj): đầy gió bão, gió bão tơi bời 
Bald /bɔ:ld/ (adj): hói (đầu); trọc, trụi (đồi, cây, chim); lộ liễu, không che đậy; tẻ, khô khan (văn) 
Cord /kɔ:d/ (n): dây, dây thừng nhỏ; nhung kẻ, quần nhung kẻ: (v): buộc bằng dây thừng nhỏ 
Moment /'məʊmənt/ (n): chốc, lúc, lát; dịp, tầm quan trọng 
 Momentary /'məʊməntri/ (adj): chốc lát, thoáng qua, ngắn ngủi 
 Momentarily /,məʊmən'tærəli/ (adv): trong chốc lát/thoáng qua; rất sớm, ngay lập tức 
Review /'rivju:/ (n): (sự) xem lại, xét lại, hồi tưởng; (cuộc/sự) duyệt binh, thao diễn; sự/bài phê bình; 

 /ri'vju:/ (vt): xem lại, xét lại, hồi tưởng; duyệt binh, thao diễn; phê bình (sách, phim...) 
   (vi): viết bài phê bình 

Soccer /'sɒkə/ (n): môn bóng đá 
Fooball /'fʊtbɔ:l/ (n): môn bóng đá; (US): môn bóng bầu dục 
 Footballer (n): cầu thủ bóng đá 
Hockey /'hɒki/ (n): môn khúc côn cầu 
 Ice hockey: môn khúc côn cầu trên băng 
Lacrosse /lə'krɔs/ (n): môn thể thao dùng vợt để bắt và ném bóng (phổ biến ở Canada) 
Volley /'vɒli/ (n): loạt (đạn...), tràng, chuỗi (vỗ tay...); quả vôlê (đánh/đá khi bóng không chạm đất); 

        (vt,vi): bắn/ném ra hàng loạt/hàng tràng; đánh vôlê, đá vôlê 
 Volleyball /'vɒlibɔ:l/ (n): môn bóng chuyền 
Basket /'bɑ:skit/ (n): cái rổ, cái giỏ, cái thúng; (vt): bỏ vào rổ/giỏ/thúng 

Basketball /'bɑ:skitbɔ:l/ (n): bóng rổ 
Baseball /'beisbɔ:/ (n): bóng chày 
 Baseballer (n): cầu thủ bóng chày 
Finance /fai'næns/ (n): tài chính, tiền vốn; (v): cấp tiền/vốn; hoạt động tài chính 
 Financial /fai'nænʃl/ (adj): (thuộc) tài chính, tiền vốn 
 Financier (n): chuyên gia tài chính, nhà tài phiệt 
Money /'mʌni/ (n): tiền, tiền tệ, tiền của 
Cash /kæʃ/ (n): tiền, tiền mặt; (vt): trả tiền mặt, lĩnh tiền mặt 
 Cashier /kæ'ʃiə/ (n): người thủ quỹ; (vt): cách chức, tước quân hàm; thải ra 
Hero /'hiərəʊ/ (n): người anh hùng; nhân vật chính (trong một tác phNm); Heroes (s.nhiều) 
 Outlaw heroes (n): những anh hùng ngoài vòng pháp luật 
Identify /ai'dentifai/ (vt): nhận ra, nhận biết, nhận diện; (vt ,vi): (+with) đồng nhất, đồng cảm, đồng hóa 
 Identical /ai'dentikl/ (adj): đúng, chính, y hệt; đồng nhất 
 Identification /ai,dentifi'keiʃn/ (n): noun của identify; giấy căn cước/chứng minh 

I identified with the hero of the novel: tôi đồng cảm với nhân vật chính của cuốn tiểu thuyết 
Knowledge /'nɒlidʒ/ (n): (sự) biết, nhận biết, nhận ra; sự hiểu biết, tri thức, học thức; tin, tin tức 
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 Knowledgeable /'nɒlidʒəbl/ (adj): thông thạo, hiểu biết nhiều 
Acknowledge /ək'nɒlidʒ/ (vt): công nhận,thừa nhận; báo cho biết đã nhận được; đền đáp,cảm ơn/tạ 
 Acknowledgement /ək'nɒlidʒmənt/ (n): (sự)...; (sự/vật) vật đền đáp/cảm tạ/cảm ơn 
Recognize (s) /'rekəgnaiz/ (vt): công nhận, thừa nhận, nhìn nhận, chấp nhận; nhận ra 
 Recognizable /'rekəgnaizəbl/ (adj): có thể công nhận/nhận ra 
 Recognition /,rekə'niʃn/ (n): (sự) công nhận, thừa nhận; (sự) nhận ra 
 To receive/win recognition from the public: được công chúng thừa nhận 
Detect /di'tekt/ (vt): dò ra, tìm ra, phát hiện ra, khám phá ra ≈ Discover; nhận ra, nhận thấy ≈ Identify 
 Detectable /di'tektəbl/ (adj): (có thể) dò ra, tìm ra, phát hiện ra...; (có thể) nhận ra, nhận thấy 
 Detective /di'tektiv/ (adj): (để) dò ra, tìm ra, phát hiện ra... ; (thuộc) trinh thám; (n): thám tử 
 Detector /di'tektə/ (n): (người/vật) dò, tìm, phát hiện ra, khám phá ra; bộ tách sóng (radio) 
 Detection /di'tekʃn/ (n): (sự) dò ra, tìm ra, phát hiện ra... ; (sự) nhận ra, nhận thấy 
Defect /'di:fekt/ (n): khuyết/nhược điểm; thiếu/sai sót; /di'fekt/ (vi): đào ngũ, bỏ đảng, bội giáo 
 Defective /di'fektiv/ (adj): có thiết sót, có nhược điểm, khiếm khuyết 
 Defectively /di'fektivli/ (adv): sơ sót, khiếm khuyết 
Make out (v): lập/dựng lên; xác/chứng minh; hiểu/nắm được, tìm ra; phân biệt, nhận ra; diễn biến 
Discipline /'disiplin/ (n): kỷ luật, sự thi thành kỷ luật; sự luyện tập, phương pháp để rèn luyện; 
         (v): khép vào/đưa vào kỷ luật, thi hành kỷ luật; rèn luyện 
 Disciplinary /'disiplinəri/ (adj): (thuộc/để đưa vào) kỷ luật; (có tính chất/để) rèn luyện 
 The discipline to learn a foreign language: phương pháp để rèn luyện ngoại ngữ 
Breach /bri:tʃ/ (n): (sự) vi phạm, tan/phá vỡ; (mối/sự) bất hòa, tuyệt giao; lỗ đạn, sóng tràn lên tàu 
 Breach of discipline: sự vi phạm kỷ luật 
 Breach of promise: sự thất hứa 
Reach /ri:tʃ/ (n): (sự) chìa ra, trải ra; sự với, tầm với; tầm hiểu biết, phạm vi hoạt động, trình độ; 
      khoảng đất rộng, dải rộng, khúc sông (trông thấy được ở giữa 2 chỗ ngoặt); 
          (vt ,vi): (+out) chìa ra, trải ra; với tay, với lấy; đi tới, đi đến; 

         (vt): thấu đến, ảnh hưởng đến; 
A reach of land: một dải đất rộng 
Beyond one's reach: quá sức của ai, ngoài khả năng của ai 
Out of reach: ngoài tầm với, không với tới được ≠ Within reach of: trong tầm tay, với tới 

Plate /pleit/ (n): đĩa (đựng thức ăn); biển (số), bảng, bản, tấm, lá (kim loại); (vt): mạ, bọc (kim loại) 
 Plate-rack /'pleitræk/ (n): chạn bát đĩa 
Dish /diʃ/ (n): đĩa (đựng thức ăn), vật hình đĩa; món ăn (trên đĩa); người hấp dẫn về mặt thể chất; 
      (vt): sắp đồ ăn ra đĩa; làm lõm xuống như lòng đĩa; ngăn cản ai, làm hỏng dịp may của ai 
Disk /disk/ (n): đĩa (thể dục, vi tính, đĩa hát), vật hình đĩa 
 Disk-drive /'disk,draiv/ (n): ổ đĩa (vi tính) 
Disc /disk/ (n): đĩa, vật hình đĩa (có bề mặt phẳng như đĩa CD, đồng tiền...) 
 DJ = Disc-jockey /'disk,dʒɔki/ (n): người chọn nhạc và phát/chỉnh nhạc (đài, sân khấu...) 
 Jockey /'dʒɒki/ = Jock /'dʒɒk/ (n): người cưỡi ngựa đua; (v): cưỡi ngựa đua 
 CD-ROM /'sidi'rɔm/ = Compact Disc Read-Only Memory 
Desk /desk/ (n): bàn viết, bàn làm việc; nơi thu tiền, công việc VP, giá để nhạc/kinh, tổ, tòa soạn 
 Desktop /'desktɔp/ (n): mặt bàn 
Deck /dek/ (n): boong/sàn tàu, tầng trên (xe buýt 2 tầng), mặt đất (hàng không); cỗ bài; đầu từ; 
       (vt): trang hoàng, tô điểm; đóng dàn tàu; đánh (ai) ngã xuống 
 On deck: (thông tục) sẵn sàng hành động 
 I decked him with my first punch: tôi đánh ngã hắn bằng cú đấm đầu tiên 
Chair /tʃeə/ (n): ghế 
 Chairman /'tʃeəmə/ (n): chủ tịch, chủ tọa; người cho thuê ghế lăn, người đNy ghế lăn 
 Chairmanship /'tʃeəmənʃip/ (n): chức chủ tịch, chức chủ tọa 
 Armchair/'ɑ:m'tʃeə/ (n): ghế bành 
 A set of chairs: một bộ ghế 
Crock/krɔk/ (n): bình/lọ/mảnh sành; (người/ngựa) già yếu, bất lực; (v): (làm/bị) suy yếu, tàn phế 
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 Crockery /'krɔkəri/ (n): bát, đĩa bằng sành 
Porcelain /'pɔ:səlin/ (n): sứ, đồ sứ (VD: chén, bát) 
Terrace /'terəs/ (n): thềm, nền đất cao; mái bằng, sân thượng; dãy nhà; (v): đắp cao (thành nền) 
 Terracotta /,terə'kɒtə/ (n): đồ đất nung, đồ sành (VD: bình, lọ); màu/bằng đất nung 
 Terraced rice fields: ruộng lúa bậc thang 
 Terraced house: nhà liên kế 
china (viết chữ thường) /'tʃainə/ (n,adj): sứ, đồ sứ 
China /'tʃainə/ (n): nước Trung Quốc 
 Chinese /tʃai'niz/: người Trung Quốc, tiếng Trung Quốc 
 Cantonese /,kæntə'ni:z/: người/tiếng Quảng Đông 
 Pekinese /,pi:ki'ni:z/ (n,adj): (người/tiếng/thuộc) Bắc kinh 
 Beijing /bei'jing/ (n): Bắc kinh 
 Shanghai /ʃæŋ'hai/ (n): Thượng Hải 

Hong Kong /hɔŋ'kɔŋ/ (n): Hồng Kông 
Taiwan /tai'wa:n/ (n): Đài Loan 
Taipei /tai'pei/ (n): Đài Bắc 

Pottery /'pɒtəri/ (n): đồ gốm, nghề/xưởng làm đồ gốm (VD: tranh gốm) 
Lottery /'lɒtəri/ (n): cuộc xổ số, điều may rủi 
 Lottery ticket: tờ vé số 
Teenager /'ti:n,eidʒə/ (n): thiếu niên, tuổi teen (13-19) 
Gang /gæŋ/ (n): đoàn, tốp, toán, kíp; bọn, lũ; bộ; (v): hợp thành đoàn, kéo thành bè, xếp thành bộ 
 Gangland (n): thế giới của bọn tội phạm 
 Gangster (n): kẻ cướp, găngxtơ 
Enjoy /in'dʒɔi/ (v): thích thú, thú vị, hài lòng; có được, được hưởng 
 Enjoyment (n): (sự)... 
 Enjoyable (adj): thích thú, thú vị (chú ý: không phải là có khả năng thích thú/thú vị) 
Galley /'gæli/ (n): khoang bếp (tàu/máy bay); lao dịch, những công việc khổ sai 
Buzz /bʌz/ (n,v): vo vo (côn trùng); vù vù (máy bay); rì rầm, ồn ào; (v): bay sát (để nhắc nhở) 

Buzzer /'bʌzə/ (n): chuông, còi 
Horn /hɔ:n/ (n): còi (ôtô, xe máy), tù và; sừng (trâu bò), gạc (hươu nai) 
Siren /'saiərən/ (n): còi (tầm, cấp cứu, báo động); người có giọng hát quyến rũ; mỹ nhân ngư 
Luck /lʌk/ (n): vận, sự may rủi (có thể may hoặc rủi); vận may, vận đỏ; 
 Lucky /'lʌki/ (adj): đỏ, may, gặp may, may mắn 

Luckily /'lʌkili/ (adv): đỏ, may, gặp may, may mắn 
Luckiness /'lʌkinis/ (n): sự may mắn, vận đỏ, vận may 
Luckless /'lʌklis/ (adj): đen, đen đủi, không may, rủi ro 
Luck out (v): gặp may 

Fortune /'fɔ:tʃu:n/ (n): vận may, vận mệnh, sự may mắn; thần tài, sự giàu có, của cải, gia tài 
 Fortunate /'fɔ:tʃənət/ (adj): may mắn, tốt số, thuận lợi 
 Fortunately (adv): may mắn thay 
 Unfortunate /ʌn'fɔ:tʃənət/ (adj): không may, rủi ro, bất hạnh; đáng buồn, đáng tiếc 
            (n): người bất hạnh, người không may 
 Unfortunately (adv): rủi thay, bất hạnh thay, tiếc thay 
 Fortune-hunter /'fɔ:tʃu:n,hʌntə/ (n): kẻ đào mỏ (kiếm vợ giàu) 
 Misfortune /mis'fɔ:tʃu:n/ (n): (sự/điều) rủi ro, bất hạnh, họa 
 Fortune-teller /'fɔ:tʃu:n'telə/ (n): thầy bói 
 To tell fortune: xem bói, đoán số, hành nghề bói toán 
 To make a fortune = to make one's fotune: phát tài, phát đạt, trở nên giàu có 
Severe /si'viə/ (adj): nghiêm khắc, nghiêm nghị; nghiêm trọng, gay go, khốc liệt; mộc mạc, giản dị 
 Severely (adv) 
 Severity /si'verəti/ (n) 
Serious /'riəriəs/ (adj): nghiêm trọng, hệ/trầm trọng; nghiêm trang/nghị, đứng đắn; đáng sợ/gờm 
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 Seriously /'riəriəsli/ (adv): nghiêm trọng, hệ trọng, trầm trọng; nghiêm trang/nghị, đứng đắn 
 Seriousness /'riəriəsnis/ (n): (tính chất)... 
Strict /strikt/ (adj): nghiêm ngặt, nghiêm khắc; chính xác, đúng, thật, hoàn toàn 
 Strictly /striktli/ (adv): (một cách) nghiêm ngặt, nghiêm khắc; chính xác, đúng, thật, hoàn toàn 
 To be strict with sb: khiêm khắc với ai 
 In the strict sense of the word: theo đúng nghĩa của từ 
 To live in strict seclusion: sống trong cảnh hoàn toàn Nn dật 
 Strictly speaking: nói đúng ra,  nói cho ngay (thi) 
Stern /'stɜ:n/ (adj): nghiêm nghị, nghiêm trang, nghiêm khắc; lạnh lùng; (n) phần đuôi đít (tàu, chó) 
 Sternly (adv): nghiêm nghị, nghiêm trang, nghiêm khắc 
Critical /'kritikl/ (adj): nguy cấp/kịch/ngập; phê bình, chỉ trích, phê phán, chê bai 
 Critical temperature (n): nhiệt độ tới hạn 
Critic /'kritik/ (n): nhà phê bình, người chỉ trích, người phê phán 
 Criticism /'kritiksizəm/ (n): (sự/lời) phê bình, chỉ trích, phê phán 
 Criticize(_se) /'kritisaiz/ (v): phê bình, chỉ trích, phê phán 
Cute /kju:t/' (adj): sắc sảo, lanh lợi, tinh khôn; duyên dáng, đáng yêu, xinh xắn, kháu khỉnh 
 Cuteness /'kju:tnis/ (n): (sự)... 
Portfolio /pɔ:t'fəʊliəʊ/ (n): danh mục đầu tư, danh sách vốn đầu tư (của cty, ngân hàng...); cặp (hồ sơ) 
Invest /in'vest/ (vt): đầu tư; trao (quyền) cho, dành (quyền) cho; nhậm chức; (vi): đầu tư vốn 
 Investment /in'vestmənt/ (n): sự/vốn đầu tư 
 Investor /in'vestə/: nhà đầu tư  
Investigate /in'vestigeit/ (vt ,vi): điều tra, nghiên cứu 
 Investigation /in,vesti'geiʃn/ (n): (sự) điều tra, nghiên cứu 
 Investigator /in'vestigeitə/: nhà nghiên cứu, nhà điều tra, thám tử 
Enquire/Inquire /in'kwaiə/ (v): (+after/for) hỏi, hỏi thăm; (+into) điều tra, xét hỏi 

Enquiry /in'kwaiəri/ (n): (sự) hỏi thăm, điều tra 
 Directory enquiries: tổng đài điện thoại 
Switchboard /'switʃbɔ:d/ (n): tổng đài (điện thoại, mạch điện...) 
Examine /ig'zæmin/ (vt ,vi): khám xét, xem xét; khảo sát, nghiên cứu; hỏi thi, sát hạch, thNm vấn 
 Examination /ig,zæmi'neiʃn/ (n): (sự) khám/xem xét, khảo sát, nghiên cứu; sự thi cử, kỳ thi 

Examiner /ig'zæminə/ (n): người khám xét, người thNm tra; người chấm thi 
 Examinee /ig,zæmi'ni:/ (n): người bị khám xét, người bị thNm tra; thí sinh, người đi thi 
 Cross-examine /,krɔ ig'zæmin/ (n): đối chất, chất vấn 
 Cross-examination /'krɔ ig,zæmi'neiʃn/ (n): (cuộc/sự)... 
Exam /ig'zæm/ (n) = viết tắt của Examination 
Scrutiny /'skru:təni/ (n): (sự) nhìn chăm chú, xem xét/kiểm tra kỹ lưỡng, nghiên cứu cNn thận 
 Scrutinize (_se) /'skru:tinaiz/ (vt): nhìn chăm chú, xem xét/kiểm tra kỹ lưỡng, ng/cứu cNn thận 
 Scrutineer /,skru:ti'niə/ (n): người kiểm tra bầu cử 
 To demand a scrutiny: yêu cầu kiểm tra lại phiếu bầu (khi có sự sát nút hoặc nghi gian lận) 
Seek /si:k/ - Sought /sɔ:t/ - Sought: tìm, kiếm; mưu cầu, theo đuổi, nhằm; thỉnh cầu, yêu cầu 
 Seeker (n): người đi tìm 
Search /sɜ:tʃ/ (v,n): (_/sự) tìm, sờ để tìm; khám xét, lục soát; dò, thăm dò, điều tra, nghiên cứu 
 Search-party (n): đoàn người đi tìm kiếm 
Research /'ri:sɜ:tʃ/ (n): sự nghiên cứu; /ri'sɜ:tʃ/ (vi): nghiên cứu 
 Researcher /ri'sɜ:tʃə/ (n): nhà nghiên cứu 
 R&D = Research and Development: nghiên cứu và phát triển 
Survey /'sɜ:vei/ (n) - /sə'vei/ (v): xem xét, nghiên cứu; nhìn chung, tổng quát; lập bản đồ 
Survive /sə'vaiv/ (v): sống sót, sống qua khỏi 
 Survivor: người sống sót 
Revive /ri'vaiv/ (v): (làm) sống lại, hồi tỉnh lại, phục hồi; phấn khởi, hào hứng 
 Reviver (n): (người/cái) làm sống lại, làm hồi tỉnh lại, làm phục hồi lại 
Revise /ri'vaiz/ (vt): đọc lại, xem lại, duyệt lại, sửa lại (đạo luật, bản in thử...) 
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 Reviser /ri'vaizə/ (n): (người)... 
 Revision /ri'viʒn/ (n): (sự)... 
Recover /ri'kʌvə/ (v): cứu sống lại, bình/hồi phục; lấy lại, giành lại, tìm lại; được, bù, bồi thường lại 
 Recovery /ri'kʌvəri/ (n): (sự) bình/hồi/khôi phục; (sự/vật) đòi lại, lấy lại, tìm lại được 
 Recoverable /ri'kʌvərəbl/ (adj): (có thể) lấy lại, giành lại, tìm lại, đòi lại; có thể cứu chữa 
Twin /twin/ (adj): sinh đôi, ghép đôi, cặp đôi; (n): trẻ sinh đôi; (v): sinh đôi, ghép đôi, cặp đôi 
 Twin-born /'twin,bɔ:n/ (adj): đẻ sinh đôi 
Couple /'kʌpl/ (n): đôi, cặp; đôi vợ chồng, cặp nam nữ; (v): kết đôi, buộc/ghép thành cặp; lấy nhau 
Pair /peə/ (v,n) = Couple (v,n) 
Impair /im'peə/ (v): làm hư hỏng, làm hư hại; làm suy yếu, làm sút kém 
 Impairment (n): (sự)... 
 Impairable (adj): có thể bị hư hỏng/suy yếu/sút kém 
Repair /ri'peə/ (v,n): sửa chữa, hồi phục; chuộc lỗi, đền bù 
 Repairable (adj): có thể sửa chữa, phục hồi, chuộc lỗi, đền bù 
 Reparable /'repərəbl/ (adj): có thể sửa chữa/đền bù 
 Irreparable (adj): không thể sửa chữa/đền bù 
 Irreparably (adv) 
Restore /ris'stɔ:/ (vt): phục hồi, khôi phục; sửa chữa lại, tạo lại, phục chức, hoàn trả, đặt lại chỗ cũ; 
 Restorable /ris'stɔ:rəbl/ (adj): có thể phục hồi, có thể khôi phục 
Spoil /spɔil/ (n): chiến lợi phNm, lợi lộc, bổng lộc; (v): cướp phá; làm hư, hỏng, làm hại; thối, ươn 
 Spoil - Spoilt - Spoilt (hoặc Spoil - Spoiled - Spoiled) 
Listen /'lisn/ (vi): nghe, lắng nghe; nghe theo, tuân theo, vâng lời 
 Listener /'lisnə/ (n): người nghe, thính giả 
 → Chú ý: Good listener (n): người biết lắng nghe (ý kiến người khác) 
 To listen to reason: nghe theo lẽ phải 
 To listen in: nghe đài; nghe trộm (điện thoại...) 
Hear /hiə/ – Heard /hə:d/ – Heard: nghe; nghe theo, chấp nhận 
 Hearer /'hiərə/ (n): người nghe, thính giả 
 Hearing-aid /'hiəriŋ'eid/ (n): máy trợ thính 
Rehear /ri:'hiə/ – Heard /ri:'hɜ:d/ – Heard (vt): nghe trình bày lại 
Rehearse /ri:'hɜ:s/ (vt): nhắc lại, kể lại; diễn tập (kịch, múa...) 
 Rehearsal /ri:'hɜ:sl/ (n): (sự)... 
Overhear – Overheard – Overheard: nghe lén, nghe trộm; nghe lóm, nghe loáng thoáng 
Overheat /'əʊvə'hit/ (v): đun/hâm quá nóng, trở nên quá  nóng; xúi giục, kích động (quần chúng) 
Speak /spi:k/ - Spoke /spəʊk/ - Spoken /spəʊkn/: nói, nói chuyện, phát biểu; sủa, nổ, kêu 
 Speaking /'spi:kiŋ/ (n): (sự/lời) nói, phát biểu; (adj): nói lên, nói được, biểu thị, biểu lộ 
 Speaker /'spi:kə/ (n): người nói, người diễn thuyết, người thuyết minh 
 Spokesman /'spəʊksmən/ (n): người phát ngôn 
 Speakeasy = Speak-easy /'spi:ki:zi/ (n): hàng bán rượu lậu 
Talk /tɔ:k/ (n): lời nói, cuộc/bài nói chuyện, mạn đàm; (v): nói, trò chuyện, kể chuyện, bàn tán 
 Talkative /'tɔ:kətiv/  (adj): thích nói, hay nói; nhiều chuyện, ba hoa 
 Talkabout /'tɔ:kəbaʊt/ (n): thảo luận, bàn luận, cuộc nói chuyện 
Tell /tel/ - Told /təʊld/ - Told (vt): nói, kể, thuật lại; biết, khẳng định; tiết lộ, phát giác; 

(vi): nói về; ảnh hưởng đến, có tác dụng 
 Tellable /'teləbl/ (adj): có thể nói ra, đáng nói 
 Teller /'telə/ (n): người kể chuyện, người kiểm phiếu, người thủ quỹ 
 Telling /'teliŋ/ (adj): mạnh, có hiệu quả, đích đáng, đanh thép 
 Retell /ri:'tel/ (vt): nói lại, kể lại, thuật lại 
 To tell on: mách, tiết lộ, phát giác; làm mệt, làm kiệt sức 

There is no telling: không tài nào biết được, không thể nào biết được 
 You're telling me! tôi hoàn toàn đồng ý với anh 
 Tell me another! tôi không tin chuyện này! bốc phét! 
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 I told you (so): Tôi đã bảo mà 
Say /sei/ (n): lời nói, tiếng nói, dịp nói, quyền ăn nói 
 Say – Said – said /sed/ (vt): nói, diễn đạt, tuyên bố, hứa hẹn, viện ra; đồn, đoán; lấy, chọn 
       (vi): tức là, hay là; 

   (interj): này! (biểu thị hơi ngạc nhiên hoặc để đưa ra nhận xét) 
 Let us say China: ta hãy lấy Trung Quốc làm ví dụ 

N orth America, that is to say the USA and Canada: Bắc Mỹ, tức là Mỹ và Canada 
Say! How about a Chinese meal tonight? này! hay là tối nay ta đi ăn cơm Tàu? 

Dialog = Dialogue /'daiəlɒg/ (n): cuộc đối thoại, đoạn văn đối thoại, tác phNm đối thoại 
              (vi): đối thoại, trò chuyện 
 Dialogic /,daiə'lɔdʒik/ (adj): đối thoại 
 Dialogist /dai'ælədʒist/ (n): người đối thoại, nhà văn đối thoại 
Word /wɜ:d/ (n): từ; lời, lời nói, lời hứa; lệnh, khNu lệnh; Words: cãi nhau, lời qua tiếng lại; 
  (v): phát biểu, nói lên, diễn tả, bày tỏ 
 To give my word: tôi hứa 
 To keep my word = To keep my promise: giữ lời hứa 
 They had words: họ đã có lời qua tiếng lại với nhau 
 To word an idea: phát biểu một ý kiến 
Sword /sɔ:d/ (n): gươm, kiếm 
World /wɜ:ld/ (n): thế giới, địa cầu, thế/trần gian; vũ trụ, vạn vật; thiên hạ, nhân loại, cuộc sống 
 World-wide (adj): khắp nơi, rộng khắp, khắp thế giới 
 World-class (adj): tầm cỡ thế giới 
 World-power (n): cường quốc 
Work /wɜ:k/ (n): sự làm việc, công việc; công tác, nghề nghiệp; sản phNm, tác phNm, công trình; 
          (vi): làm việc, hành động, hoạt động, thực hiện, gia công, chế biến, khai thác... 
          (vt): bắt làm việc, cho chạy (máy), làm ra, thực hiện, thi hành, khai thác... 
 Working /'wɜ:kiŋ/ (n): (sự) làm, làm việc, hoạt động, vận hành, khai thác; tác/công dụng; 

  (adj): công, làm việc, lao động, công nhân; chạy, hoạt động 
 Worker /wɜ:kə/ (n): người lao động, công nhân, thợ; (s.nhiều): giai cấp CN , dân lao động 
 Co-worker /kəʊ'wɜ:kə/ = Colleague /'kɔli:g/ (n): đồng nghiệp 
 To work out: thực hiện, tiến hành, thanh toán, giải (toán...); trình bày, vạch ra, lập ra 
 Work out (v): tiến triển, luyện tập → Work-out (n): sự tập luyện 
Walk /wɔ:k/ (n): (sự) đi bộ, bước, dạo chơi; cách đi, dáng đi; quãng đường (đi bộ); 

    tầng lớp xã hội, nghề nghiệp, ngành, lĩnh vực hoạt động; 
         (v): đi, đi bộ, đi lang thang, đi cùng 
 Walking /'wɔ:kiŋ/ (n): (sự) đi, đi bộ, đi dạo; (adj): đi bộ, đi dạo 
 The different walks of life: những tầng lớp xã hội khác nhau 
 The walks of literature: lĩnh vực văn chương 
 To walk up to sb: bước lại gần ai 
Run /rʌn/ (n): sự chạy, cuộc hành trình (ngắn), cuộc đi dạo, chuyến đi, quãng đường đi; 
  sự hoạt động, sự/thời gian vận hành; tầng lớp đa số, loại/hạng bình thường; 
 Run - Ran /ræn/ - Run: chạy, chạy vội, chạy đua, chạy trốn; trôi đi, lướt đi, tiếp diễn, kéo dài; 
    chỉ huy, điều khiển, quản lý, trông nom; chạy máy, vận hành, hoạt động; 
    được viết, được thảo, được đăng, được kể (thư, văn bản, chuyện) 
 To run a hotel: quản lý một khách sạn 
 The letter runs as follow: bức thư được viết như sau 
 To run across: chạy ngang qua, tình cờ gặp, bắt gặp 
 To run away: bỏ chạy, tháo chạy, tNu thoát; bỏ xa, vượt xa (thể thao) 
 To run out: hết (thời gian), cạn kiệt; trào ra, nhô/ló ra, chạy/chảy ra; hoàn thành cuộc đấu 
Go /gəʊ/ (n): sự đi, lượt đi; lần, hơi, cú, hớp, suất, khNu phần; sự thử; sức sống, sự nhiệt tình; 

sự thành công, sự thắng lợi; việc rắc rối, việc khó xử; sự bận rộn, sự hoạt động; 
 Go - Went /went/ - Gone /gɔ:n/ (vt): (chơi bài) đi, đánh, ra; đặt (tiền); 
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(vi): đi, đến, đi tới, trôi qua; mất, hết, tiêu tan, đổ, sụp; thành, thành ra, hóa thành; 
      bắt đầu (làm gì), chạy (máy), làm theo/hành động theo (cái gì), xảy ra, diễn ra; 
      đặt, để, kê (đồ đạc); hợp với, xứng với, thích hợp với; thuộc về; nói, truyền miệng 

 To go mad: hóa điên, phát điên 
 To go to the stage: trở thành diễn viên 
 How quickly time goes! Sao thời gian trôi qua nhanh thế! 
 All hope is gone: mọi hy vọng đều tiêu tan 
 Here goes! N ào bắt đầu nhé! 
 The play went well: vở kịch đã diễn ra thành công 
 Where is this table to go? Cái bàn này kê vào đâu? 
 This red goes well with brown: màu đỏ này hợp với màu nâu 
 The house went to the elder son: ngôi nhà thuộc về người con trai lớn 
 Go through: đi qua, được thông qua; thảo luận chi tiết, xem xét tỉ mỉ; 

        xong, theo hết, hoàn thành; thấm qua, thấu qua; bán hết, tiêu hết, hết nhẵn 
 Go over: ôn lại, xem lại; xem xét, kiểm tra, sửa lại 
 Go into: vào, đi vào con đường (nghề nghiệp), gia nhập (quân đội); rơi vào, lâm vào; xem xét 
 Go out: đi chơi, ra ngoài, đi nước ngoài; giao du/thiệp; có cảm tình; về hưu, từ chức, bị lật đổ 
Inning = Inning /'iniŋz/: (n) lượt đi, lượt chơi (game, thể thao); lúc cơ hội đến, thời kỳ cầm quyền 
Make /meik/ - Made /meid/ - Made (vt): làm, thực hiện, thi hành, chế tạo; gây ra, khiến cho; 

kiếm được, thu được; trở thành, trở nên, thành ra; nghĩ, hiểu 
(vt ,vi): sắp đặt, xếp đặt, sửa soạn, chuNn bị; 

  (vi): đi, tiến (về phía), dâng (thủy triều); ra vẻ, làm ra vẻ; 
  (n): sự chế tạo, nơi sản xuất, nhãn hiệu; hình dáng, cấu tạo, kiểu, dáng, tư thế 
 Made in (country, city...):  This product is made in Vietnam 
  Sản phNm này được làm tại Việt N am 
 Made of (material):  The house is made of brick 
  N gôi nhà được làm bằng gạch 
 Made from (mixture of materials): The cake is made from butter and cheese 
  Bánh ngọt được làm từ bơ và phomát 
 Made by (person, factory):  The decision was made by both sides 
  Quyết định đã được làm ra/đưa ra từ cả 2 bên 
 Make into (product): Precious metals are made into coins 
  Kim loại quý được làm thành/đúc thành tiền xu 
Plaster /'plɑ:stə/ (v,n): vữa, cao, dán 
 In plaster: đang bó bột (vì bị gãy xương) 
Axe = Ax /æks/ (n): cái rìu; (v): chặt/chém bằng rìu 
Blade /bleid/ (n): gươm, kiếm; lưỡi (dao, kiếm); mái (chèo); cánh (chong chóng); gã, anh chàng 
 Roller blade: giày trượt patin 
 Razor blade: lưỡi dao cạo, lưỡi lam 
Blast /blɑ:st/ (n): luồng gió mạnh, sự nổ; (vt): làm tàn tạ, khô héo; làm nổ tung, phá hoại, gây họa 
 To blast out: phát ra âm thanh chát chúa. 
 Blast-off (n): (sự/thời điểm) phóng tàu vũ trụ vào không trung 
 Blast! Tức thật! Khỉ thật! 
 Blast you! Đồ khỉ! Đồ trời đánh thánh vật! 
Burst /bə:st/ (v,n): nổ tung, vỡ tung; bật lên, bùng lên; xuất hiện đột ngột 
Blaze /'bleiz/ (n): ngọn lửa, ánh sáng/màu sắc rực rỡ; (v): bộc phát,bùng cháy,rực sáng; đồn,truyền 
Glow /gləʊ/ (n,v): ánh sáng rực rỡ (< Blaze), sức nóng rực, nét ửng đỏ; cảm giác ấm áp dễ chịu 
Blazer /'bleizɜ/ (n): áo khoác (cộc tay, màu sắc đặc trưng cho mỗi đội thể thao, trường học) 
Flame /'fleim/ (n): ngọn/ánh lửa, cơn (giận); (v): bốc cháy, bùng lên; hơ lửa, ra hiệu bằng lửa 
 Flame-thrower: súng phun lửa 
Flare /fleə/ (n): ánh lửa, ánh lóe sáng; ánh sáng báo hiệu, pháo sáng; chỗ xòe ra, chỗ loe ra (quần); 
  (v): sáng rực lên, lóe lên, cháy bùng lên; xòe ra, loe ra 
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 Flare up (n): cháy bùng lên, lóe lửa; nổi cáu, nổi nóng; tái phát (bệnh) 
Arson /'ɑ:sn/ (n): sự cố ý gây nên hỏa hoạn, sự đốt phá (nhà cửa) 
 Arsonist /'ɑ:sənist/ (n): kẻ cố ý gây nên hỏa hoạn, kẻ đốt phá (nhà cửa) 
Burn /bɜ:n/ (n): vết cháy/phỏng; (v): đốt, cháy, thiêu, bỏng 
 Burning (n): sự đốt/cháy/nung; (adj): đang cháy; nóng bỏng, cấp bách, mãnh liệt 
Fire /'faiə/ (n): lửa,ánh lửa,sự/vụ cháy; sự bắn,hỏa lực; lò sưởi,cơn sốt,sự nhiệt tình/xúc động mạnh; 
       (v): đốt, cháy, nung; làm nổ, bắn; sa thải, đuổi việc 
 Fire house = Fire station (n): trạm chữa cháy, trạm cứu hỏa 
 Fire up: nổi giận đùng đùng 
 Fire off: bắn; nổ ra, phát ra 
Cauterize(_se) /'kɔ:təraiz/ (v): đốt (mô da) 
 Cauterization /,kɔ:tərai'zeiʃn/ (n): sự đốt (mô da) 
 Cautery /'kɔ:təri/ (n): sự đốt, thuốc đốt, dao đốt (mô da) 
Horizontal /,hɒri'zɒntl/ (adj): (thuộc) chân trời, ngang, nằm ngang; (n): đường/thanh ngang 

Horizon /hə'raizn/ (n): đường chân trời; tầm nhìn (phạm vi hiểu biết) 
Vertical /'vɜ:tikl/ (adj): dọc, thẳng đứng; ở cực đỉnh/thiên đỉnh; (n): đường/mặt thẳng đứng 
 Verticalness /'vɜ:tiklnis/ (n) = tính chất thẳng đứng 
Whimper /'wimpə/ (v,n): khóc/tiếng thút thít/rên rỉ 
 Whimperer (n): người khóc thút thít/rên rỉ 
Sob /sɒb/ (v,n): khóc/tiếng thổn thức 
 Sobbing (adj) 
Shout /ʃaʊt/ (n,v): (tiếng) la hét, hò hét, reo hò; quát tháo 
 Shouting (n): (sự) la hét, hò hét, reo hò 
Loud /laʊd/ (adj, adv): to, ầm ĩ, inh ỏi; (adj): nhiệt liệt,kịch liệt; sặc sỡ,lòe loẹt; thích ồn,thích nói to 
 Loudness /laʊdnis/ (n): (sự/tính) to, ầm ĩ, inh ỏi; nhiệt liệt, kịch liệt; sặc sỡ, lòe loẹt 

Loudly /laʊdli/ (adv): to, ầm ĩ, inh ỏi; nhiệt liệt, kịch liệt; sặc sỡ, lòe loẹt 
Aloud /ə'laʊd/ (adv): oang oang, lớn tiếng; to, ầm ĩ, inh ỏi; rõ, rành rành 

 Loud-mouth /laʊdmaʊθ/ (n): người to mồm, người hay kêu la 
 Loud speaker: loa phóng thanh 
 To read aloud: đọc to 
 It reeks aloud: thối inh lên, thối ai cũng ngửi thấy 
Roar /rɔ:/ (n,v): ầm ầm; la hét, om sòm; gầm, rống 
Yell /jel/ (n,v): la hét, kêu la 
Screech /skri:tʃ/ (n,v): (tiếng) thét, hét, kêu thất thanh; (tiếng) rít lên 
 The car screeched to a halt: chiếc xe thắng kít lại 
Scream /skri:m/ (n,v): (tiếng) thét, hét, kêu thất thanh; cười phá lên 
 Screaming (adj) 
Cream /kri:m/ (n): kem (để ăn/trang điểm/đánh giày...); (adj): màu kem; (v): bôi kem, gạn lấy kem 
Brake /breik/ (n): cái thắng, cái phanh; (v): phanh, hãm 
          (n): cái đập (lanh, gai dầu); bụi cây, cái bừa to; (v): đập (lanh, gai dầu) 
 Brake light: đèn stop (ở đuôi xe) 
 Brake fluid: dầu thắng 
Bracket /'brækit/ (n): dấu ngoặc đơn; (quân sự) giá đỡ nòng đại bác; (kiến trúc) rầm chìa; 
  (v): gộp lại/đặt trong dấu ngoặc đơn; xếp 2 (hay nhiều) người đồng hạng 
 To put between brackets: đặt trong dấu ngoặc đơn. 

A and B were bracketed for the first prize: A và B được xếp đồng giải nhất 
Racket /'rækit/ = Racquet /'rækit/ (n): vợt (bón bàn, tennis...) 
 Racket (n,vi): (tiếng/cảnh/làm) ồn ào, om sòm huyên náo; 

(n): cảnh ăn chơi nhộn nhịp; mưu mô, mánh lới, thủ đoạn làm tiền; cơn thử thách 
 Racquets (n): môn quần vợt sân tường (sân có 4 vách bao quanh) 
Tennis /'tenis/ (n) : quần vợt 
Badminton /'bædmintən/ (n): cầu lông; rượu vang đỏ pha đường và sô-đa 
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Spread /spred/ (n,v): trải ra, căng ra, giăng ra, tản ra; truyền bá, lan truyền 
 A spread of 100 years: một khoảng thời gian 100 năm 
 A field spread out before us: một cánh đồng trải dài trước mặt chúng tôi 
 To spread a cloth over a table: trải khăn lên bàn 
Lose /lu:z/ - Lost /lɒst/ - Lost: mất, không còn, thua, lỗ, bỏ phí 
 Loss /lɒs/ (n) 
 Losable /'lu:zəbl/ (adj): có thể mất 
Loose /lu:s/ (adj): lỏng (không chặt/khít); lung lay, lùng nhùng; tơi, xốp; phóng túng/đãng, lỏng lẻo; 

       (v,n): thả/buông lỏng, cởi, tháo 
Loosen /'lu:sn/ (vt ,vi): nới ra, giãn ra, long ra, làm lỏng ra; (vt): xới cho tơi ra, làm cho xốp ra 
Loosely /'lu:sli/ (adv): lỏng lẻo, lòng thòng 
To loosen sth up: thư giãn 

Sparse /spɑ:s/ (adj): rải rác, lưa thưa, thưa thớt, lơ thơ 
 Sparsely (adv) 
 Sparseness /'spɑ:snis/ (n): (tính chất/sự)... 
Sprawl /sprɔ:l/ (v,n): (_/sự) nằm dài, nằm ườn; (n): khu ổ chuột, khu vực ngổn ngang lộn xộn; 

(v): duỗi, vươn vai; nguệch ngoặc, bò lan lổn nhổn 
Dense /dens/ (adj): dày đặc, chặt, đông đúc, rậm rạp; đần độn, ngu đần 
 Denseness /'densnis/ (n): (tính/sự)... 

Density /'densiti/ (n): (tính/sự)...; (vật lý) độ dày, độ chặt, mật độ, tỷ trọng 
 Densely /'densli/ (adj): dày đặc, đông đúc, rậm rạp 
Way /wei/ (n): đường, đường đi, lối đi; phía, phương, chiều; cách, phương pháp, biện pháp; 
   phạm vi, thNm quyền, việc; quy mô, phạm vi hđ; tình trạng, tình hình; loại, mức độ 
 The wrong way: đi sai đường, đi sai chiều 
 It's not in my way: nói không phải là việc của tôi 
 To be in a large way of business: kinh doanh ở quy mô lớn 
 To be in a bad way: ở vào tình trạng xấu 
Runway /'rʌnwei/ (n): đường băng, cầu tàu 
Tarmac /'tɑ:mæk/: (rải mặt đường bằng) đá răm trộn hắc ín; mặt đường băng 
Airstrip /'eəstrip/ (n): đường băng, bãi đáp máy bay (bãi đất được dọn quang cho máy bay đậu) 
Demonstrate /'demənstreit/ (vt): bày tỏ, cho thấy; chứng minh, giải thích; biểu tình, thao/biểu diễn 
 Demonstration /,deməs'treiʃn/ (n) 
 Demonstrative /di'mɔnstrətiv/ (adj): có luận chứng; cởi mở,hay tâm sự; chỉ định (ngôn ngữ) 
 Demonstrator /'deməstreitə/ (n): người chứng minh/thuyết minh/thao diễn, người biểu tình 
 To demonstrate the truth: chứng minh sự thật 
Illustrate /'iləstreit/ (vt): minh họa, làm rõ; in tranh ảnh (trên sách, báo, tạp chí...) 
 Illustration /,iləs'treiʃn/ (n): (sự) minh họa, làm rõ; tranh minh họa, ví dụ/câu chuyện minh họa 
 Illustrative /'iləstrətiv/ (adj): (để) minh họa, làm rõ 
 Illustrated magazine: báo ảnh, tạp chỉ ảnh 
Illuminate /i'lu:mineit/ (vt): chiếu sáng, soi sáng; giải thích rõ, làm sáng tỏ; làm sáng trí, làm sáng mắt; 

         treo đèn kết hoa, tô màu rực rỡ, sơn son thếp vàng; 
 (vi): chiếu sáng, soi sáng 

 Illuminating /i'lu:mineitiŋ/ (adj): chiếu sáng, soi sáng; làm sáng tỏ; làm sáng trí, làm sáng mắt 
Illusion /i'lu:ʒn/ (n): ảo tưởng; ảo giác, ảo ảnh; (sự) đánh lừa, mắc lừa 
 Illusive /i'lu:siv/ (adj): hão huyền, viễn vông; đánh lừa, làm mắc lừa 
Fiction /'fikʃn/ (n): (điều/sự) tưởng tượng, hư cấu; tiểu thuyết hư cấu 
 Fictional /'fikʃənl/ (adj): tưởng tượng, hư cấu, giả, không có thật = Fictitious /fik'tiʃəs/ (adj) 
 Fictitiousness /fik'tiʃəsnis/ (n): (tính chất)... 
 Science-fiction: khoa học giả tưởng 
Spill /spil/ – Spilt – Spilt: làm tràn, đổ; làm văng ra khỏi 
Fill /fil/ (vt): làm đầy, chứa đầy, đổ đầy, nhồi, lấp kín, chiếm/choán hết; điền vào; đáp ứng, thực hiện; 

  (vi): đầy, tràn đầy, căng phồng; (n): cái làm đầy, cái nhồi đầy; sự no nê 
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 Fill out: làm căng ra, làm to ra; điền vào (hồ sơ, giấy tờ); 
 To fill every requirement: đáp ứng mọi nhu cầu 
 To fill an order: thực hiện đơn đặt hàng 
Full /fʊl/ (adj): đầy, đầy đủ, tràn ngập, đầy đặn, đầy đủ; chật, chất ních, hết chỗ; no, no nê, thịnh soạn; 
    (adv): hoàn toàn; trúng, đúng; (n): toàn bộ, điểm cao nhất; (vt): hồ vải 
 To be full up: chật, hết chỗ ngồi 
 A full meal (n): một bữa tiệc thịnh soạn 
 Full age (n): tuổi khôn lớn, tuổi thành niên 
 Full moon (n): trăng tròn, thời kỳ trăng tròn 
Empty /'empti/ (adj): trống, rỗng, hết; (n): cái vỏ không; (v): trút, đổ; uống/làm cạn; làm hết/rỗng 
 Spill the glass: làm đổ cái ly (vô tình) ≠ Empty the glass: đổ hết cái ly (chủ ý) 
Thunder /θʌndə/ (v,n): sấm, sét 
Bright /brait/ (adj,adv): sáng chói, sáng ngời, sáng sủa; (adj): tươi, rực rỡ; sáng dạ, lanh trí 
 Brightly /'braitli/ (adv): sáng chói, sáng ngời, sáng sủa; tươi, rực rỡ 
 Brightness /'braitnis/ (n): (sự) sáng chói, sáng ngời, sáng sủa; sự rực rỡ; sự sáng dạ, lanh trí 
 Brighten /'braitn/ (vt): (làm) sáng  chói, sáng ngời, sáng sủa, tươi sáng, rạng rỡ, 

    (vi): bừng lên, ửng lên, sáng lên, rạng lên; vui tươi lên, tươi tỉnh lên 
Light /lait/ (n): ánh sáng, nguồn sáng, đèn, lửa, diêm, đóm; sự soi sáng/sáng tỏ, chỗ sáng 
  (adj): sáng, sáng sủa; nhạt (màu); nhẹ, nhẹ nhàng; (v): thắp, đốt, chiếu, soi 
 Lighter /'laitə/ (n): người thắp sáng, cái bật lửa 

Lighten /'laitn/ (v): chiếu/rọi sáng; chớp, sáng lóe lên; làm nhẹ đi, làm bớt đau đớn/ưu phiền 
Lighting /'laitiŋ/ (n): sự thắp đèn, sự thắp sáng, (sự/thuật) bố trí ánh sáng 
Lightning /'laitniŋ/ (n): tia chớp, sét; (adj): đột ngột, chớp nhoáng 

Spectrum /'spektrəm/ (n): phổ, quang phổ; một dải rộng (về hoạt động, ý tưởng, chất lượng...) 
Slight /slait/ (adj): mỏng, nhẹ, thon, yếu; qua loa, sơ sài, hơi; (v,n): (_/sự) xem thường, coi nhẹ 
 Slightly /slaitli/ (adv): mỏng nhẹ, thon, yếu; qua loa, sơ sài, hơi 
Delight /di'lait/ (v, n): (sự/điều/làm) thích thú, thú vị, hài lòng; ham thích, say mê, mê mNn 
 Delighted (adj): (tỏ ra/_) thích thú, thú vị, hài lòng 
 Delightful (adj): thích thú, thú vị, hài lòng; hàm thích, say mê, mê mNn 
Buld /bʌlb/ (n): bóng đèn; củ (hành, tỏi); bầu, quả bóp (để bơm hơi, bơm nước hoa...) 
Many /'meni/ (adj): nhiều, lắm → dùng với danh từ đếm được; (n): nhiều, nhiều cái, nhiều người 
Much /mʌtʃ/ (adj,adv,n): nhiều, lắm → dùng với danh từ không đếm được; (adv): hầu như 
 Much of a size: hầu như cùng một cỡ 
 Much the same: hầu như nhau, chẳng khác gì mấy 
 Chú ý: Many và Much đều có chung cấp so sánh hơn là More và cấp so sánh nhất là Most 
More /mɔ:/ (adj): nhiều hơn, lớn hơn, đông hơn, hơn nữa, thêm nữa; (adj): hơn, nhiều hơn 
Most /məʊst/ (adj,n): nhiều nhất, lớn nhất; hầu hết, phần lớn, đa số; (adv): hơn cả, vô cùng, cực kỳ 
 Mostly /'məʊstli/ (adv): hầu hết, phần lớn, chủ yếu là 
Utmost /'ʌtməʊst/ (adj,n): xa nhất, cực điểm, tột bậc, mức tối đa 
Than /ðæn/ (prep,conj): hơn 
Any /'eni/ (adj): một ít, một vài; nào đó, chút nào (câu phủ định); bất kỳ (để khẳng định mạnh mẽ) 
 I haven't any penny: tôi không có đồng xu nào 
 You may ask any person about it: anh có thể hỏi bất kỳ người nào về việc ấy 
Some /sʌm - səm/ (adj): một ít, một vài; nào đó; (n): một vài, một ít; (adv): hơi, một chút, khoảng 
 Some of his friend told him so: một vài người bạn của anh ta nói với anh ta như vậy (noun) 
 I must see him about it some time: một lúc nào đó tôi phải gặp anh ta về việc đó (adjective) 
 To be some angry: hơi tức giận (adv) 
Someone /'sʌmwʌn/ = Somebody /'sʌmbədi/ (pron): một người nào đó, ai đó, có người 
 Someone says that: có người nói như vậy (động từ chia theo ngôi thứ 3 số ít) 
Every /'evri/ (adj): mỗi, mọi 
Everyday /'evridei/ (adj): mỗi ngày, mọi ngày, hàng ngày, thường ngày, thông thường 
Everything /'evriθiŋ/ (pron): mọi thứ, mọi vật, tất cả mọi thứ/mọi vật; điều quan trọng nhất 
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 Money is everything to some people: tiền là quan trọng nhất đối với một số người 
Everywhere /'evriweə/ (adv): ở mọi nơi, khắp nơi, khắp chốn 
Everyone /'evriwʌn/ = Everybody /'evribɒdi/ (pron): mọi người, tất cả mọi người, ai ai, mỗi người 
 Everyone knows: mọi người đều biết, ai ai cũng biết (động từ chia theo ngôi thứ 3 số ít) 
People /'pi:pl/ (n): người, mọi người, quần chúng, nhân dân, dân tộc; (vt): di dân; ở, cư trú 
 What do people say? Thiên hạ nói gì vậy? (động từ chia theo số nhiều) 
Pupil /'pju:pl/ (n): học trò, học sinh; trẻ em được giám hộ; con ngươi, đồng tử (mắt) 
 Pupilage /'pju:pilidʒ/ (n): (thời kỳ/tình trạng) được giám hộ, vị thành niên; thời kỳ học sinh 

Pupilarity /,pju:pi'lærəti/ (n): (thời kỳ) được giám hộ, vị thành niên 
Fulfil = Fulfill /fʊ'fil/ (vt): thực hiện, thi hành; đáp ứng, đủ (điều kiện); hoàn thành, làm tròn (n.vụ) 
 Fulfilment /fʊ'filmənt/ (n): sự... 
 Unfulfilled /,ʌnfʊ'fild/ (adj): không thực hiện, chưa hoàn thành, chưa tròn, không thành/đạt 
 To fulfil a command: thi hành mệnh lệnh 
 To fulfil my hope: hoàn thành nguyện vọng của mình 
Student /'stju:dənt/ (n): sinh viên; người nghiên cứu một vấn đề/được học bổng/chăm chỉ 
 Studentship/'stju:dəntʃip/ (n): học bổng 
Cave /'keiv/ (n): hang, động, sào huyệt; sự chia rẽ, nhóm ly khai; (v): (đào/thám hiểm) hang, động 
 Cave-dweller (n) = Caveman (n): người ở hang lỗ, người thượng cổ 
Grotto /'grɒtəʊ/ (n): hang động (thường là hang đá nhân tạo làm chỗ trú Nn trong vườn) 
Tunnel /'tʌnl/ (n): hầm, địa đạo; hang (chuột), ống (lò sưởi); (v): đi qua/đào đường hầm 
Channel /'tʃænl/ (n): kênh, luồng, lạch, ống dẫn, đường, rãnh; (v): đào mương, rãnh; chuyển (tin) 
 The Channel: biển Măng-sơ 
Canal /kə'næl/ (n): kênh (đào), sông (đào) 
Behalf /bi'hɑ:f/ (n): thay mặt, nhân danh 
 O.B. = On behalf of ...: TM. = Thay mặt cho ... 
 On behalf of sb/sth = In the name of sb/sth: thay mặt cho ai/cái gì, nhân danh ai/cái gì 
Accent /'æksənt/ (n), /æk'sent/ (v): trọng âm, nhấn; giọng, lời nói 
All /ɔ:l/ (adj,adv): tất cả, hết thảy, toàn bộ, suốt, trọn, cả 
 All right = Alright: bình an vô sự, khỏe mạnh, hài lòng; cũng được, tốt (vừa phải) 
 (not) at all: (không) gì hết, (không) chút nào 
 in all: tổng cộng, tất cả, cả thảy 
Whole /həʊl/ (adj,n): toàn bộ/thể,tất cả; đủ,nguyên vẹn=Entire /in'taiə/ (adj,n)=All /ɔ:l/ (adj,adv) 
 All of the programme 
 Whole programme 
Entire /in'taiə/ (adj): toàn bộ, toàn thể, nguyên vẹn, nguyên chất; thành một khối, một mảng, liền 
 Entirely /in'taiəli/ (adv): toàn bộ, toàn thể, trọn vẹn, hoàn toàn 
 Entireness /in'taiənis/ (n): (tính) toàn vẹn, trọn vẹn, nguyên vẹn 
Gaze /geiz/ (n,v): (+at) nhìn chăm chăm (do ngạc nhiên/say mê) 
Stare /steə/ (n,v): (+at) nhìn chằm chằm, nhìn chòng chọc; (v): rõ ràng, rành rành 
Star /stɑ:/ (n): ngôi sao, tinh tú, vật hình sao, dấu sao (chữ); nhân vật nổi tiếng “ngôi sao”; 
      (v): dán sao, đánh dấu sao (chữ); đóng vai chính, trội hơn hẳn 
 Starry (adj): như ngôi sao, có nhiều sao 
 Starring (adj): biểu thị vai diễn hoặc người diễn quan trọng nhất 
Start /stɑ:t/ (n): (lúc/dịp/sự/chỗ) bắt đầu, khởi hành, xuất phát; sự chấp, lợi thế; sự giật mình 
         (v): bắt đầu, khởi động, chạy (máy); giật mình; 
 To start up: khởi động (máy), bắt đầu (chương trình); nảy ra, nổi lên, thình lình đứng dậy 
 To start out: khởi hành (đi); khởi đầu (công việc), khởi công (xây dựng) 
 I give him 4 meters start: tôi chấp hắn ta 4 mét. 
 I get the start of him: tôi có lợi thế hơn hắn. 
Begin /bi'gin/ - Began /bi'gæn/ - Begun /bi'gʌn/ (v): bắt đầu, khởi đầu, mở đầu 
 Beginner /bi'ginə/ (n): người bắt đầu, người mới học, người mới vào nghề 
Hang /hæŋ/ (n): sự cúi xuống/gục xuống; dốc, mặt dốc, cách treo; 
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Hang – Hung – Hung /hʌŋ/ (vt): treo, móc, mắc, treo cổ; cúi/gục/cụp (đầu, tai) 
Hang – Hanged – Hanged (vi): (bị) treo, móc, mắc, treo cổ; cheo leo, lơ lửng, rủ, xõa 
Hang up the telephone: gác/treo máy điện thoại 
Hang-up (n): sự khó chịu 
Hang-over /'hæŋəʊvə/ (n): cái sót lại từ quá khứ; dư vị khó chịu (xây xNm/đau đầu do rượu) 

Hold /həʊd/ (n,v): cầm, nắm, giữ; (n): vật đỡ, chỗ dựa; (ngh.bóng): hiểu thấu, ảnh hưởng; 
Hold – Held – Held /held/ (v): chứa, đựng; tổ chức, tiến hành; giữ vững, kéo dài, còn giá trị; 

nén, nín, kìm lại; choán, xâm chiếm, thu hút, lôi cuốn; cho là, xem là, tin rằng;  
Hold on the telephone: giữ máy điện thoại 
Hold-up (n): ngừng, đình chỉ; ngưng trệ tắc nghẽn; (sự/vụ) cướp đường, chặn lại để cướp 
This room holds 5 people = This room accommodates 5 people: phòng này chứa được 5 người 
To hold one's tongue: nin lặng, không nói gì 
To hold a meeting: tổ chức một cuộc họp 
To hold to/by one's promise: giữ lời hứa = To keep one's word 
To hold to/by one's principles: giữ nguyên tắc 

Give /giv/ (n,v): (tính/_) đàn hồi, co giãn, nhún nhảy được 
 Give – Gave /geiv/ – Given /'givn/ (v): cho, biếu, tặng, ban cho, đưa, trao, chuyển, truyền; 
  sinh ra, đem lại, trả (tiền), trao đổi (hàng); làm cho, gây ra' cống hiến, ham mê; 
  tổ chức, biểu diễn, diễn, mở (tiệc), thết đãi; 

quyết định, xử, coi là, cho rằng; đồng ý, thỏa thuận, nhường, nhượng bộ 
 To give up: bỏ, từ bỏ, thôi; nhường, trao nộp, đầu thú, khai báo; đam mê, đắm đuối 
 Give and take: có qua có lại, thỏa hiệp, nhượng bộ lẫn nhau 
Given /'givn/ (adj) đề ngày (văn kiện); nếu như; đã cho, đã định; có xu hương, quen thói; 
  (prep): có chú ý đến, xét đến 
 Given good weather I'll go for a walk: nếu thời tiết tốt tôi sẽ đi dạo 
 A given number: một con số đã cho 
 Given to boasting: thói quen khoác lác 
 Given the record on unemployment, their changes of winning the election look poor: 
 → xét đến con số thất nghiệp, cơ hội thắng cử của họ xem ra có vẻ thấp 
Wrap /ræp/ (n): khăn choàng, áo choàng; chăn, mền: 

       (vt): bao bọc, bao trùm bao phủ; gói, quấn; (vi): bọc trong, quấn trong, gói trong; chồng lên 
 Wrapping (n): sự bao/bọc/gói/quấn/trùm; giấy gói, vải bọc 
Blanket /'blæŋkit/ (n): chăn, mền; lớp phủ; (adj): có tính chất bao trùm/phổ biến; 
       (vt): phủ lên, che phủ, trùm, đắp; ỉm đi, bịt đi, làm nghẹt 
 Blanket of snow: lớp tuyết phủ 
Coat /kəʊt/ (n): áo choàng (người), bộ lông (thú), lớp (sơn), vỏ (hành tỏi), màng (giải phẫu); 

       (vt): mặc áo choàng; phủ, bọc, tráng 
Coat hanger (n): cái móc áo (mắc áo vào nó rồi treo lên) = Hanger (n) 

Cloak /kləʊk/ (n): áo choàng không tay,vật để che dấu/bao phủ; (v): mặc áo choàng; che dấu,đội lốt 
 Cloakroom (n): phòng giữ mũ áo/hành lý; phòng vệ sinh 
Tunic /'tju:nik/ (n): áo khoác chẽn (cảnh sát, nhân viên); áo choàng thắt ngang lưng (nữ); áo, vỏ 
Fascinate /'fæsineit/ (v): quyến rũ, mê mNn; mê hoặc, thôi miên 
 Fascinating (adj) 
 Fascination /,fæsi'neiʃn/ (n) 
 Fascinate > Attract (cả hai đều là ngoại động từ) 
Passion /'pæʃn/ (n): (cảm xúc/tình cảm) nồng nàn; tình dục/yêu; sự say mê; sự giận dữ, cáu giận 
  (v): say mê, nồng nàn, yêu tha thiết 
 Passional /'pæʃənl/ (adj): (thuộc) say mê, tình dục 
 Passionate /'pæʃənət/ (adj): sôi nổi, say sưa, say đắm, nồng nàn, thiết tha; dễ giận, dễ cáu 
Fashion /'fæʃn/ (n): thời trang, mốt; hình dáng, kiểu cách; (vt): rập khuôn; cấu thành, tạo thành 
 Fashionable /'fæʃnəbl/ (adj): hợp thời trang, đúng mốt 
 Unfashionable /ʌn'fæʃnəbl/ (adj): không hợp thời trang, không đúng mốt 
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 Old-fashioned (adj): lỗi thời, cổ hủ, lạc hậu 
 High fashion (n): mốt mới nhất 
Decorate /'dekəreit/ (v): trang trí, trang hoàng; tặng/gắn huy chương 
 Decoration /,dekəreiʃn/ (n): (sự/đồ) trang hoàng, trang trí; huân/huy chương 
 Decorative /'dekərətiv/ (adj): để trang hoàng/trang trí, để làm cảnh 
Welcome /'welkəm/: (adj,interj,n,vt) hoan nghênh, đón tiếp ân cần; (adj): hay, thú vị, dễ chịu 
 You are welcome: có gì đâu, không có chi 
 Welcome to somewhere: hoan nghênh/chào mừng các bạn đến thăm nơi nào đó 
Vogue /vəʊg/ (n): mốt, thời trang, cái đang thịnh hành/ưa chuộng; sự hâm mộ/hoan nghênh 
 Vogue-word: từ đang được thịnh hành 
Vague /veig/ (adj): ngờ ngợ, mơ hồ, mập mờ, mang máng, không rõ ràng, không hiểu rõ; lơ đãng 
 Vagueness /'veignis/ (n): (tính chất)... 
 Vaguely (adv) 
Rogue /rəʊg/ (n): (kẻ/thằng) đểu, xỏ lá, lừa đảo, vô lại; (thằng) ranh ma, láu cá 
 Roguery /'rəʊgəri/ (n): (tính/hành vi)... 
 Roguish /'rəʊgiʃ/ (adj): ... 
 Rogue house (n): nhà tù 
Ketch /ketʃ/ (n): thuyền buồm nhỏ (có 2 cột buồm) 
 Ketchup /'ketʃəp/ (n): nước sốt cà chua (có nấm) = Catsup /'kætsəp/ (n) 
Sketch /sketʃ/ (n): bức phác họa, bản phác thảo; (v): phác thảo, phác họa 
 A rough sketch (n): bản vẽ phác 
Draft /drɑ:ft/ (n): bản phác thảo, đề cương; (v): dự thảo, đề cương 
Outline /'aʊtlain/ (n): nét ngoài, đường nét; hình bóng, hình dáng; (v): phác thảo, phác nét chính 
Contour /'kɔmtʊə/ (n): đường viền, đường nét; (v): vẽ đường mức, đi vòng quanh 
Design /di'zain/ (n): kế hoạch, đồ án; mẫu, kiểu, loại, dạng (nhất là các mẫu thiết kế); 

  (n,vt): đề cương, phác thảo, thiết kế; ý định, dự định, trù tính, mưu đồ; 
    (vi): làm nghề vẽ thiết kế, làm nghề vẽ kiểu, làm nghề xây dựng đồ án 
 Designer /di'zainə/ (n): người thiết kế/phác họa/trang trí/vẽ kiểu 
Assign /ə'sain/ (vt): giao việc, phân công, ấn định; quy là, cho là, gán là; chia phần, nhượng lại 
   (n): (pháp lý) người được quyền thừa hưởng (về tài sản, quyền lợi) 
 Assignment /ə'saimənt/ (n): (sự) giao việc, phân công; quy là, cho là; sự chia phần/nhượng lại 
Designate /'dezignət/ (adj): được chỉ định, được bổ nhiệm, được chọn lựa; 

    /'dezigneit/ (vt): chỉ định, bổ nhiệm, chọn lựa ≈ To appoint; chỉ rõ, định rõ ≈ To specify; 
      đặt tên, gọi tên, mệnh danh ≈ To name 

 Designation /,dezig'neiʃn/ (n): sự chỉ định, bổ nhiệm, chọn lựa; chức vụ, mệnh danh 
N ominate /'nɒmineit/ (vt): chỉ định, bổ nhiệm, chọn; giới thiệu, đề cử, tiến cử; đặt tên, mệnh danh 

N omination /,nɒmi'neiʃn/ (n): (sự/quyền) chỉ định, bổ nhiệm, giới thiệu, tiến cử, đề cử 
*** Chú ý sự tương đương N ominate (vt) ≈ Designate (vt) 

Appoint /ə'pɔint/ (vt): chỉ định, bổ nhiệm, chọn lựa; (thời gian) định, hạn, hẹn; (bị động) trang bị 
 Appointment /ə'pɔintmənt/ (n): sự hẹn gặp, giấy mời, giấy triệu tập; 

   chức vụ được bổ nhiệm, sắc lệnh, chiếu chỉ 
Appointments (n): đồ trang bị 
Appointed time: thời gian đã định/đã hẹn (trước) 

 To appoint that it should be done: quy định sẽ phải xong việc đó 
 The troops were badly appointed: quân đội được trang bị tồi. 
Disappoint /,disə'pɔint/ (vt): thất vọng, chán ngán; thất bại, làm hỏng; nhụt chí, nản lòng; thất hứa/ước 
 Disappointed /,disə'pɔintid/ (adj): thất vọng, chán ngán 

Disappointedly /,disə'pɔintidli/ (adv): thất vọng, chán ngán 
Disappointment (n): (sự/điều) thất vọng, chán ngán 
Be disappointed about sth = Be disappointed at sth: thất vọng vì cái gì 

Deject /di'dʒekt/ (v): làm chán nản, thất vọng 
 Dejected (adj) 
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 Dejection (n): sự chán nản, thất vọng; (y học) đại tiện 
Detest /di'test/ (v): ghét, ghét cay đắng, ghê tởm 
 Detestable (adj): (đáng) ghét, ghê tởm 
Hate /heit/ (v,n): căm ghét, căm hờn, căm thù 
 Hateful (adj): (đầy/đáng) căm ghét, căm hờn, căm thù 
 Hate > Detest 
Despair /dis'peə/ (n.v): hết hy vọng, tuyệt vọng, thất vọng 
 Despairing (adj) 
Desperate /'despərət/ (adj): liều mạng, liều lĩnh; tuyệt vọng, hết hy vọng; dữ dội, kinh khủng 
 Desperation /,despə'reiʃn/ (n): (sự) liều mạng, liều lĩnh; (sự) tuyệt vọng, hết hy vọng 
 Desperately /'despərətli/ (adv) 
 A desperate fellow: một tay liều mạng 
 A desperate illness: một căn bệnh không còn hy vọng chữa khỏi 
 To drive sb to desperation: dồn ai đó vào thế cùng (thế tuyệt vọng) 
Formidable /'fɔ:midəbl/ (adj): dữ dội, kinh khủng, ghê gớm 
 Formidableness (n) 
Despite /dis'pait/ (prep): bất chấp, mặc dù, dẫu cho; (n): sự/mối ganh ghét, hiềm khích, ác cảm 

Despite his efforts, he has ended up in poverty.  (end up = finish) 
→ Bất chấp các nỗ lực của mình, ông ta đã kết thúc trong sự nghèo khó. 

Spite /spait/ (n): sự thù oán, hận thù, hằn học; (v): làm khó chịu, làm phiền 
 Spiteful (adj): thù oán, hận thù, hằn học 
 In spite of = despite: bất chấp, mặc dù, dẫu cho 
Hope /həʊp/ (n): hy vọng, nguồn hy vọng; (v): hy vọng, trông mong 
 Hopefull /'həʊpfl/ (adj): hy vọng, đầy hy vọng; (có/đầy) hứa hẹn, triển vọng 
 To hope for sth: hy vọng cái gì, trông mong cái gì 
 To hope against hope: hy vọng hão huyền 
Spirit /'spirit/ (n): tinh thần, linh hồn, tâm hồn; thần linh, quỷ thần; Spirits: rượu mạnh, cồn 
 Spiritual /'spiritʃʊəl/ (adj): (thuộc) tinh thần, linh hồn, tâm hồn; (thuộc) thần thánh,tôn giáo 
Soul /səʊl/ (n): linh hồn, tâm hồn, tâm trí; sức sống; người, con người 
 Soulful /səʊlfl/ (adj): đầy tâm hồn/tình cảm, làm xúc động/xúc cảm 
 SOS: Save Our Soul 
Sound /saʊnd/ (n): âm thanh, tiếng động, giọng; fish-sound (n): bong bóng cá 

(v): kêu, đọc, nghe, thổi, đánh, gõ; dò (đáy sông, đáy biển), thăm dò khí quyển 
(adj): khoẻ mạnh, tráng kiện; lành lặn, không hỏng; đúng đắn, vững chãi 

 The ship reached the port safe and sound: tàu cập cảng bình an vô sự 
 Resound /ri'zaʊnd/ (v): vang dội, vang lên, nêu lên rầm rộ; dội lại (echo) 
 Resounding /ri'zaʊndiŋ/ (adj) 
Audio /'ɔ:diəʊ/ (n): âm thanh 
Video /'vidiəʊ/ (n): truyền hình, băng video, đầu máy video; (adj): (thuộc/dùng trong) truyền hình 
   (vt): thu vào băng video 
Cassette /kə'set/ (n): băng cát-sét 
 Cassette-recorder (n): máy ghi âm cát-sét 
 Cassette-player (n): máy phát băng cát-sét 
Tape /teip/ (n): dây, dải, băng; băng ghi âm; (vt): viền, buộc, đo (bằng thước dây), tính, tính ra 
 Tape-recorder /'teip ri'kɔ:də/ (n): máy ghi âm (bằng băng từ) 
Strip /strip/ (n): dải (băng), mảnh (vườn); (cột/mục) truyện tranh, truyện tranh vui (báo); 

       (vt,vi): lột trần, tước đoạt; lờn (răng ốc) 
Stripe /straip/ (n): sọc, vằn; lon (quân sự); con hổ 
 Striped /straipt/ (adj): có sọc, có vằn 
 To get a stripe: thăng cấp (lên lon) 
 To lose a stripe: giáng cấp 
Trip /trip/ (n): đi chơi, du ngoạn; chuyến đi, hành trình; (v,n): vấp, ngáng (chân) 
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Pastime /'pɑ:staim/ (n): (sự/trò) giải trí, tiêu khiển 
Amuse /ə'mju:z/ (v): làm vui thích/buồn cười; giải trí, tiêu khiển 
 Amusement (n) 
 Amusing (adj) 
Entertain /entə'tein/ (vt): giải trí, tiêu khiển; chiêu/tiếp đãi; nuôi dưỡng, ấp ủ; hoan nghênh, tán thành 
 Entertainment /,entə'teinmənt/ (n): (sự)... 
 Entertaining /entə'teiniŋ/ (adj): giải trí, tiêu khiển; vui thú, thú vị 
Enterprise /'entəpraiz/ (n): sự nghiệp; tổ chức kinh doanh, công ty, xí nghiệp; tính dám làm/mạnh dạn 
 Enterprising (adj): dám làm, mạnh dạn 
 Enterpriser (n): người dám làm, người mạnh dạn 
 Enterprise software (n): phần mềm vận hành công ty 
Bring /briŋ/ - Brought /brɔ:t/ - Brought (vt): cầm lại, mang lại, đưa lại; đưa ra, gây ra, làm cho 
 To bring together: kết thân (với nhau); gom lại, nhóm lại, họp lại, tụ tập lại 
 Bring me a cup of tea: mang lại cho tôi một tách trà 
 To bring in: thuê, tuyển dụng; đưa đi, bắt đi (để trình diện, hỏi cung, phạt...), tuyên bố (bản án) 
 To bring up: nêu lên, đưa ra (vấn đề); lưu ý đến (cái gì); nuôi dạy, giáo dục (ai) 
Invite /in'vait/ (v): mời, đem lại, mang lại; lôi cuốn, hấp dẫn 
 Inviting /in'vaitiŋ/ (adj): mời mọc; lôi cuốn, hấp dẫn 
 Invitingness /in'vaitiŋnis/ (n): (tính chất)... 
 Invitation /,invi'teiʃn/ (n): (sự/lời/giấy) mời; (cái/điều) lôi cuốn, hấp dẫn 
Visit /'vizit/ (v,n): (_/sự) thăm viếng, thăm hỏi, tham quan; (_/sự) đi đến, kiểm tra, thanh tra, khám 
 Visiting /'vizitiŋ/ (adj,n): (_/sự) thăm viếng, thăm hỏi, tham quan 
 Visitor /'vizitə/ (n): khách, du khách, người đến thăm; người thanh tra/kiểm tra, chim di trú 
 Visiting card: danh thiếp 
Excursion /iks'kɜ:ʒn/ (n): cuộc đi chơi, cuộc du ngoạn; cuộc đi chơi tập thể (có giá hạ + thời hạn đi/về) 
 Excurse /iks'kɜ:/ (vi): đi chơi, đi du ngoạn 
 Excursion fare (n): vé rẻ dành cho cuộc đi chơi tập thể 
 Excursion train (n): chuyến tàu dành cho cuộc đi chơi tập thể (có giá hạ + có thời hạn đi/về) 
Tour /tʊə/ (n,v): cuộc đi chơi/dạo/du lịch 
 Tourist (n): du khách, khách du lịch 
 A tourist agency (n): hãng du lịch, công ty du lịch 
 Tourism /'tʊərizəm/ (n): sự/thú du lịch (không phải “chủ nghĩa du lịch” !) 
Tournament /'tʊə'nəmənt/ (n): cuộc thi đấu, loạt thi đấu, vòng thi đấu (thể thao) 
 Tennis tournament: vòng thi đấu quần vợt 
Call /kɔ:l/ (n): (lời/tiếng/sự) kêu, la, gọi, gọi điện; (trống/còi) lệnh, hiệu; (sự) mời, triệu tập, thăm; 
     (v): kêu, la, gọi, gọi điện, mời, triệu tập; gọi là, cho là; ghé thăm, dừng lại (xe) 
 Caller /'kɔ:lə/ (n): khách, người đến thăm; người kêu, người gọi; (adj): tươi (cá), mát (KK) 
 To call in (v): mời đến, gọi đến, triệu đến; thu về, lấy về, đòi về (tiền) 
Date /deit/ (n): ngày (gồm tháng,năm), niên kỷ, thời kỳ, thời đại; sự hẹn hò/hẹn gặp 
       (v): đề ngày, xác định ngày/niên đại; hẹn hò, hẹn gặp; kể từ ngày; đã lỗi thời, đã cũ 
 Dated /'deitid/ (adj): được đề ngày; lỗi thời, cũ kỹ 
 Outdated /aʊt'deitid/ (adj): lỗi thời, lạc hậu, cổ, hiện nay không còn dùng 
 Out of date: lỗi thời, lạc hậu; hết hạn, quá đát 
Expire /iks'paiə/ (v): mãn hạn, hết hạn, kết thúc; thở ra, thở hắt ra, tắt thở 
 Expiration /,ekspi'reiʃn/ (n): (sự)... 
 Expiry /iks'paiəri/ (n): (sự) mãn hạn, hết hạn 
 The expiry date (n): ngày hết hạn 
Obsolete /'ɒbsəli:t/ (adj): cổ, xưa, cũ, lỗi thời, lạc hậu; teo đi (cơ); (n): người/vật cổ 

Obsoleteness /'ɒbsəli:tnis/ (n): tính chất cổ/xưa/cũ; tính chất teo đi 
Interrupt /,intə'rʌpt/ (v): ngắt, chắn; làm gián đoạn, làm đứt quãng 
 Interruption (n) 
 Interruptive (adj) 
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Disrupt /dis'rʌpt/ (vt): đập gãy, phá vỡ; gây rối, làm rối loạn; làm gián đoạn 
 Disruption /dis'rʌpʃn/ (n): (sự) đập gãy, phá vỡ; sự/tình trạng rối loạn, sự/tình trạng gián đoạn 
 Disruptive /dis'rʌptiv/ (adj); gây ra sự phá vỡ; gây rối, gây rối loạn; gây gián đoạn 
Vacuum /'vækjʊəm/ (n): chân không, rỗng tuếch; (v): hút bụi 
 Vacuum cleaner (n): máy hút bụi = Hoover /'hu:və/ (n,v) 
 Vacuum flask (n): bình thủy = Thermos /'θɜ:məʊ/ (n) 
Suction /'sʌkʃn/ (n): sự hút/mút; sự hút không khí ra để tạo sự bám dính giữa 2 bề mặt 
 Suctorial /sʌk'təʊriəl/ (adj): có giác hút, có thể hút, thích nghi để hút 
Suck /sʌk/ (n,v): mút, hút, bú, ngậm 
Such /sʌtʃ/ (adj): như thế, như vậy; quả/thật là; đến nỗi; (n): cái đó, điều đó; những thứ như vậy 

Dùng như là tính từ: 
- Experiences such as this are rare: N hững kinh nghiệm như thế rất hiếm. 
- There are such people as there: Có những người như thế. 
- I've never seen such a thing: tôi chưa từng thấy một việc như thế. 
- He told such a strange story that nobody believed it: Anh kể chuyện lạ đến nỗi chẳng ai tin. 
- Such a beautiful day! một ngày quả thật là đẹp! 
- Such a good idea! một ý kiến quả thật là hay! 
- Such father such son: cha nào con nấy. 
Dùng như là danh từ: 
- That such wasn't my entention: Điều đó không phải chủ định của tôi 
- Customers who aren't satisfied with the goods bought can change such: Khách hàng nào 
không hài lòng với đồ đã mua thì có thể đổi lại những thứ đó 

 Such and such (adj): như thế = Such (adj); nào đó = Certain (adj) 
 - Such and such a person: một người nào đó. 
 - Such and such results: những kết quả như thế. 
So /səʊ/ (adv): như thế/vậy, cũng thế/vậy, đến thế/vậy, dường ấy; để cho; chừng, khoảng; 

   (conj): vì thế, vì vậy, thế là; (n): thế 
 Dùng như là phó từ: 
 - Is that so? N hư thế à?: Có như thế không? 
 - You like tea and so do I: anh thích trà và tôi cũng vậy. (dùng với Verb) 
 - Why are you so late?: Tại sao anh đến muộn đến thế. (dùng với Adj) 
 - She came in quietly so as not to wake the baby: Cô vào nhẹ nhàng để cho khỏi mất giấc bé 
 - I speak slowly so that you may understand me: Tôi nói chậm để cho anh hiểu tôi 
 - So long! (US): tạm biệt 
 - So long as = As long as: miễn là, chừng nào mà, với điều kiện là 
 - A week or so: trong khoảng chừng một tuần, trong khoảng một tuần gì đó 
 Dùng như là liên từ: 
 - I was ill and so I could not come: tôi bị ốm vì thế tôi không thể đến được.ʌ 
 - So you are back again!: Thế là anh đã trở lại 
 Dùng như là danh từ: 
 - I don't think so: tôi không nghĩ thế. 
 - I hope so: tôi hy vọng như thế. 
 - I told you so: tôi đã bảo thế mà. 
Thus /ðʌs/ (adv): vì vậy, vì thế, như thế; đến đó, đến như thế 
 Thus much: bấy nhiêu đó 
Yet /jet/ (adv):hãy còn,còn nữa;bây giờ,lúc này;dù sao/thế nào; (conj,adv):tuy vậy/thế/nhiên (giữa) 
 We have ten minutes yet: chúng ta còn 10 phút nữa. 
 While he was yet asleep: trong khi anh ta còn đang ngủ. 
 Can you tell me yet: anh có thể nói với tôi bây giờ được chưa. 
 We needn't do it just yet: chúng ta không cần làm điều đó bây giờ. 
 It's strange, yet true: thật kỳ lạ tuy vậy mà đúng sự thật. 
 I agree with you, but yet I can't negotiate: tôi đồng ý tuy vậy không thể thương lượng được. 
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 He worked hard, yet he failed: hắm làm việc tích cực, tuy nhiên vẫn thất bại. (conj) 
 He will do it yet: dù thế nào đi nữa thì hắn cũng làm điều đó. (dùng thì tương lai) 
Jet /dʒet/ (adj,n): huyền, đen nhánh; (v,n): tia, vòi (nước, hơi); (_/bay bằng) máy bay phản lực 
Air /eə/ (n): không khí, không gian, không trung; dáng vẻ,khí sắc; (v): phơi,hóng gió,phô bày,thổ lộ 
 Airway /'eəwei/ (n): đường hàng không, chiến tranh bằng không quân, lỗ/đường thông gió 
Aeroplane /'eərəplein/ (n) = Airplane /'eəplein/ (n) = Aircraft /'eəkrɑ:ft/ (n): máy bay 
Fly /flai/ (n): con ruồi; sự bay, đường bay; (v): Fly – Flew /flu:/ – Flown /fləʊn/ (v): bay 
 Flight /flait/ (n): sự/chuyến bay; đường đạn, tầm bay, phi đội, đàn (chim), loạt (tên, đạn); 
         (v): bay thành đàn, thay đổi hướng bay (bóng), bắn chim đang bay 
 Flyer /'flaiə/ (n): tờ rơi (gần giống như Leaflet, Brochure); vật/đồ/người bay, bánh đà 

On the fly: đang bay 
Although /ɔ:l'ðəʊ/ (conj): mặc dù, dẫu cho = Albeit /ɔ:l'bi:it/ (conj) 
Though /ðəʊ/ (conj): mặc dù, dẫu cho; (adv): tuy thế, tuy vậy, tuy nhiên 
 Though it was late we decided to go: Dù đã muộn, chúng tôi vẫn quyết định ra đi 
 He had promised to come, he didn't though: hắn đã hứa, tuy vậy lại không đến 
Ever /'evə/ (adv): bao giờ, đã từng, từ trước đến giờ; luôn luôn, mãi mãi; (thông dụng): nhỉ, thế nhỉ 
 More than ever: hơn bao giờ hết 
 The best story ever heard: chuyện hay nhất đã từng nghe 
 To live for ever: sống mãi 
 What ever does he want? hắn ta muốn cái gì thế nhỉ? 
 Who ever can it be? ai thế nhỉ? 
Whoever /hu:'evə/ - Whomever /hu:m'evə/ (pron): ai, người nào; bất kỳ ai, bất kỳ người nào 
However /haʊ'evə/ (adv): dù, dù thế/cách nào; (conj): tuy vậy, tuy thế, tuy nhiên (=yet ở giữa câu) 
 However things are happened: dù sự việc gì có xảy ra đi nữa 
Whatever /wɒt'evə/ (adj): nào; dù thế nào, dù gì; (n): bất cứ cái gì, tất cả cái gì; dù thế nào, dù gì 
 Whatever difficultes you may encounter: dù anh có gặp những khó khăn gì đi nữa (adj) 
 Whatever you like: tất cả những gì anh thích (n) 
 Whatsoever /wɒtsəʊ'evə/: dạng nhấn mạnh của Whatever 
Cumulate /'kju:mjʊlit-'kju:mjʊlət/ (adj): tích lũy, chất chứa, dồn lại; 

    /'kju:mjuleit/ (v): tích lũy, chất chứa, dồn lại 
 Cumulative /'kju:mjʊlətiv/ (adj): tích lũy, chất chứa, dồn lại 
 Cumulation /,kju:mjʊ'leiʃn/ (n): (sự) tích lũy, chất chứa, dồn lại 
Accumulate /ə'kju:mjʊleit/ (vi): tích lũy, tích góp, gom góp; 

   làm giàu (nhờ tích góp), lấy nhiều bằng (nhờ cùng học nhiều trường) 
 Accumulation (n): sự tích lũy/gom góp; sự chất đống/chồng chất; đống (quần áo, sách vở) 
 Accumulative (adj): tích lũy, gom góp; chất đồng, chồng chất; ham làm giàu, tích lũy của 
Accelerate /æk'seləreit/ (vi,vt): thúc, giục, rảo bước, làm nhanh lên, tăng tốc, gia tốc (vật lý) 
 Acceleration /æk'selə'reiʃn/ (n): (sự)... 
 Accelerator /æk'seləreitə/ (n): (người/máy/chất) làm tăng tốc độ, máy gia tốc, chân ga (xe) 
Accommodate /ə'kɔmədeit/ (vt): điều tiết, điều chỉnh, dàn xếp, thu xếp, làm cho phù hợp/thích nghi; 

    cung cấp, cấp cho, chứa, đựng; giúp đỡ, làm ơn; (cho/tìm) chỗ trọ/ở 
 Accommodating (adj): dễ dãi, xuề xòa; hay làm ơn, sẵn lòng giúp đỡ 
 Accommodation /ə,kɔmə'deiʃn/ (n): sự điều tiết/chỉnh, dàn/thu xếp; tiện nghi; chỗ ở 
 This hall can accommodate 500 persons: khán phòng có thể chứa được 500 người 
 To accommodate a quarrel: hòa giải một cuộc cãi cọ 
 To accommodate sb with sth: cung cấp cho ai cái gì 
Commodity /kə'mɔditi - kə'mɔdəti/ (n): thường dùng ở số nhiều và có 2 nghĩa sau: 
 = Goods (commodities market: thị trường hàng hóa) 
 = Comforts = Conveniences (household commodities: những tiện nghi trong nhà) 
Convenient /kən'vi:niənt/ (adj): thuận lợi, thuận tiện; ở gần, dễ đi đến 
 Convenience /kən'vi:niəns/ (n): sự thuận lợi, thuận tiện; đồ dùng tiện nghi, tiện ích 
 Inconvenience /,inkən'vi:niəns/ (n): (sự) bất tiện, phiền phức; (vt): làm phiền, quấy rầy 
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 To find a convenient opportunity: tìm kiếm một cơ hội thuận tiện 
 At your convenience: vào lúc nào bạn thuận tiện 
 The house is full of conveniences: căn nhà đầy tiện nghi 
Comfort /'kʌmfət/ (n,vt): an ủi, khuyên giải, dỗ dành; (n): an nhàn, sung túc; dễ dàng, thanh thoát 

Comforts (n): tiện nghi 
Comfortable /'kʌmfətəbl/ (adj): tiện lợi, đủ tiện nghi, sung túc; dễ chịu, thoải mái, yên tâm 

  *** chú ý: Comfortable thường đọc nuốt âm /fə/ bằng cách nhấn kéo dài /'kʌm:/ 
Comfortable house: căn nhà tiện nghi 
Comforts of life: tiện nghi cuộc sống 
Cold comfort: không đem lại điều an ủi nào, chẳng an ủi được gì; điều an ủi ít ỏi 
 That's cold comfort: điều đó chẳng an ủi được gì, đó là điều an ủi ít ỏi 

Facilitate /fə'siləteit/ (vt): (làm cho) dễ dàng, thuận tiện 
Facility /fə'siləti/ (n): (sự/đk) dễ dàng, thuận tiện; tiện nghi, tiện ích; hoạt bát, khéo, dễ dãi 

 Transportation facilities: những phương tiện thuận lợi cho việc vận chuyển 
 To give facilities for doing sth: tạo điều kiện thuận tiện dể làm việc gì 
Prime /praim/ (adj): chủ yếu, hàng đầu; quan trọng/tốt/ưu tú... nhất; đầu tiên, gốc, căn nguyên 
  (n): thời kỳ đầu tiên, buổi sơ khai; thời kỳ đẹp nhất/rực rỡ nhất 
  (vt): mồi nước (cho máy bơm), sơn lót, nhồi thuốc nổ; cho ăn uống thỏa thích 
 Primary /'praiməri/ (adj,n): nguyên thủy, đầu tiên, gốc, nguyên, căn bản, sơ đẳng, sơ cấp; 
            chính, chủ yếu, quan trọng nhất 

Primarily /prai'merəli-'praimərili/ (adv): trước hết, đầu tiên; chính, chủ yếu, quan trọng nhất 
 Prime cost: vốn 
 Prime number: số nguyên tố 
 Prime minister: thủ tướng 
 Primery school: trường tiểu học 
Principal /'prinsəpl/ (n): chính, chủ yếu; người đứng đầu (hiệu trưởng/giám đốc/chủ thuê) 
 Principally (adv): chính, chủ yếu; phần lớn 
Principle /'prinsəpl/ (n): gốc, nguồn gốc, yếu tố cơ bản; nguyên tắc, nguyên lý, phép tắc 
 Principled (adj): có/theo/thành nguyên tắc 
 Archimetdes' principle: nguyên lý Ácsimét 
 A man of principle: người sống theo nguyên tắc đạo đức 
Ethic /'eθik/ (n): đạo đức, đạo lý, các quy tắc xử thế; 
 Ethics /'eθiks/ (n): đạo đức học, luân thường đạo lý; nguyên tắc xử thế, nội quy tổ chức 

Ethical /'eθikl/ (adj): (thuộc/hợp/đúng) đạo đức, đạo lý; đúng quy cách, đúng nguyên tắc 
 Ethically /'eθikli/ (adv): có đạo đúng, hợp đạo lý, theo đúng luân thường đạo lý 
Morale /mə'rɑ:l/ (n): tinh thần, nhuệ khí, chí khí 
 Low morale = Sagging morale:  tinh thần thấp kém/suy sụp 
Moral /'mɒrəl/ (adj,n): đạo đức, luân lý, phNm hạnh; (adj): tinh thần; (n): bài học đạo đức, lời răn 
 Moralize(_se) /'mɒrəlaiz/ (v): răn dạy, rút ra bài học đạo đức 
 Moralist /'mɒrəlist/ (n): người dạy đạo đức, nhà luân lý; người đạo đức 
 Moralistic /,mɒrə'listik/ (adj): (thuộc) đạo đức, luân lý, phNm hạnh 
 Morality /mə'ræləti/ (n): đạo đức, luân lý, phNm hạnh 
Oral /'ɔ:rəl/ (adj): thuộc miệng, bằng miệng, bằng lời; (n): thi nói, thi vấn đáp 
 Orally /'ɔ:rəli/ (adv): bằng cách nói miệng, bằng lời nói; bằng đường miệng (uống thuốc) 
Radical /'rædikl/ (n,adj): gốc, cơ bản; (toán) căn; (chính trị) cấp tiến 
 Radically /'rædikəli/ (adv): tận gốc, căn bản, hoàn toàn, triệt để 
Fundamental (n,adj)= Elemental (adj) = Basic (adj): cốt yếu, gốc, cơ bản, cơ sở, chủ yếu 
Basic /'beisik/ (adj): cơ bản, cơ sở 
 Basically /'beisikli/ (adv): về cơ bản 
Basis /'beisis/ (n): nền tảng, cơ sở; căn cứ (quân sự); (số nhiều) = Bases /'beisi:z/ (n) 
Base /beis/ (n): cơ sở, căn cứ; nền tảng/móng, đáy, đế; (v) dựa/căn cứ vào; (adj): hèn, khúm núm 
 Basement /'beismənt/ (n): nền móng, tầng hầm 
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 Basely (adj): hèn hạ, khúm núm 
 Base metals: kim loại thường (không quý) 
 Base coin: đồng tiền giả 
Classic /'klæsik/ (n,adj): kinh điển, cổ điển; hạng nhất, hạng ưu 
 Classical (adj) 
 Classically (adv): kinh điển, cổ điển 
Classify /'klæsifai/ (v): phân loại, sắp xếp 
 Classification /,klæsifi'keiʃn/ (n) 
 Classifiable /'klæsifaiəbl/ (adj): có thể phân loại được 
 Classified /'klæsifaid/ (adj): đã được phân loại; (US) chính thức được coi là mật 
 Classified advertisements: mục rao vặt! 
Category /'kætəgəri/ (n): loại, hạng; (triết học) phạm trù 
 Categorize(_se) /'kætəgəraiz/ (v): xếp loại, phân loại 
Procedure /prə'si:dʒə/ (n): thủ tục, các bước tiến hành 
 The procedure of the meeting: thủ tục hội nghị 
 Legal procedure: thủ tục pháp luật 
Coal /kəʊl/ (n): than đá; (vt ,vi): ăn than (lấy than) 
 Coal-mine /'kəʊlmain/ (n): mỏ than 
 Coal-miner /'kəʊlmainə/ (n): thợ mỏ than, công nhân mỏ 
Mine /main/ (p.pron): của tôi; (n): mỏ; mìn, thủy lôi; (v): đào/khai mỏ; đặt/phá bằng mìn/thủy lôi 
 Miner /'mainə/ (n): công nhân mỏ; lính chôn/gài mìn, lính thả thủy lôi 

Mineral /'minərəl/ (adj): khoáng, vô cơ; (n): quặng, khoáng chất, khoáng sản, nước khoáng 
Vitamin /'vitəmin – 'vaitəmin/ (n): vitamin, sinh tố 
Supplement /'sʌplimənt/ (n): phần thêm/bổ sung; phụ trương/lục; /'sʌpliment/ (v): bổ sung, thêm 
Debut /'deibju:/ (n): sự xuất hiện lần đầu tiên trước công chúng (VĐV, diễn viên, đĩa nhạc...) 
Initial /i'niʃl/ (v): viết tắt chữ đầu; (n): chữ đầu (từ); (adj): ban đầu, ban sơ, đầu tiên, ở đầu 
 “United N ations” has got the initials “UN ”. 
 Initially (adv) = First (adv): lúc đầu, ban đầu 
Abbreviate /ə'bri:vieit/ (v): viết tắt. 
 Abbreviated (adj): viết tắt; rút gọn, tóm tắt 
 Abbreviation /ə,bri:vi'eiʃn/ (n): chữ viết tắt; (sự/bài) rút gọn/tóm tắt 
 EX1: “Doctor” is abbreviated to “Dr” 

EX2: “Abbr” is abbreviated to “Abbreviation” 
 adjective (adj) /'ædʒiktiv/ tính từ 
 adverb (adv) /'ædvɜ:b/ trạng từ, phó từ 
 article (art) /'ɑ:tikl/ mạo từ  
 auxiliary (verb) (aux) /ɔ:g'ziljəri/ trợ động từ 
 conjunction (conj) /kən'dʒʌŋkʃn/ liên từ 
 interjection (interj) /,intə'dʒekʃn/ thán từ 
 noun (n) /naʊn/ danh từ 
 preposition (prep) /,prepə'ziʃn/ giới từ 
 pronoun (pron) /'prəʊnaʊn/ đại từ 
 subject (sub) /'sʌbdʒikt/ chủ từ 
 object (obj) /'ɒbdʒikt/ bổ ngữ 
 predicate (pred) /'predikət/ vị ngữ (gồm động từ) 
 verb (v) /vɜ:b/ động từ 
Appreciate /ə'pri:ʃieit/ (vt): đánh giá, đánh giá đúng/cao, nhận thức rõ/sâu sắc; cảm kích, tán thưởng; 

(vi): tăng/nâng giá trị, lên giá (hàng hóa) 
 Appreciative /ə'pri:ʃətiv/ (adj) 
 Appreciation /ə,pri:ʃi'eiʃn/ (n): (sự) 
Apprentice /ə'prentis/ (n): người học việc/nghề; người mới vào nghề/tập sự; (vt): cho học việc/nghề 
 Apprenticeship (n): (sự/thời gian) học việc/nghề 
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 To apprentice sb to a factory: cho ai học nghề ở một nhà máy 
Approach /ə'prəʊtʃ/ (v,n): tiến gần, tiếp cận; đường tiến vào, lối vào; thăm dò, tiếp xúc; gạ gẫm 
 Approachable /ə'prəʊtʃəbl/ (adj): (có thể) đến gần, đến để thăm dò, tiếp xúc để đặt vấn đề 
 Approachability /ə,prəʊtʃə'biləti/ (n): (tính có thể)... 
Appropriate /ə'prəʊpriət/ (adj): thích hợp/đáng; /ə'prəʊprieit/ (v): chiếm hữu/đoạt; để dành riêng 
 Appropriation /ə,prəʊpri'eiʃn/: (sự) chiếm hữu/đoạt; để dành riêng (dùng cho việc gì đó) 
 It's appropriate to/for = It's suitable to/for 
Propriety /prə'praiəti/ (n): (sự) thích đáng, thích hợp, đúng đắn; phép tắc, lễ nghi, khuôn phép 
Proprietary /prə'praiətri/ (adj): thuộc chủ/quyền sở hữu; có tài sản, có của; (n): quyền sở hữu; giới chủ 
Poach /pəʊtʃ/ (v): đâm, thọc; chần nước sôi (trứng); xâm phạm, lấn sân; săn trộm, câu trộm 
 Poacher (n): xoong chần (trứng); người xâm phạm, người săn trộm, câu trộm 
Improve /im'pru:v/ (vt ,vi): cải tiến, cải thiện, tăng cường; tiến bộ, đổi mới; lợi dụng, tận dụng (cơ hội) 
 Improvement (n): (sự)... 
Enhance /in'hɑ:ns/ (vt): nâng cao, tăng cường, làm tăng, đề cao, làm nổi bật 
 Enhancement /in'hɑ:nsmənt/ (sự)... 
 Enhanced graphics adapter (n): bộ điều hợp đồ họa cải tiến 
 Enhanced keyboard: bàn phím cải tiến 
Make way (v): tiến bộ 
Advance /əd'vɑ:ns/ (n): (sự) tiến lên, tiến bộ; (sự) đề bạt, thăng chức; (tiền) vay, tạm ứng, trả trước; 
         (vt): tiến lên, tiến bộ; đề bạt, thăng chức; đề xuất, đưa ra; tăng, thúc đNy; trả trước; 
         (vi): tiến lên, tiến bộ; tăng, tăng lên; (adj): đi/làm trước, cung cấp trước, tiền trạm 
 Advanced /əd'vɑ:nst/ (adj): tiên tiến, tiến bộ, cấp tiến; cấp cao, ở mức cao 
 Advancement /əd'vɑ:nsmənt/ (n): (sự) tiến lên/bộ; sự đề bạt, thăng chức; tiền nhận trước 
 In advance: trước, sớm 
 → To pay in advance: trả tiền trước 
Advantage /əd'vɑntidʒ/ (n): (sự) thuận lợi, mối lợi, thế lợi; 

   (vt): đem lợi ích cho, giúp cho, thúc đNy 
 Disadvantage /,disəd'vɑntidʒ/ (n): sự bất lợi, thế bất lợi, tổn thất; 

  (vt): đặt ai vào thế bất lợi, làm cho ai thiệt thòi 
 To take advantage of sb/sth: tận dụng/lợi dụng ai, tận dụng/lợi dụng việc gì 
Prove /pru:v/ (v): chứng tỏ, chứng minh; thử thách, thử (súng, chất nổ, bản in...) 

Proof /pru:f/ (n): bằng/chứng cớ; thử thách, thử (súng, chất nổ, bản in...); nồng độ rượu chuNn 
         (adj,vt): (_/làm) không thủng được, không thấm nước, không xuyên qua được; 
         (vt): thử thách, kiểm tra (xem có lỗi hay không) 

 Prooless /'pru:flis/ (adj): không có bằng/chứng cớ 
 Prove /pru:v/ - Prove /pru:vd/ - Proven /'pru:vn/: chứng tỏ, chứng minh; thử, thử thách 
 This letter was not proofed carefully: lá thư này không được kiểm lỗi cNn thận 
Allege /ə'ledʒ/ (v): viện/vin vào, đưa ra luận điệu là; cho là, cáo giác là (có thể không bằng cớ) 
 Alleged /ə'ledʒd/ (adj): được viện vào, được vin vào, bị cho là, bị cáo buộc là 
 Allegation /,æli'geiʃn/ (n): sự viện/vin vào, luận điệu; lý để vin vào, cớ để vin vào 
 He allege illness as a reason for not going to work: anh ta viện cớ ốm để khỏi đi làm 
Approve /ə'pru:v/ (v): tán thành, chấp thuận, phê chuNn; chứng tỏ, chứng minh 
 Approving /ə'pru:viŋ/ (adj): tán thành, chấp thuận, phê chuNn 
 Approved /ə'pru:vd/(adj): (được) tán thành, chấp thuận, phê chuNn 
 Approval /ə'pru:vl/(n): (sự) tán thành, chấp thuận, phê chuNn 
 Approver /ə'pru:və/ (n): (người) tán thành, chấp thuận, phê chuNn 
 Disapprove /disə'pru:v/(v): không tán thành, phản đối 
Approximate /ə'prɔksimət/ (adj), /ə'prɔksimeit/ (v): xấp xỉ, gần đúng; giống với, gắn với 
 Approximately  /ə'prɔksimətli/ (adv): khoảng chừng, độ chừng 
 Approximative /ə'prɔksimətiv/ (adj): xấp xỉ, gần đúng 
 Approximation /ə,prɔksi'meiʃn/ (n): (sự/phép/con số/ý nghĩa) xấp xỉ, gần đúng 
About /ə'baʊts/ (adv): khoảng chừng, xấp xỉ; gần, sắp, gần xong, gần như; 
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  (prep): về, nói về, viết về; quanh quảnh, đây đó, rải rác, xung quanh, khoảng chừng 
 I'm just about ready: tôi gần xong rồi, tôi sắp xong rồi 
 I was just about to call you: tôi vừa mới định gọi cho bạn 
 That's about it: đó là cách tôi đánh giá, đó là cách tôi nhận thấy (thành ngữ thông dụng) 
Thereabout = Thereabouts /'ðeərəbaʊts/ (adv): xấp xỉ, chừng, khoảng, gần; lân cận, quanh quanh 
 1950 or thereabouts = 1950 or so: khoảng chừng năm 1950 
Ready /'redi/ (adj,adv): sẵn sàng, sẵn lòng, để sẵn, có sẵn; (adj): sắp, sắp sửa; 
  (vt): sẵn sàng; sửa soạn; (n): sự/tư thế sẵn sàng 
 Ready to burst: sắp nở hoa 
 Ready money: tiền có sẵn (trong tay), tiền mặt 
 Ready at hand: ngay tầm tay, đúng tầm tay 
 Be ready for: sẵn sàng cho 
Relevant /'reləvənt/ (adj): thích hợp, thích đáng ≈ Appropriate; xác đáng 
 Relevance /'reləvəns/ = Relevancy /'reləvənsi/ (n): (sự) thích hợp, thích đáng; sự xác đáng 
Pertinent /'pɜ:tinənt/ (adj): thích hợp, thích đáng ≈ Appropriate; đúng chỗ, đi thẳng vào (vấn đề) 
Prevalent /'prevalənt/ (adj): thịnh hành, thông dụng 
 Prevalence (n) 
Colloquial /kə'ləʊkwiəl/ (adj): thông tục 
 Colloquialness /kə'ləʊkwiəlnis/ (n): tính chất thông tục 
Blush /blʌʃ/ (n): sự đỏ mặt (vì thẹn); ánh hồng, nét ửng đỏ; (v): thẹn, đỏ mặt (vì thẹn); ửng đỏ 
 Blushing (adj) 

Blusher (n): phấn hồng 
Hard /hɑ:d/ (adj, adv): khắc nghiệt,khó khăn,vất vả; cứng,mạnh; (adv): cố gắng,tích cực; sát,gần 
 Harden (v): làm cho cứng/rắn, tôi luyện; làm cho dày dạn/nhẫn tâm/chai lỳ 
 Hardly (adv): khắc nghiệt, khó khăn, vất vả, chật vật; vừa mới, hầu như không: 

- He had hardly spoken when... Ông ta vừa mới phát biểu thì... 
- Hardly a day passes but... Hầu như không ngày nào mà... 
- Hardly ever... Hầu như không bao giờ 

 They are so busy that they hardly see each other even at night. 
 Hard-hit (adj): nặng nề (ảnh hưởng); thẳng tay/cánh, không nương tay (phê bình) 
 Hard-working (adj): chăm chỉ, làm việc chăm chỉ 
Board /bɔ:d/ (n): boong tàu; tấm ván, bảng, bìa cứng; bàn ăn, cơm tháng, tiền cơm tháng; 

    ban, bộ, ủy ban; 
          (v): lên tàu (máy bay, tàu thủy, xe lửa); lót ván, lát ván; ăn cơm tháng, nấu cơm tháng 
 Board game: trò chơi được thiết kế để chơi trên một tấm bảng, mặt bàn... (VD: cá ngựa) 
 Board of directors: ban giám đốc 
Embark /im'bɑ:k - em'bɑ:k / (vi): lên tàu (tàu bay, tàu thủy); (vt): cho lên tàu 

          (vi): (+in/on/upon) dấn thân vào, lao vào, bắt tay vào việc 
Embarkation /im,bɑ:'keiʃn/ (n) = (sự/quá trình) lên tàu, cho lên tàu 
Embarment /im'bɑ:kmənt/ (n) = Embarkation 

Aboard /ə'bɔ:d/ (adj,adv): trên/lên tàu thuyền/xe lửa/máy bay = on board 
 To go aboard = to go on board: đi lên tàu 
 Welcome aboard: mời lên tàu 
 All aboard: đề nghị mọi người lên tàu 
 This ship is big enough to carry at least 100 passengers on board. 
Abroad /ə'brɔ:d/ (adv): ở nước ngoài, ra nước ngoài; khắp nơi, ngoài trời; sai, lầm 
 To be all abroad: nghĩ sai hoàn toàn, lầm lẫn hoàn toàn 
Reason /'ri:zn/ (n): lý do, lý lẽ; lý trí, lẽ phải; (v): suy luận, lý luận; tranh luận, cãi lý, dùng lý lẽ 
 Reasonable (adj): có lý, hợp lý, phải chăng; có lẽ phải, vừa phải, biết điều 
 Unreasonable (adj): vô lý, bất hợp lý, không phải chăng; không biết điều,thái quá,quá chừng 
 To reason on/about a subject: suy luận về một vấn đề 
 To reason with someone: tranh luận/cãi lý với ai đó 
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 To reason out the answer: suy ra câu trả lời 
Legion /'li:dʒən/ (n): đội quân lê dương, số đông người; (adj): rất đông, rất nhiều 
 Legionnaire /,li:dʒə'neə/ (n): lính lê dương 
 Legionnaire's disease (n): bệnh viêm phổi do vi khuNn 
Region /'ri:dʒn/ (n): vùng, miền; lĩnh vực; tầng, lớp (khí quyển) 
 Regional (adj) 
Field /fi:ld/ (n): cánh đồng, mỏ, khu khai thác, bãi chiến trường, sân (thể thao), lãnh vực, phạm vi; 
       (vt): đưa đội (bóng) ra sân; trả lời thành công một loạt câu hỏi/chất vấn; 

      (vt ,vi): chặn và ném trả bóng, làm người chặn và ném trả bóng (môn cricket và baseball) 
 Field (n): còn 2 nghĩa khác: 
 - Là tất cả những người tham gia tranh tài trong một giải thi đấu 
 - Là đội bóng phòng thủ trong môn cricket và baseball (đội đứng phía ngoài để chặn bóng) 
Range /reindʒ/ (n): vùng, phạm vi, lĩnh vực, tầm ≈ Scope; hàng, dãy ≈ Row 

  (vt): xếp loại, xếp thứ tự; xếp vào loại, đứng về phía (ai); đi khắp, đi dọc theo 
  (vi): đứng cùng dãy, đi/nằm dọc theo; lên xuống giữa 2 mức 

 Prices ranged between $40 and $50: giá lên xuống trong khoảng 40-50 đô la 
 Temperature ranging from 10 to 20 degrees: nhiệt độ lên xuống từ 10 đến 20 độ 
Arrange /ə'reindʒ/ (v): sắp xếp/đặt,thu xếp,sửa soạn,chuNn bị; dàn xếp,hòa giải,thỏa thuận; cải biên 
 Arrangement /ə'reindʒmənt/ (n): (sự)... 
Derange /di'reindʒ/ (v): làm rối loạn/xáo trộn/mất trật tự; làm trục trặc; làm loạn trí/bấn loạn 
 Derangement /di'reindʒmənt/ (n): (sự/tình trạng)... 
Pack /pæk/ (v): gói, bọc, đóng kiện/hộp, xếp; tập hợp thành bầy; (n): gói, bọc; đàn, bầy, lũ, bọn 
 Package /'pækidʒ/ (n): gói đồ, kiện hàng; (v): đóng gói, đóng kiện, xếp vào bao bì 

Packet /'pækit/ (n): gói nhỏ 
Packed /'pækt/ (adj): nhồi nhét, đầy ắp 
 An action-packed bill: 1 chương trình đầy ắp hành động = 1 chương trình sống động 

Park /'pɑ:k/ (n): công viên, vườn hoa; bãi đất, bãi đậu xe 
       (v): đậu xe, đậu xe vào bãi, khoanh vùng thành bãi 

 Parking (n): sự đậu xe 
 Parking lot (n): bãi đậu xe, khu vực đậu xe. 
Yard /jɑ:d/ (n): sân (có rào), bãi rào (để chăn nuôi); xưởng, kho; đơn vị đo lường Anh (0,914m); 
       (vt): đưa súc vật vào bãi rào 
Garden /'gɑ:dn/ (n): vườn, công viên; vùng đất màu mỡ xanh tốt; (vi): làm vườn 
 Gardener /'gɑ:dnə/ (n): người làm vườn 
 Garden city: thành phố lớn có nhiều công viên và cây xanh 
 Garden of Eden = Eden /'i:dn/ (n): vườn Địa đàng 
Tamp /tæmp/ (v): nhét, nhồi; đầm, nện 
 Tamping (n): (sự) nhét, nhồi; đầm, nện 

Tamper /'tæmpə/ (n): người/cái đầm (xem ↓) 
Tamper /'tæmpə/ (v): (+with) lục lọi, xáo trộn; mua chuộc; giả mạo 
 Tampering (n): (sự) lục lọi, xáo trộn; mua chuộc, đút lót; giả mạo (giấy tờ) 
 Tamperer (n): người mua chuộc, đút lót; người giả mạo (giấy tờ) 
Stamp /stæmp/ (n): con tem, con dấu; dấu hiệu đặc trưng/bảo đảm; (v): dán tem; in vào (trí óc) 
Tract /trækt/ (n): vùng, miền, dải 
Sector /'sektə/ (n): khu vực, quân khu; hình quạt 
 Sectoral /'sektərəl/ (adj): (thuộc)... 
Area /'eəriə/ (n): diện tích, bề mặt; vùng, khu vực; tầm, phạm vi 
 Surface /sə'fis/ (n): bề mặt, bề ngoài; (v): trang trí mặt ngoài; nổi lên (tàu ngầm, người) 
Diameter /dai'æmitə/: đường kính 
Radius /'reidiəs/: bán kính 
 Radial (adj): (thuộc) tia; xuyên tâm, tỏa tròn 
Periphery /pə'rifəri/ (n): chu vi, ngoại vi, ngoại biên  (vòng ngoài của cái gì đó) 
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Peripheral /pə'rifərəl/ (adj): (thuộc) chu vi, ngoại vi, ngoại biên 
Perimeter /pə'rimitə/ (n): chu vi, ngoại vi, ngoại biên ; máy đo trường nhìn 

Ring /riŋ/ (n): cái nhẫn,đai thùng,vòng tròn,quầng; vũ đài,sân khấu tròn;vòng người/cây bao quanh 
Show-hand (n): công nhân đoàn xiếc; diễn viên xiếc 
Circus /'sə:kəs/ (n): rạp/gánh xiếc; trường đấu (La mã); chỗ nhiều đường gặp nhau 

Circuit /'sə:kit/ (n): chu vi; vòng quanh, vòng đua; mạch điện; (v) đi vòng quanh 
Circle /'sə:kl/ (n): đường tròn, tuần hoàn; quỹ đạo; (v) vây quanh, xoay vòng 
Circular /'sə:kjulə/ (adj): tròn, vòng, vòng quanh 
Circularity /,sə:kju'lærəti/ (n): dáng tròn, hình vòng tròn 
Circulate /'sə:kjuleit/ (v): lưu hành, lan truyền, truyền bá 

 Circulation /,sə:kju'leiʃn/ (n): sự lưu thông/hành; tổng số phát hành (báo); tiền, đồng tiền 
Recirculation /ri:,sə:kju'leiʃn/ (n): sự quay vòng, sự tuần hoàn khép kín 

Cycle /'saikl/ (n): chu trình, chu kỳ; (vi): quay vòng (theo chu kỳ) 
         (n): xe đạp; vòng (hóa học), tập thơ/bài hát có cùng chủ đề; (vi): đi xe đạp 
 Cyclic /'saiklik/ (adj) = Cyclical /'saiklikl/ (adj): tuần hoàn, theo chu kỳ 
 Cyclicity /sai'kliksiti/ (n): tính chất chu kỳ 
 Cycling /'saikliŋ/ (n): sự đi xe đạp 
 Cyclist /'saiklist/ (n): người đi xe đạp 
Recycle /ri:'saikl/ (vt): tái sinh, tái chế, phục hồi 
Rotate /rəʊ'teit/ (v): quay, xoay vòng; luân phiên nhau 
 Rotation /rəʊ'teiʃn/ (n): (sự) quay, xoay vòng; sự luân phiên 

Rotational /rəʊ'teiʃənl/ = Rotative /'rəʊtətiv/ (adj): quay, xoay vòng; luân chuyển 
 To totate the crops: trồng luân phiên, luân canh 
Sphere /sfiə/ (n): hình/quả cầu; bầu trời, vũ trụ; khu vực, phạm vi; (v): cho vào/làm thành hình cầu 
 Spheric /'sferik/ = Spherical /'sferikl/ (adj) 
Oval /'əʊvl/ (n): hình trái xoan; (adj): có hình trái xoan 
 Ovalness /'əʊvlnis/ (n): hình trái xoan 
Ellipse /i'lips/ (n): hình ê-líp 
Eclipse /i'klips/ (n/vt): (sự/làm) che, chắn, che khuất, lu mờ; (n): sự mất di danh tiếng/quyền lực; 

       thiên thực (nhật thực/nguyệt thực); pha tối, đợt tối (đèn biển) 
Cross /krɔs/ (n): cây thánh giá, dấu chữ thập, dấu gạch ngang (như chữ đ); bội tinh,huy chương; 

   sự tạp giao; nỗi thống khổ; bước thử thách, sự gian nan, sự gian lận/lừa đảo; 
  (adj): chéo nhau, vắt ngang; đối/trái ngược; bực mình, cáu gắt; lai giống; gian lận 
  (v): đi/đưa/vượt ngang qua; gạch ngang, bắt chéo, giao nhau; lai giống, gây trở ngại 
 Cross out/off: gạch đi, xóa đi (bao gồm gạch ngang và gạch chéo) 
 Cross over: vượt qua, ngang qua, đi qua 
Across /ə'krɔs/ (adv,prep): từ bên này qua bên kia, ở bên kia, cách 2 bên; (prep): (+from): đối diện 
 I live across town: tôi sống ở bên kia thành phố 
 My house is just across the street: nhà tôi ở ngay bên kia con đường 
 Just across from my house there's a school: đối diện nhà tôi là một ngôi trường 
Crossroad (n): đường cắt ngang; Crossroads: ngã tư; bước ngoặt 
Bypass (n): đường vòng, đường tránh 
Roundabout (n): bùng binh, chỗ đường vòng (phải qua bục CA...); (adj): quanh co, đi vòng 
Fork /fɔ:k/ (n): cái nĩa, chĩa; ngã ba (đường bộ/thủy) 
Folk /fəʊk/ (n): người, họ hàng thân thuộc; dân gian 
 Folklore /fəʊklɔ:/ (n): văn học dân gian, truyền thống dân gian 
 Fold-dance (n): điệu múa dân gian 
 Folk-music (n): nhạc dân tộc 

Folk-song (n): dân ca 
Folk-custom (n): phong tục tập quán dân tộc 

Track /træk/ (n): dấu, vết; đường mòn, đường hẻm; (v): theo dõi dấu vết, để lại dấu vết 
 Keep track of sb/sth: theo dấu vết của ai đó, theo sát ai đó; nắm được cái gì đó 
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 Lose track of sb/sth: mất hút, mất dấu vết; không nắm được cái gì đó 
 On track: tập trung vào (focused); đúng ngày giờ đã định, đúng thời gian đã định (on schedule) 
Junction /'dʒʌŋkʃn/ (n): (sự/mối/chỗ) nối, liền, gặp; giao lộ (kể cả hình chữ T) 
Join /dʒɔin/ (vt ,vi): ghép/nối lại, nối liền; kết hợp, liên kết, kết thân, thắt chặt; tham dự/gia, gia nhập; 

        (vt): đến với, đến gặp; trở về, trở lại (nhà, đơn vị...) 
        (n): điểm nối, chỗ nối, đường nối 
Join in sth (v): tham gia vào cái gì 
Join sth (v): gia nhập cái gì (đảng phái, quân đội) 
Join up (v): nhập ngũ = Join the army 
Join the ship (v): quay trở về tàu 
The road joins the two cities: con đường nối liền 2 thành phố 
Parallel lines never join: các đường thẳng song song không bao giờ gặp nhau 

Joint /dʒɔint/ (n): chỗ nối, mối nối, bản lề, khớp xương; (vt): ghép/nối bằng đoạn nối;chia từng đoạn 
          (adj): chung, cùng (giữa 2 hay nhiều người) ≈ share, together 
Out of joint: trật khớp, sai khớp; không ăn khớp, lộn bậy lung tung 
Joint efforts: cố gắng chung, nỗ lực chung 

Connect /kə'nekt/ (v): nối, kết nối, ghép nối; liên hệ, liên kết, kết giao; quan hệ với, họ hàng với 
 Connection /kə'nekʃn/ (n): (sự/vật) kết nối, liên kết, liên lạc, kết giao; bà con, họ hàng 
 Connective /kə'nektiv/ (adj): để nối, để kết nối; liên kết, liên hệ, kết giao 
Participate /pɑ:'tisipeit/: tham dự, tham gia, góp phần; (+of): có phần nào 
 Participator (n): người tham dự/tham gia/góp phần 
 Participant /pɑ:'tisipənt/ (n) = Paticipator; (adj): tham dự, tham gia, góp phần 
 Participation /pɑ:,tisi'peiʃn/ (n) sự tham dự/tham gia/góp phần 
Participle /'pɑ:tisipl/ (n): động tính từ 
 Present participle: động tính từ hiện tại, hiện tại phân từ 
 Past participle: động tính từ quá khứ, quá khứ phân từ 
Anticipate /æn'tisipeit/ (v): đoán/lường trước (Foresee); mong/chờ đợi (Expect); dùng/hưởng trước 
 Anticipation /æn,tisi'peiʃn/ (n): (sự)... 
 Anticipative /æn'tisipeitiv/ 
 The most anticipated event: sự kiện được mong đợi nhất 
Predict /pri'dikt/ (vt): nói trước, dự đoán, tiên tri 
 Prediction /pri'dikʃn/ (n): (sự/lời) nói trước, dự đoán, tiên tri 
 Predictive /pri'diktiv/ (adj): nói trước, dự đoán, tiên tri 
 Predictable /pri'diktəbl/ (adj): có thể đoán trước, có thể dự đoán 
 Predictor (n): nhà tiên tri, người đoán trước; máy quan trắc 
Herald /'herəld/ (v): báo trước; (n): người đưa tin, sứ giả; điềm báo 
Before /bi'fɔ:/ (adv, prep): trước, trước đây, đằng trước, phía trước; (conj): trước khi, thà... không... 
 I must finish my work before I go home: tôi phải làm xong việc trước khi tôi về nhà 
 He would die before he would betray the Party: anh ấy thà chết chứ không phản bội Đảng 
Beforehand /bi'fɔ:hænd/ (adv): sẵn, có sẵn, sẵn sàng; trước ≈ in advance, in anticipation 
 To be beforehand with: làm trước, đoán trước, biết trước 
Forecast /'fɔ:cɑ:st/ (n,vt): (sự/_) dự báo, dự đoán, đoán trước 
 The weather forecast: (bản tin) dự báo thời tiết 
Speculate /'spekjʊleit/ (v): suy đoán, ước đoán, phỏng đoán; đầu cơ, tích trữ; nghiên cứu 
 Speculation /,spekjʊ'leiʃn/ (n) 
 Speculative /'spekjʊ'lətiv/ (adj) 
Deduce /di'diu:s/ (v): suy luận, suy diễn, suy ra 
Deduct /di'dʌkt/ (vt): lấy đi, trừ đi, khấu trừ (*** cần phân biệt với Subtract là vi) 

Deduction /di'dʌkt/ (n): sự suy luận/suy diễn/suy ra; sự lấy đi/khấu trừ 
Deductive /di'dʌktiv/ (adj): suy diễn 

Guess /ges/ (n,v): đoán, phỏng đoán, ước chừng 
 An educated guess: dự đoán theo kinh nghiệm (không phải là đoán đại) 
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Guest /gest/ (n): khách; vật ký sinh; (v): xuất hiện như vị khách mời trên các chương trình 
Host /həʊst/ (n): chủ nhà/tiệc/khách sạn/quán; người dẫn chương trình TH; số đông, đám, đống 
 I can't come, for a whole host of reasons: Tôi không thể đến được vì một đống lý do 
Hostage /'hɒstidʒ/ (n): con tin, đồ thế chấp, đồ bảo đảm 
Omen /'əʊmən/ (n,v): điềm, điềm báo 
Ominous /'ɒminəs/ (adj): điềm báo; điềm gở, điềm xấu, đáng quan ngại 
 An ominous silence (n): sự yên lặng đáng sợ 
Oracle /'ɒrəkl/ (n): lời sấm, thẻ dạy; miếu thờ (nơi xin thẻ dạy); nhà tiên tri, thánh nhân 
 Oracular /ə'rækjʊlə/ (adj) 
Reckon /'rekən/ (vt): tính, đếm, đoán; cho là, coi là, nghĩ rằng; 

  (vi): tính, đếm; (+on/upon) dựa vào, tin cập vào, trông cậy vào; 
Reck /rek/ (v): băn khoăn, lo lắng; để ý 
 Reckless /'reklis/ (adj): không băn khoăn/lo lắng; không để ý tới; xem thường,bất chấp,liều 
 Recklessness /'reklisnis/ (n) 
Wreck /rek/ (n,v): sụp đổ, đổ nát, tàn phá; đắm tàu, đổ xe, trật đường ray 
 Wrecker (n): kẻ phá hoại,kẻ cướp bóc/làm đắm tàu; người làm nghề dỡ nhà,thu dọn/vớt đồ 
 Wreckage /'rekidʒ/ (n): vật đổ nát, mảnh vỡ/vụn; vật trôi dạt (biển) 
 Shipwreck /'ʃiprek/ (n): (sự/vụ) đắm tàu; (vt): làm đắm tàu 
Havok /'hævək/ (v,n): tàn phá 
 To make havok of... 
 To bring havok to... = to cause big havok to... 
Destroy /dis'trɔi/ (v): tàn phá, phá hủy, tiêu/hủy diệt; làm mất hiệu lực 
 Detroyer (n): kẻ/vật tàn phá/phá hủy/tiêu diệt; tàu khu trục 
 Detroyable (adj): có thể bị tàn phá/phá hủy/tiêu diệt; có thể bị mất hiệu lực 
Destructive /dis'trʌktiv/ (adj): tàn phá,phá huỷ,tiêu/hủy diệt; tiêu cực,không xdựng (csách, lời bình) 
 Destruction (n): (sự/tình trạng) tàn phá, phá hủy, tiêu/hủy diệt 
 Destructible /dis'trʌktəbl/ (adj) = Destroyable 
Ruin /ru:in/ (n,v): hỏng/đổ nát/tàn phá/điêu tàn/tiêu tan; phá sản, mất thanh danh, hư hỏng 
Bankrupt /'bæŋkrʌpt/ (n): người vỡ nợ, người bị phá sản; (adj,v): vỡ nợ, phá sản, mất hết 
 Bankruptcy /'bæŋkrʌptsi/ (n): (sự) vỡ nợ, phá sản; sự mất hết (danh dự, tiếng tăm...) 
Crush /krʌʃ/ (n): (sự) ép, vắt, vò, nghiến, đè nát; đám đông chen chúc, buổi hội họp đông đúc; 
          (vt): ép, vắt, vò, nghiến, đè nát; nhồi nhét, xô đNy; (vi): chen chúc, nhàu nát 
 Lemon crush: nước chanh ép 
 To hava a crush on sb: phải lòng ai 
 To crush one's enemy: tiêu diệt kẻ thù (của ai) 
 Hope is crushed: hy vọng đã tiêu tan 
Vandal /'vændl/ (n): kẻ phá hoại (công trình văn hóa) 
Collide /kə'laid/ (v): va, đụng; xung đột, va chạm 
 Collision /kə'liʒn/ (n) 
Conflict /'kɔnflikt/ (n) - /kɔn'flikt/ (v): (+with): (sự/cuộc/_) xung đột, va chạm; mâu thuẫn, đối lập 
 Conflicting /kən'fliktiŋ/ (adj) 
Damage /'dæmidʒ/ (v,n) = harm; damages (n): tiền bồi thường thiệt hại/tai nạn 
 Damaging (adj) = harmful 
 Damageable (adj): có thể bị hư hỏng/hư hại 
Harm /hɑ:m/ (v,n): làm hại, tai hại, thiệt hại, tổn hao 
 Harmful (adj): gây hại, có hại 
 Harmfulness (n) 
 Harmless /'hɑ:mlis/ (adj): vô hại, vô tội; ngây thơ 
Fault /fɔ:lt/ (n): lỗi, khuyểt điểm, thiếu sót, sai lầm; (v): chê trách 
 Faulty (adj): (có/mắc) lỗi, khuyết điểm, thiếu sót, sai lầm 
 Faultiness /'fɔ:tinis/ (n) 
 Fautless (adj): không có lỗi/khuyết điểm/thiết sót/sai lầm; hoàn thiện  (không có chữ I) 
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Guilt /gilt/ (n): tội, tội lỗi; (sự) có tội, phạm tội 
 Guilty (adj): có tội, phạm tội 
 Guiltiness /'guiltinis/ (n): (sự) có tội, phạm tội 
 Guiltless /'guiltlis/ (adj): không có tội, vô tội; không biết/không có chút nào (không có i) 
Innocent /'inəsnt/ (adj): vô tội; ngây thơ, trong trắng 

Innocence /'inəsns/ = Innocency /'inəsnsi/ (n): (tính/người) vô tội, ngây thơ, trong trắng 
Innovate /'inəveit/ (v): (+in) cách tân, đổi mới, đưa vào những cái mới, có sáng kiến dùng 
 Innovation /,inə'veiʃn/ (n): sự đổi mới/đưa vào cái mới, sáng kiến, cái/phương pháp mới 
 Innovative /'inəveitiv/=Innovatory /,inə'veitəri/ (adj): có tính chất đổi mới,có tính sáng kiến 
 Innovate in order to make progress: đổi mới để tiến bộ 
Plenty /'plenti/ (n): (sự) sung túc, phong phú, dồi dào, có nhiều 
 Plentiful /'plentifl/ (adj) 
Abound /ə'baʊnd/ (v): có rất nhiều, tồn tại với số lượng lớn; nhan nhản, đầy rẫy, lúc nhúc 
 Abounding (adj): phong phú, rất nhiều, thừa thãi 
 To abound in/with sth: có rất nhiều cái gì đó 
Abundant /ə'bʌndənt/ (adj): nhiều, phong phú, thừa thãi, dư thừa 
 Abundance /ə'bʌndəns/ (n): (sự) nhiều, thừa, phong phú; (sự) giàu có, dạt dào, đông người 
 Abundently (adv): nhiều 
Redundant /ri'dʌndənt/ (adj): dư, thừa; rườm rà (văn) 
 Redundance /ri'dʌndəns/ (n): (sự) dư, thừa, rườm rà; (người/việc) dư thừa, dư biên chế 
 Redundency (n) = Redundence (n) 
Surplus /'sə:pləs/ (n): thặng dư; số dư, số thừa 
 Surplus value (n): giá trị thặng dư 
Spare /speə/ (adj,v): dư thừa; để dành, tiết kiệm; thanh đạm, tằn tiện; (n): đồ phụ tùng (máy móc) 
 Spare time: thời gian rảnh rỗi 
 Spare cash: tiền để dành, tiễn nhàn rỗi 
Ton /tʌn/ (n): tấn (metric ton = 1000 kg, long ton = 1016 kg, short ton = 907,2 kg); rất nhiều 
 Tons of people: rất nhiều người 
Lard /lɑ:d/ (n): mỡ heo; (v): nhét mỡ vào thịt để rán; chêm vào, thêm thắt, tô điểm (nói, viết) 
Lack /læk/ (v,n): thiếu, không đủ 
 To be lacking in sth: không có đủ cái gì 
Slack /slæk/ (adj): uể oải, bê trễ, ế Nm; mềm yếu, nhu nhược; chùng, lỏng; đã tôi (vôi); 
  (n): thời kỳ/giai đoạn ế Nm; sự nghỉ ngơi, sự xả hơi; phần dây chùng; Slacks: quần; 
  (v): bê trễ, chểnh mảng; nghỉ ngơi, xả hơi; nới lỏng, làm chùng; tôi (vôi) 
Enough /i'nʌf/ (n,adj): đủ; (adv): đủ, khá 
 To have enough of everything: có đủ mọi thứ, mọi thứ có đủ dùng 
 Obviously enough: khá rõ ràng 
Adequate /'ædikwit - 'ædikwət/ (adj): đủ, đầy đủ; tương xứng, xứng đáng, thích đáng, thỏa đáng 
 Adequately (adv) 
Suffice /sə'fais/ (vi): đủ, đủ để; (vt): đủ cho, đủ đáp ứng cho 
 Sufficient /sə'fiʃənt/ (adj): đủ , có đủ ≈ Enough; (n): số lượng đủ 
 Sufficiency /sə'fiʃənsi/ (n): (sự) đủ, đầy đủ 
 Insufficient /,insə'fiʃənt/ (adj): thiếu, không đủ 
Suffer /'sʌfə/ (v): chịu đựng, chịu thiệt hại/tổn thất 
 Sufferer /'sʌfərə/ (n): người chịu đựng, người chịu thiệt hại/tổn thất (≈ nạn nhân) 
Tolerate /'tɒləreit/ (v): khoan dung, tha thứ; chịu đựng 
 Tolerant /'tɒlərənt/ (adj) 
 Tolerance (n) = Toleration (n) 
 Tolerable (adj): có thể khoan dung/tha thứ; có thể chịu đựng 
Sustain /səs'tein/ (v): chịu đựng, chống đỡ/cự, giữ vững; chấp nhận, xác nhận, chứng minh 
 Sustainment (n) 
 Sustainable (adj): (có thể) chịu đựng được, chống đỡ/cự được, xác nhận/chứng minh được 
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Substance /'sʌbstəns/ (n): chất, vật chất; thực chất, bản chất, căn bản; nội dung, đại ý; của cải, tài sản 
 Substantial /səb'stænʃl/ (adj): có thật, thực chất; có tài sản, trường vốn; quan trọng, cần thiết 
 Substantially /səb'stænʃəli/ (adv): về thực chất, về bản chất, về cơ bản; lớn lao, đáng kể 
Material /mə'tiəriəl/ (adj): (thuộc) vật chất, thể xác; hữu hình; 

        (n): chất, nguyên/vật liệu; tài liệu; quan trọng, cần thiết 
 Materially /mə'tiəriəli/ (adv): vật chất, hữu hình; cụ thể; thiết yếu 
 Marterialist /mə'tiəriəlist/ (n): người theo chủ nghĩa duy vật; người nặng/thiên về vật chất 
 Materialism /mə'tiəriəlizəm/ (n): chủ nghĩa duy vật; (sự/chủ nghĩa) nặng/thiên về vật chất 
 Materialize /mə'tiəriəlaiz/ (n): vật chất hóa, cụ thể hóa; thực hiện 
 Materialization /mə,tiəriəlai'zeiʃn/ (n): sự vật chất hóa, sự cụ thể hóa; sự thực hiện 
 Immaterial /,imə'tiəriəl/ (adj): vô hình, phi vật chất; không quan trọng, vụn vặt 
 Materials for a book: tài liệu để viết một cuốn sách 
Matter /'mætə/ (n): chất,vật chất; vật,vật phNm; nội dung,sự kiện,chủ đề,vấn đề; nguyên nhân, lý do; 
         việc, chuyện, việc/chuyện quan trọng; (vi): (có ý nghĩa/có tính chất) quan trọng 
 It doesn not matter much: chuyện đó không quan trọng lắm 
 N o matter: không có gì quan trọng, không có gì đáng ngại 
 N o matter for complaint: chẳng có lý do gì để than phiền cả 
Bore /bɔ:/ (v,n): buồn, chán; quấy rầy, làm phiền; khoan, đào 
 Boredom /'bɔ:dəm/ (n): (nỗi/sự/điều) buồn tẻ, buồn chán 
Bear /beə/ – Bore /bɔ:/ – Borne /bɔ:n/ (vt ,vi): mang, vác, ôm, cầm; chịu, chịu đựng, chống, chống đỡ; 

sinh sản, sinh lãi; rẽ, quay, hướng về = Turn; ở vào vị trí = Situate 
 Born (adj): sinh, ra đời; phNm chất/khả năng bNm sinh 
 To be a born leader: là nhà lãnh đạo bNm sinh 
 French-born: có cha mẹ là người Pháp, người gốc Pháp 
 Born and bred: sinh ra và lớn nên (bao gồm nuôi dưỡng, giáo dục... ở một nơi nào đó) 
 Born in the purple: xuất thân từ một gia đình quý phái, dòng dõi vương giả 
Bear /beə/ (n): gấu 
 Teddy bear: gấu nhồi bông 

Panda /'pændə/ (n): gấu trúc 
Ear /iə/ (n): tai, khả năng/sự nghe; (n,v): trổ bông (lúa) 
 Earing (n): bông tai 
Earmark /'iəmɑ:k/ (n/v): (_/đánh) dấu đánh ở tai (cừu...), dấu riêng (chỉ sở hữu); dành, dành ra 
Stud /stʌd/ (n): bông tai (kiểu nút), rivê, đinh tán, núm/quả đấm cửa, trại/lứa/con ngựa giống 
Earn /ə:n/ (v): kiếm được, được hưởng 
 Earn my living: kiếm sống 
 Earn my money: kiếm tiền 
Earnest /'ə:nist/ (adj,n): đứng đắn,nghiêm túc/chỉnh; (n): dứt khoát,cứng rắn; tiền đặt cọc,bảo đảm 
Pivot /'pivət/ (n): trụ, chốt; điểm then chốt, điểm mấu chốt; 

        (vt): đặt lên trụ, đóng vào chốt; (vi): xoay quanh (trụ, chốt) 
Whir = Whirr /wɜ:/ (n,v): kêu vù vù, kêu vo vo 
Whirl /wɜ:l/ (n,v): xoay tít, quay cuồng; (n): gió lốc, gió cuốn; (v): lao đi, lao nhanh như gió 
 Whirlpool (n): xoáy nước 
 Whirlwind (n): cơn gió lốc/gió cuốn 
Whisk /wisk/ (n): (sự/cái/động tác) lướt/vút nhanh; (v): vụt, đập vun vút, vẫy đuôi, đánh (kem) 
Whiskers /'wiskəz/ (n): râu, ria, tóc mai 
 By a whisker: trong gang tấc, trong đường tơ kẽ tóc 
Beard /biəd/ (n): râu, ngạnh (mũi tên, lưỡi câu); (v): đương đầu với, chống cự với 
 Bearded /'biədid/ (adj): có râu, có ngạnh 
Bristle /'brisl/ (n): râu cứng (râu rễ tre), lông cứng; lông ở bàn chải; (v): xù, dựng đứng (lông) 
Mustache = Moustache /məs'tɑ:ʃ - 'mʌstæʃ/ (n) râu mép, ria 
Raze /reiz/ (v): san bằng, phá trụi 

Razor /'reiʒə/ (n): dao cạo (râu) 
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Barbate /'bɑ:beit/ (adj): (sinh vật học) có gai, có râu, có ngạnh 
 Barbed /bɑ:bd/ (adj): có gai, có ngạnh 
 Barbed wire: dây thép gai 

Barber /'bɑ:bə/ (n): thợ cắt tóc, thợ cạo (râu); (vt): cắt tóc, cạo râu (cho ai) 
Barbecue /'bɑ:bikjʊ:/ (n,v): (heo/bò/cừu) nướng/quay cả con; (n): liên hoan ngoài trời có babecue 
Baby /'beibi/ (n): em bé, đứa trẻ mới sinh; người yêu, cưng; (vật) nhỏ, xinh 
Child /tʃaild/ (n): đứa trẻ, đứa bé; đứa con 
 Childlike /tʃaildlaik/ (adj): như trẻ con, ngây thơ, thật thà 
 Children /tʃildrən/ (n): số nhiều của Child 
Trait /trei – treit/ (n): nét (tiêu biểu), đặc điểm = Characteristic (n,adj) 
 The chief traits in his character: những nét chính trong đặc tính của anh ta 
Portrait /'pɔ:trit/ (n): chân dung, ảnh; hình tượng, điển hỉnh 
 Portray /pɔ:'trei/ (v): vẽ chân dung, miêu tả (sinh động) 
 Portrayal /pɔ:'treiəl/ (n): sự vẽ chân dung, sự miêu tả 
Landscape /'lænskeip/ (n): phong cảnh; tranh phong cảnh/đồng quê; 

(v): làm đẹp phong cảnh, làm nghề xây dựng vườn hoa, công viên 
Sandscape /'sænskeip/ (n): mô hỉnh cát (mô phỏng địa hình một cách trực quan bằng cát) 
Client /'klaiənt/ (n): khách, khách hàng 
 Clientele /,klai:ən'tel/ (n): những khách hàng quen (nhà hàng, rạp hát...); một nhóm khách hàng 
Custom /'kʌstəm/ (adj): làm theo khách hàng/đặt hàng; (n): phong tục, tục lệ; khách/bạn hàng 
 Customer /'kʌstəmə/ (n): khách hàng (người mua hàng hóa hay dịch vụ) 
 Customs /'kʌstəmz/ (n): hải quan, thuế quan 
 Custom-built = Custom-made (adj): làm theo khách hàng/đặt hàng 
 Customary /'kʌstəməri/ (adj): theo thông thường, thành thói quen, theo phong tục/tục lệ 
Accustom /ə'kʌstəm/ (vi): làm cho quen, tập cho quen 
 Accustomed (adj): quen với, thành thói quen 
Tariff /'tærif/ (n): giá, bảng giá; thuế quan, biểu thuế quan, thuế xuất nhập khNu; (v): định giá/thuế 
Excise /'eksaiz/ (n,vt): (_/Sở thu/đánh) thuế hàng hóa (nội địa), thuế môn bài; (vt): cắt, cắt xén/lọc 
To walk in one's sleep: mộng du 
To talk in one's sleep: mơ 
To sleep standing: ngủ đứng 
Sleep-walker: người mộng du 
Gland /glænd/ (n): tuyến (y học); nắm/miếng đệm 
Glance /glɑ:ns/ (n): cái liếc nhìn, tia loé lên, sự sượt qua; (v): liếc nhìn, bàn lướt qua, loé sáng lên 
Glimpse /glimps/ (n,v): cái nhìn thoáng qua/lướt qua; thoáng hiện, thoáng thấy; (n): đại cương 
Scribe /skraib/ (n): người viết/chép/sao chép; (v): kẻ bằng mũi nhọn (vạch đường trên gỗ để cưa) 
Subscribe /səb'skraib/ (vt): quyên vào, góp vào; đặt (báo), đặt mua dài hạn; ký vào (văn kiện) 
   (vi): nhận quyên, nhận góp; đặt (báo), đặt mua dài hạn; tán thành, đồng ý 
 Subscription /səb'skripʃn/ (n): (sự/số tiền) quyên góp; (sự) ký tên, tán thành; sự đặt mua 
 Subscriber /səb'skraibə/ (n): người góp (tiền), người ký tên, người đặt mua báo 
 To subscribe to a newspaper: đặt mua báo (dài hạn) 
 To subscribe a sum to a charity: góp một số tiền vào việc từ thiện (a sum = một số tiền) 
Describe /dis'kraib/ (vt): diễn tả, mô tả 
 Descriptive /dis'kriptiv/ (adj): diễn tả, mô tả 

Description /dis'kripʃn/ (n): (sự) diễn tả, mô tả; diện mạo, hình dạng; loại, hạng, kiểu 
Answer (to) the description: đúng như mô tả, phù hợp với sự mô tả 

Prescribe /pris'kraib/ (v): ra lệnh, truyền lệnh, sai khiến; kê toa (y học) 
 Prescriptive /pris'kriptiv/ (adj): ra lệnh, truyền lệnh, sai khiến 

Prescription /pris'kripʃn/ (n): (sự) ra lệnh, truyền lệnh, sai khiến; sự kê toa 
 Prescript /'pri:skript/ (n): mệnh lệnh, sắc lệnh, điều luật, quy định 
Bruise /bru:z/ (n): vết thâm tím, bầm tím; (v): làm thâm tím, bầm tím 
Pain /pein/ (n,v): đau đớn, đau nhức 
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 He is a pain in the neck: Hắn ta là nỗi phiền toái/sự quấy rầy 
Paint /peint/ (n): sơn, phấn, thuốc màu; (v): quét sơn, đánh phấn; tô, vẽ, mô tả 
 Painter /'peintə/ (n): thợ sơn, họa sĩ 
 Painting /'peintiŋ/ (n): bức vẽ, bức tranh; sự sơn/vẽ, hội họa 
 Paintbrush /'peintbrʃ/ (n): chổi sơn, bút vẽ, cọ 
Sting /stiŋ/ (n,v): đau nhói, đau nhức; chích, đốt; (n): ngòi (ong,muỗi), răng (rắn), nốt chích, nọc 
 Stinger /stinŋə/ (n): (người/đồ vật) châm, chích; sâu bọ biết đốt (ong, muỗi); 

cú đấm đau, lời nói chua cay 
Hurt /hɜ:t/ (n): vết thương, chỗ đau; (vt ,vi): làm bị đau/tổn thương; (vt ,vi ,n): xúc phạm, tổn hại 
 Hurtful (adj): có hại, gây hại, làm tổn thương 
Sore /sɔ:/ (n): vết thương, chỗ đau; (adj,adv): đau đớn, ác nghiệt, ác liệt 
 Sorely (adv): đau đớn, ác nghiệt, ác liệt, cấp thiết 
Vulnerable /'vʌlnərəbl/ (adj): có thể bị tổn thương/tấn công; có chỗ yếu/nhược điểm 
 Vulnerability /,vʌlnərə'biləti/ (n) 
Vulgar /'vʌlgə/ (adj): thô bỉ/tục; thông thường, thông tục; The vulgar: quần chúng, nhân dân 
 Vulgarity /vʌl'gærəti/ (n): (tính/lời/hành động) thô bỉ/tục; thông thường, thông tục 
Obscen /əb'si:n/ (adj): tục tĩu, dâm tà, khiêu dâm 
 Obscenity /əb'senəti/ (n): sự/lời... 
Profane /prə'fein/ (v): báng bổ, xúc phạm; làm ô uế; (adj): báng bổ, xúc phạm, ngoại đạo, trần tục 
 Profanity /prɒ'fænəti/ (n): (tính/lời/hành động) báng bổ, xúc phạm 
 Profanation /,prɒfə'neiʃn/ (n): sự báng bổ/xúc phạm; sự làm ô uế 
Measles /'mi:zlz/ (n): bệnh sởi 
Diesel /'di:zl/ (n): đầu máy/động cơ/dầu điêzen 
Oil /ɔil/ (n): dầu (khoáng, ăn); (v): tra dầu, thấm dầu, biến thành dầu 
 Oilman /'ɔilmən/ (n): người bán dầu, người làm trong ngành dầu khí 
Petrol /'petrəl/ (n): xăng 
 Petrolic /pi'trəʊlik/ (adj): (thuộc) xăng, dầu hỏa 
 Petroleum /pi'trəʊliəm/ (n): dầu mỏ, dầu hỏa 
Patrol /pə'trəʊl/ (n): việc/đội/người/xe tuần tra; (v): đi tuần tra 
Fuel /'fju:əl/ (n): chất đốt, nhiên liệu; (v): cung cấp chất đốt 
Gauge /geidʒ/ (n): máy/đồng hồ đo; tiêu chuNn/phương tiện đánh giá; (v): đo, đánh giá 
 The fuel gauge registered almost empty: đồng hồ nhiên liệu đã chỉ mức gần như cạn. 
Clue /clu:/ (n): đầu mối, manh mối; hướng dẫn để giải ô chữ; (v): làm cho am hiểu (+up) 

He's clued up on/about politic. 
His teacher's clued him up on that lesson. 

Back /bæk/ (n): lưng, mặt sau, mặt trái, sống (dao), gáy (sách), mu (bàn tay); (v): lùi, lùi lại 
       (adj): sau, hậu; ngược lại, lộn lại, trở lại; còn nợ lại, còn chịu lại; 
       (adv): lùi lại, về phía sau (di chuyển), về phía trước (thời gian); trả lại, trở lại, ngược lại; 
Backbone /'bækboun/ (n): xương sống, trụ cột; nghị lực 
Back rent: tiền thuê nhà còn nợ lại (chưa trả đủ) 
Some few years back: vài năm trở về trước (không phải là vài năm sau) 

Background /'bækgraʊnd/ (n): phía sau; phông, nền (nhạc, cảnh...), bối cảnh; 
kiến thức, học vấn, quá trình đào tạo, quá trình học tập, kinh nghiệm (của một cá nhân) 

Playground /'pleigraʊnd/ (n): sân chơi, sân thể thao (trường học) 
Spine /spain/ (n): xương sống, gáy sách; gai, ngạnh, cạnh sắc 
 Spine-chilling (adj): lạnh xương sống, rợn xương sống, nổi gai ốc 
 Spine-chiller (n): (sách/phim) kinh dị, rùng rợn 
Chill /tʃil/ (adj): ớn lạnh, rùng mình; lạnh lẽo, băng giá; lạnh lùng, lạnh nhạt; đã tôi; (n): (sự)...; 
      (vt): làm ớn lạnh, làm chết cóng; làm nhụt nhuệ khí, giội gáo nước lạnh; (vi): ớn/cảm lạnh 
 Chilling /'tʃiliŋ/ (adj): lạnh, làm ớn lạnh; làm nhụt nhuệ khí 
 Chilly /'tʃili/ (adj): ớn lạnh, rùng mình; lạnh lẽo, băng giá; lạnh lùng, lạnh nhạt; (n): (sự)... 
Chili = Chilli /'tʃili/ (n): ớt khô 
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Chutney /'tʃʌtni/ (n): tương ớt 
Label /'leibl/ (n): nhãn, nhãn hiệu, danh hiệu; (vt): dán nhãn, ghi nhãn; liệt vào loại, gán cho là 
 Labeller /'leiblə/ (n): (người/máy) dán nhãn, ghi nhãn 
 Relabel /ri:'leibl/ (vt): dán nhãn lại, ghi nhãn lại; liệt lại/gán lại cho là 
Tab /tæb/ (n): nhãn (dán hàng hóa); vạt, dải, đầu... (để gắn lên vật gì); phù hiệu cổ áo (lính); 
   hóa đơn; sự tính toán, sự kiểm tra 
 To put tab on: gắn/đính nhãn lên cái gì 
 To keep tab on: kiểm tra (sổ sách chi tiêu) 
 To pick up the tab: trả tiền hóa đơn 
Tag /tæg/ (n): nhãn, thẻ (buộc vào đồ vật để ghi giá tiền, tên chủ...); sắt bịt đầu, phần chót đuôi; 
      (vt): buộc, khâu, đính (nhãn, thẻ); bịt đầu 
Ticket /'tikit/ (n): vé; giấy (phép, mời), phiếu, thẻ, nhãn; (v): phát vé/phiếu; dán/ghi nhãn 
 Ticketing /'tikitiŋ/ (n): sự dán/ghi nhãn 
Tickle /'tikl/ (n): sự cù (chọc lét); cảm giác nhột; (v): cù, làm cho cười/nhột; kích thích (tính tò mò) 
Stick /stik/ (n): cái gậy, que, cán (chổi, dao...), thỏi (kẹo), dùi (trống): 

Stick – Stuck – Stuck /stʌk/: đâm, thọc, chọc, cắm; ghim, dán, dính; kẹt, sa lầy, vướng mắc 
Sticker /'stikə/ (n): nhãn có sẵn keo dính, người dán; người/dao chọc (tiết) 

 Stick out: ló ra, lè ra, đưa ra 
 Stick to: kiên trì, bám vào (cái gì), theo sát sao 
 Stick down: dán lại, ghi vào 
 Stuck-up (adj): học đòi làm sang, ngông nghênh, ngạo mạn 
Rod /rɒd/ (n): cái gậy, que, roi; cần câu (rod fishing), người câu cá (rod man); sào Anh (≈ 5m) 
Sticky /'stiki/ (adj): dính, sánh, nhầy, nhớp nháp, nhão nhoẹt; khó tính/chịu; nóng Nm (thời tiết) 
Jam /dʒæm/ (n): mứt; (n/v) kẹp chặt, ép chặt, nhồi nhét, tắc nghẽn, chen chúc 
Stuck /stʌk/ (adj): bị kẹt, bị tắc, bị sa lầy, bị cản trở 
Tuck /tʌk/ (n): nếp gấp; (v): gấp nếp; nhét vào, đút vào, thu vào, rúc vào, chui vào 
 Tuck up: xăn lên, vén lên 
Fold /fəʊld/ (n): nếp gấp, nếp oằn, khúc cuộn; khe núi, hốc núi; 
         (vt ,vi): gập lại, gấp lại; (vt): vén, xắn, khoanh (tay); bọc, bao phủ, ôm, ẵm 
 To fold the letter into three parts: gấp lá thư làm 3  
Wrinkle /'riŋkl/ (n): (vết/nếp) nhăn, nhàu; nếp gấp, dợn sóng; (vt ,vi): làm nhăn, làm nhàu, cau mặt 
Titillate /'titileit/ (v): cù, chọc lét; kích dục 
 Titillation (n) 
Sex /seks/ (n): giới tính, sinh lý; (v): xác định giới tính; (+up) khêu gợi dục tính 
 Sexual /'sekʃʊəl/ (adj): (thuộc) giới tính, sinh dục; (dựa trên) giới tính, sinh dục 

Sexuality /,sekʃʊ'æləti/ (n): (bản năng/tính chất) giới tính, sinh dục 
Sexy /'seksi/ (adj): khêu gợi, gợi tình 

 Sexsism /'seksizəm/ (n): sự thành kiến về giới tính 
Sexist /'seksist/ (adj): (thuộc) thành kiến về giới tính 

Whoop /hu:p – wu:p/ (v,n): ho khục khặc; kêu, la, hò, reo; (interj): húp! (tiếng thúc ngựa) 
 Whooping-cough /'hu:piŋ kɒf/ (n): bệnh ho gà 
 Whoops (jnterj): ối! chết cha! 
Cough /kɒf/ (v,n): ho 
Couch /kaʊtʃ: (n): đi văng, trường kỷ = divan /di'væn/; 

 (n): giường = kip /kip/: (n) giường, chỗ ở, nhà trọ; (v): ngủ 
 (v): nằm dài ra, Nn náu, nằm phục kích 

Sofa /'səʊfə/ (n): xô-fa, trường kỷ 
Pillow /'piləʊ/ (n): cái  gối; (v): gối lên (đầu), kê cái gì lên bằng gối 
Twice /twais/ (adv): hai lần, gấp đôi 
Once /wʌns/ (adv): một lần, một khi; trước kia, xưa kia; đã có một thời; (n): một lần 
  (conj): khi mà, một khi, ngay khi 
 For once: ít nhất là một lần 
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 Just for once: chỉ một lần này thôi 
 At once: ngay lập tức, không chậm trễ; đồng thời, cùng lúc 

Once more = Once again: (thêm) một lần nữa 
 Once or twice a week: một hoặc hai lần mỗi tuần 

Once famous artist: nghệ sĩ nổi tiếng một thời 
Once he hesitates we have him: khi mà nó do dự là ta sẽ thắng nó đấy 

 Once upon a time: trong một lần xưa kia = ngày xửa ngày xưa 
Upon /ə'pɒn/ (prep): 
 1. trên, ở trên: upon the wide sea (trên biển rộng) 
 2. lúc, vào lúc, trong lúc, trong khoảng: upon a long voyage (trong cuộc hành trình dài) 
 3. nhờ, nhờ vào: to depend upon sb to live (nhờ vào ai mà sống) 
 4. theo, với: upon these terms (theo những điều kiện này) 
 5. chống lại: to draw my sword upon him (rút kiếm ra chống lại hắn ta) 
Sometimes = Occasionally = (Every) N ow and then = (Every) N ow and again = Once in a while 
Genre /'ʒɑ:ŋrə/ (n): loại, thể loại 
 The novel and short story are different genres: tiểu thuyết và truyện ngắn là khác thể loại 
Gender /'dʒendə/ (n): giới tính, giống (đực/cái); 

      (v): sinh ra, gây ra, đem lại = Engender /in'dʒendə/ 
Gendarme /'ʒɒndɑ:m/ (n): hiến binh, sen đầm 
 Gendarmerie /ʒɒn'dɑ:məri/ (n): lực lượng hiến binh, sở chỉ huy hiến binh 
Compare /kəm'peə/ (v): (+with/to) so sánh, đối chiếu; có thể so sánh; (n): sự so sánh 
 Comparison /kəm'pærisn/ (n): sự so sánh 
 Comparative /kəm'pærətiv/ (adj): so sánh; tương đối = Relative ≠ Absolute 

Comparable /'kɒmpərəbl - kəm'pærəbl/ (adj): có thể so sánh được 
Compatible /kəm'pætəbl/ (adj) tương thích, tương hợp, hợp nhau, có thể dùng được với nhau 
 Compatibility /kəm'pætə'biləti/ (n): (tính) tương thích, tương hợp, hợp nhau 
Compartment /kəm'pɑ:tmənt/ (n): gian, ngăn (nhà), toa xe lửa, khoang (tàu thủy) 
Apartment /ə'pɑ:tmənt/ (n): căn hộ, căn phòng, buồng 
Department /di'pɑ:tmənt/ (n): bộ, cục, sở, ban, khoa; gian hàng 
 State Department: Bộ ngoại giao Mỹ 
 Department store: cửa hàng tổng hợp 
Ministry /'ministri/ (n): bộ, chức bộ trưởng, nhiệm kỳ bộ trưởng; nội các, chính phủ 
 Minister /'ministə/ (n): bộ trưởng; công sứ,trợ thủ;mục sư; (v):giúp đỡ,chăm sóc;làm mục sư 
 Ministerial /,minis'tiəriəl/ (adj): (thuộc) bộ trưởng, quốc vụ khanh, mục sư; giúp, góp phần 
 Ministration /,minis'treiʃn/ (n): (sự) giúp đỡ, chăm sóc 
Depart /di'pɑ:t/ (vi): rời khỏi, ra đi, khởi hành; sao nhãng, đi trệch, lạc (đề); (vt ,vi): chết, lìa đời 
 Departure /di'pɑ:tʃə/ (n): (sự) rời khỏi, ra đi, khởi hành; (sự) sao nhãng, trệch hướng, lạc 
 Departed /di'pɑ:tid/ (adj): đã qua, dĩ vãng; đã chết, quá cố; (n): người quá cố (s.ít = s.nhiều) 
Arrive /ə'raiv/ (vi): đến, đi đến, tới nơi 
 Arrival /ə'raivl/ (n): sự đến/tới; người/vật/chuyến hàng mới đến 
Destination /,desti'neiʃn/ (n): nơi đến, nơi tới, nơi gửi/đưa đến; đích đến, mục đích 
Compose /kəm'pəʊz/ (v): soạn, sáng tác; bao gồm, gồm có; giải quyết, dàn xếp; sắp chữ (in) 
 Composing /kəm'pəʊziŋ/ (n): sự sáng tác; sự sắp chữ (in) 
 Composer /kəm'pəʊzə/ (n): người soạn nhạc, người sáng tác = Musician (n) 
Composite /'kɔmpəzit/ (adj): ghép lại, hợp lại; đa hợp; (n): hợp chất 
 Composition /,kɔmpə'ziʃn/: (sự) hợp thành/cấu thành,sáng tác,đặt câu; cấu tạo,thành phần; 
  bài sáng tác, tác phNm, bài viết; sự pha trộn/hỗn hợp; chất tổng hợp (giả ngọc...) 
Compound /'kɔmpaʊnd/ (n): hợp chất; từ ghép; (adj): ghép, phức, phức hợp, đa hợp 
 /kɔm'paʊnd/ (v): pha trộn, hòa lẫn, ghép từ; điều đình, dàn xếp 
 Compoundable (adj): có thể điều đình/dàn xếp 
Component /kəm'pəʊnənt/ (adj): hợp hợp, cấu thành; (n): thành phần, phần hợp thành, bộ phận 
 The components of an engine: những bộ phận của động cơ 
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 The components of an TV: những linh kiện của một TV 
Ingredient /in'gri:diənt/ (n): thành phần, thành tố, phần hợp thành 
Section /'sekʃn/ (n): sự cắt, mặt cắt (tiết diện), phần cắt ra; phần, đoạn, nhóm, khu vực; 
   (vt): cắt; (chia ra/sắp xếp) thành từng phần, thành từng đoạn, thành từng khu vực 
 Sectional (adj): (thuộc) tầng, lớp, đoạn, mặt cắt 
Portion /'pɔ:ʃn/ (n): phần, phần chia; phần thức ăn, của hồi môn; số phận, số mệnh; 
   (vt): chia phần, chia thành từng phần; cho của hồi môn 
Oversleep – Overslept: ngủ quên, ngủ quá giấc 
Interior /in'tiəriə/ (adj,n): ở trong, trong đất liền; nội bộ, nội địa; nội tâm, riêng tư ≠ Exterior 
 Interiority /in,tiəri'ɒrəti/ (n): tính chất nội bộ, tính chất ở trong 
 Ministry of the Interior: Bộ nội vụ 
 Interior life: cuộc sống nội tâm 
 Interior decoration: trang trí nội thất 
 Exterior /iks'tiəriə/ (adj,n): ngoài, bên ngoài, nước ngoài, bề/vẻ ngoài; (adj): từ ngoài vào 
Inside /in'said/ (n): mặt/bên/phía trong; (adj,adv,prep): ở trong, vào trong, nội bộ ≠ Outside 
 Inside lane: làn đường phía bên trong (làn đường chạy chậm hơn) 
 Inside out: tường tận, tỉ mỉ; từ phía trong ra ngoài 
 Know a subject inside out: hiểu biết tường tận vấn đề 
Seat /si:t/ (n,v): ghế, chỗ ngồi; chỗ, nơi; địa vị, cơ ngơi 
 Seating plan: sơ đồ chỗ ngồi 
Grimace /gri'meis/ (v,n): nhăn nhó, cau có; (v): làm điệu bộ màu mè õng ẹo 
Screw /skru:/ (n): con ốc vít; (v): bắt vít, vặn vít; nhăn mặt, mím môi 
 Screwdriver (n): tuốc nơ vít 
 Screw up one's courage: thu hết can đảm 
 Screw up inside with excitement: trong lòng tràn ngập niềm phấn khích 
Wrest /rest/ (n): sự vặn mạnh; khóa lên dây đàn; (v): vặn mạnh; giật mạnh, cố moi ra, cố rút ra 
 Wrestle /'resl/ (n): cuộc/sự đấu vật; (v): vật lộn, đấu vật, đánh vật, vật (ai) xuống 
 Wrestler /'reslə/ (n): đô vật 
 Wrestling /'resliŋ/ (n): môn đấu vật, sự vật lộn 
Bolt /bəʊlt/ (n): bù loong; cái then, cái chốt cửa; cái sàng/rây; (v): sàng, rây; chốt cửa 
N ut /nʌt/ (n): con ốc/tán; quả hạch 
Triangle /'traiæŋgl/ (n): hình tam giác, ê ke, bộ ba 
 Triangular /trai'æŋgjʊlə/ (adj): (thuộc) tam giác; 3 phe, 3 bên 
Pentagon /'pentəgən/ (n): hình ngũ giác; The Pentagon: Lầu N ăm Góc (Bộ Quốc phòng Mỹ) 
 Pentagram /'pentəgræm/ (n): sao 5 cánh 
 Pentagonal /pen'tægənl/ (adj): có 5 cạnh 
Rectangle /'rektæŋgl/ (n): hình chữ nhật 
 Rectangular /rek'tæŋgjʊlə/ (adj): (thuộc) hình chữ nhật, vuông góc. 
Doz = Dozen /'dʌzn/ (n): 1 tá (12 cái) 
Boisterous /'bɔistərəs/ (adj): náo nhiệt, huyên náo; hung dữ, dữ dội 
 Boisterousness /'bɔistərəsnis/ (n): (tính)... 
Vital /'vaitl/ (adj): sống còn, trọng yếu; (thuộc sự) sống; sinh động 
 Vital style: văn phong/kiểu cách sinh động 
 Vital power: sức sống 
 Vital mistake: sai lầm chết người/nguy hiểm/nghiêm trọng 
 Vitality /vai'tæləti/ (n): sức sống, sinh khí; khả năng tồn tại lâu dài 
Umbrella /ʌm'brelə/ (n): dù, ô, lọng 
Parachute /'pærəʃu:t/ (n): cái dù (để nhảy); (v): nhảy dù, thả bằng dù 
 Chute /ʃu:t/ (n): cầu trượt, đường trượt, dốc lao, dốc trượt; thác nước; chữ tắt của Parachute 
Paradise /'pærədaiz/ (n): thiên đường, nơi cực lạc; vườn thú; tầng trên cùng của nhà hát 
 Paradisic(_al) /,pærə'disikl/ = Paradisiac(_al) /,pærə'disiæk/ (adj) 

= Paradisaic /,pærədi'seik/ = Paradisaical /,pærədi'zaiəkl/ (adj): như ở thiên đường/cực lạc 
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Heaven /'hevn/ (n): thiên đường, bầu trời, hạnh phúc thần tiên; Trời, Thượng đế, N gọc hoàng 
 By heaven! = Good heaven! = Trời ơi 
 The will of Heaven: ý Trời 
Inferno /in'fɜ:nəʊ/ (n): địa ngục; (nơi/cảnh) rùng rợn, ghê gớm 
 Infernal /in'fɜ:nl/ (adj) 
Hell /hel/ (n): địa ngục; nơi tối tăm, khổ sở; (lóng) đồ chết tiệt, quỷ tha ma bắt mày đi 
 Hellish /'heliʃ/ (adj): (thuộc/như) địa ngục; tối tăm, khổ sơ; khủng khiếp, ghê tởm, xấu xa 
 Like (a) hell → nhấn mạnh: drive like hell (chạy xe như bay), run like hell (chạy trối chết)... 
Heck /hek/ (n): cái đăng (đặt ngang sông bắt cá); (lóng) địa ngục, đồ chết tiệt, đồ quỷ tha ma bắt 
Goddam /'gɒdæm/ (adj, adv) = Goddamn = Goddamned: trời đánh, chết tiệt, quỷ sứ 
 Where's that goddamned pen? Cây bút chết tiệt ấy đâu rồi? 
Damn /dæm/ (n): lời nguyền/chửi rủa; chút, ít; (v): chửi, rủa, chê trách, la ó; đày địa ngục, đọa đày 
 N ot to be worth a damn: chẳng đáng một xu/trinh 
 N ot to give/care a damn: chẳng màng, mặc kệ, cóc cần 
Devil /'devl/ (n): ma, quỷ; điều quái gở/ghê gớm; người hung ác/xảo quyệt; người bất hạnh 
 Devil-dodger /'devl,dɔdʒə/ (n): mục sư, nhà thuyết giáo 
Evil /'i:vl/ (adj, n): xấu xa, tội lỗi, độc hại 
Sin /sin/ (n): tội lỗi, tội ác, sự phạm tội; (v): phạm tội, mắc tội, gây tội; phạm đến, phạm vào 
 To be more sinned against than sinning: đáng thương hơn là đáng trách 
 It is no sin for a man to labour in his vocation: nghề gì cũng vinh quang 
  (chẳng có tội lỗi gì khi một người nỗ lực trong nghề nghiệp của mình) 
Trespass /'trespəs/ (vt,n): (_/sự) vi phạm, xâm phạm, xúc phạm; lạm dụng 
 Trespasser /'trespəsə/ (n): (người)... 
 Trespass-offering (n): sự dâng vật lễ để chuộc lỗi 
Violate /'vaiəleit/ (vt): vi phạm, xâm phạm, xúc phạm; quấy rối, phá rối; hãm hiếp 

Violator /,vaiə'leitə/ (n): (người)... 
Violation /,vaiə'leiʃn/ (n): (sự)... 
In violation of sth: vi phạm cái gì 

Violent /'vaiələnt/ (adj): bạo lực, hung bạo, quá khích; dữ dội, mãnh liệt, kịch liệt 
 Violence (n): (sự/tính chất)... 
 Violently (adv): dữ dội, mãnh liệt, kịch liệt 
Civil /'sivl/ (n, adj): dân thường; công dân 
 Civil rights: quyền công dân 
 Civil law: luật dân sự 
 Civil war: nội chiến 

Civilian /si'viljən/ (n, adj): dân thường, dân sự 
 Civilian clothes: đồ dân sự 

Civilization /sivəlai'zeiʃn/ (n): nền/nước/người văn minh 
Civic /'sivik/ (adj): (thuộc) công dân 
 Civic rights: quyền công dân 
 Civic duty: bổn phận công dân 
 Civic center: trung tâm hành chính 
City /'siti/ (n): thành phố, thành thị, đô thị; dân thành thị 
Citizen /'sitizn/ (n): người dân thành phố; công dân, dân thường 
 Citizenship /'sitiznʃip/ (n): tư cách/quyền/bổn phận công dân 
Cosmopolis /kɔz'mɔpəlis/ (n): thành phố quốc tế (gồm dân cư từ khắp nơi trên thế giới) 
 Cosmopolitan /,kɔzmə'pɔlitən/ (ad): thuộc về toàn thế giới, gồm dân cư từ khắp thế giới 
Capital /'kætitl/ (n): thủ đô/phủ; chữ viết hoa; tiền vốn,tư bản; (adj): chính,lớn,hay; cốt yếu,cơ bản 
 Capitalize(_se) /'kæpitəlaiz/ (v): tư bản hóa, dùng làm vốn; viết chữ hoa 
 Capitalization /,kæpitəlai'zeiʃn/ (n): sự tư bản hóa, sự dùng làm vốn; sự viết chữ hoa 

Capitalism /'kæpitəlizəm/ (n): chủ nghĩa tư bản 
Undercapitalize(_se) /'ʌndə'kæpitəlaiz/ (n): cấp vốn không đủ 



 www.tinhvi.com - 174 

Undercapitalization /'ʌndə,kæpitəlai'zeiʃn/ (n): sự cấp vốn không đủ 
The Capitol /'kætitl/ (n): tòa nhà Quốc hội Mỹ 
Metropolis /me'trɒpəlis/ (n): thủ phủ, thủ đô, nước mẹ (mẫu quốc), trung tâm (văn hóa, chính trị...) 
 Metropolitan /,metrə'pɒlitən/ (adj): (thuộc/có tính chất) thủ đô/mẫu quốc/trung tâm 
     (n): người dân thủ đô/mẫu quốc 
Metro /'metrəʊ/ (n): xe điện ngầm 
Bounty /'baʊnti/ (n): (lòng/tính) hào phóng, rộng rãi, p.phú; (vật/tiền) tặng, thưởng, khuyến khích 
 Bountiful /'baʊntifl/ (adj) = Bounteous /'baʊntiəs/ (adj): hào phóng, rộng rãi, phong phú 
County /kaʊnti/ (n): tỉnh, hạt (đơn vị hành chính lớn nhất của Anh); The County: nhân dân của hạt 
Country /'kʌntri/ (n): đất nước, quốc gia, tổ quốc, quê hương; vùng, miền, xứ; nông thôn, thôn dã 
 Countryside /'kʌntri'said/ (n): nông thôn, miền quê; nhân dân miền quê/thôn dã 
Provice /'prɒvins/ (n): tỉnh; địa phận, giáo khu; phạm vi, lãnh vực, ngành 
 Provincial /prə'vinʃl/ (adj): (thuộc/có tính chất) tỉnh, tỉnh lẻ; (n): người tỉnh lẻ 
 Provincialist /prə'vinʃəlist/ (n): người tỉnh lẻ 
 Provinciality /prə,vinʃi'æləti/ (n): tính chất tỉnh lẻ 
Rural /'rʊərəl/ (adj): (thuộc) nông thôn, thôn dã 
Urban /'ɜ:bən/ (adj): (thuộc) thành phố, thành thị 
 Urban population: thị dân, dân cư thành phố 
Suburban /sə'bɜ:bən/ (adj): thuộc ngoại ô 

Suburb /'sʌbɜ:b/ (n): ngoại ô 
Conurbantion /,kɒnə:'beiʃn/: khu vực mở rộng liên thành phố (do nhiều đô thị mở rộng liền nhau) 
Urbane /ə:'bein/ (adj): lịch sự, tao nhã 
Polite /pə'lait/ (adj): lịch sự, tao nhã; có học thức, lễ phép, lễ độ 
 Politeness /pə'laitnis/ (n): (sự)... 
Courteous /'kə:tiəs/ (adj): lịch sự, nhã nhặn 

Courteousness /'kə:tiəsnis/ (n): (sự)... 
Courtesy /'kə:təsi/ (n): (sự/tác phong/phép/cách)... 

Elegant /'eligənt/ (adj): thanh lịch, tao nhã; hạng ưu, cừ khôi, chiến; (n): người thanh lịch/tao nhã 
Elegance /'eligəns/ (n): (tính/sự) thanh lịch, tao nhã; chải chuốt (văn) 

 Inelegant /in'eligənt/ (adj): thiếu trang nhã/thanh nhã; thiếu chải chuốt (văn) 
 Inelegance /in'eligəns/ (n): (tính/sự)... 
Urge /ɜ:dʒ/ (n,vt): (sự/_) thúc giục, thúc đNy, thôi thúc; (vt): cố nài/thuyết phục; viện dẫn; nhấn mạnh 
Urgent /'ɜ:dʒənt/ (adj): gấp, khNn cấp, cấp bách; khNn nài, năn nỉ 
 Urgently (adv) 
 Urgency (n) 
Immediate /i'mi:diət/ (adj): ngay lập tức, tức thì; trực tiếp; gần gũi, sát cạnh 
 Immediately /i'mi:diətli/ (adv): ngay lập tức, tức thì = Right away; trực tiếp; 

   (conj): ngay khi, vào lúc 
 Immediacy /i'mi:diəsi/ (n): (sự) ngay lập tức, tức thì, trực tiếp, gần gũi, sát cạnh 
 I recognized her immediately I saw her: tôi nhận ra cô ta ngay khi vừa nhìn thấy cô ta 
Dent /dent/ (n): hình rập nổi, vết lõm (do va đập), vết mẻ (dao); (v): rập hình, làm lõm, làm mẻ 
Wing /wiŋ/ (n): cánh (chim/máy bay...), sự bay/cất cánh; 

  chái (nhà), mạn (tàu), cánh gà (sân khấu), biên (đá banh), vè (xe); 
      (v): chắp cánh, bay, bắn trúng cánh 

Swing /swiŋ/ (n): (sự) đu đưa, lúc lắc, nhún nhảy; cái xích đu; sự lên xuống đều (giá cả), nhịp điệu 
 Swing – Swung /swʌŋ/ – Swung: đu đưa, lúc lắc, nhún nhảy; ngoặt (xe, tàu), quay ngoắt 
Petal /'petl/ (n): cánh hoa 
Crayon /'kreiən/ (n): các loại phấn/sáp/than mềm/bút chì màu (để vẽ) 
Print /print/ (n): (sự/chữ/ảnh/tài liệu/dấu) in, in ra; dấu, vết; (US): tờ báo, tạp chí; 
        (v): in, in dấu, in vết; in rửa (ảnh); in hoa (vải); in, khắc (vào tâm trí) 
 Printer /printə/ (n): máy in, thợ in, chủ nhà in 
 Reprint /'ri:print/ (n): (sự/sách) in lại, tái bản; /ri:'print/ (vt): in lại, tái bản 
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Screenprint /'skri:nprint/ (n): tranh in lụa 
 Footprint /'fʊtprint/ = Footmark /'fʊtmɑ:k/ (n): dấu chân, vết chân 

Screenprinting (n): kỹ thuật in lụa 
Tap /tæp/ (n): vòi nước (có van vặn); (v): khoan lỗ/rót ra (ở thùng); (v,n): cú gõ/vỗ/đập nhẹ 
Faucet /'fɔ:sit/ (n): vòi (bất kỳ loại vòi nào) 
Capsule /'kæpsju:l/ (n): viên thuốc (dạng con nhộng), đầu phi thuyền (mang thiết bị khoa học) 
Pill /pi:l/ (n) = Tablet /'tæblit/ (n): viên thuốc 
Regard /ri'gɑ:d/ (n,v): nhìn; quan/lưu tâm, chú ý; (n): lòng yêu mến, sự kính trọng, lời chúc tụng; 
     (v): coi như, xem như; có liên quan tới, có quan hệ với, có dính dáng đến 
 Regardful /ri'gɑ:dfl/ (adj): quan tâm, chú ý 
 Regardless /ri'gɑ:dlis/ (adj): không quan tâm, không chú ý tới, không đếm xỉa tới, bất chấp 
 Give my (best) regards to... chuyển những lời chúc tốt đẹp (nhất) của tôi đến với... 
Shed /ʃed/: nhà kho (chứa dụng cụ/hàng hóa), nhà xe (để xe); chuồng (gia súc) 
 Shed – Shed – Shed (v): bỏ rơi, để rơi; rụng (lá), lột (da) 
Warehouse /'weəhaʊs/ (n): kho hàng, cửa hàng; (v): cất/xếp vào kho hàng 
N evertheless /,nevəðə'les/ (adv,conj) = However (adv,conj): tuy nhiên, tuy thế mà 
Tight /tait/ (adj,adv): chặt chẽ, sít sao; kín, không thấm rỉ; chật, bó sát; căng; khó khăn, khan hiếm 
 Tightly /'taitli/ (adv): chặt chẽ, sít sao 
 Tightness /'taitnis/ (n): (tính) kín, không thấm rỉ; chật, bó sát; căng; khó khăn, khan hiếm 
 Tighten /'taitn/ (v): làm chặt, siết chặt; kéo căng 
 Tights (n): vớ da phụ nữ (kín toàn chân) = pantihose /'pæntihous/ (n) 
Mingle /'miŋgl/ (v): trà trộn, lẫn vào; trộn lẫn, kết hợp 
Cement /si'ment/ (n): xi măng, bột hàn răng; (v): trát/xây bằng xi măng; hàn răng 
Concrete /'kɔnkri:t/ (adj):cụ thể; bằng bêtông; (n):vật cụ thể,bêtông; (v):đúc thành khối,rải bêtông 
 Concretion /kən'krit:ʃn/ (n): sự đúc thành khối, khối kết 
 Concretely (adv): cụ thể 
 Concretize /kɔn'kri:taiz/ (v): cụ thể hóa 
 Concrete block maker: máy đổ bêtông 
Molecule /'mɒlikju:l/ (n): phân tử 
 Molecular /mə'lekjʊlə/ (adj): (thuộc) phân tử 
Atom /'ætəm/ (n): nguyên tử 
 Atomic /ə'tɒmik/ (adj): (thuộc) nguyên tử 
 Atomize /'ætəmaizə/ (v): nguyên tử hóa; tán nhỏ, phun 
 Atomizer /'ætəmaizə/ (n): máy phun, máy tán 
 Atomist /'ætəmist/ (n): người theo thuyết nguyên tử 
N ucleus /'nju:kliəs - 'nu:kliəs/ (n): tâm, trung tâm; nhân (tế bào), hạt nhân; hạch (của quả hạch) 

N uclear /'nju:kliə - 'nu:cliə/ (adj): (thuộc) hạt nhân, có nhân 
 N uclear power: năng lượng hạt nhân; cường quốc nguyên tử 
Reactor /ri:'æktə/ (n): lò phản ứng 
 A nuclear reactor: lò phản ứng hạt nhân 
Reaction /ri:'ækʃn/ (n): (sự) phản ứng, phản công 
 Reactive (adj): phản ứng, phản công; tác động trở lại/ngược lại 
Seed /si:d/ (n): hạt giống, tinh dịch; mầm mống, nguyên nhân 
 Seedling (n): cây giống con, cây trồng từ hạt 
Campus /'kæmpəs/ (n): trường đại học; sân bãi/khuôn viên trường đại học 
Learn /lɜ:n/ -  Learnt /lɜ:n/ - Learnt: học, học tập, nghiên cứu; được biết, nghe thấy 
 Có thể dùng Learned thay cho Learnt 
 Learned /lɜ:nd/ (adj): có học, hay chữ, uyên bác; đòi hỏi có học vấn 

Learner /lɜ:nə/ (n): người học, học trò 
Study /'stʌdi/ (v,n): học tập, nghiên cứu; chăm chú, chú ý; (n): phòng học, phòng làm việc 
 Studious /'stju:diəs/ (adj): siêng học, chăm học; chăm lo, sốt sắng; cNn trọng, có suy nghĩ 
 Studiousness (n): (tính) chuyên cần, chăm học, sốt sắng 
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Studio /'stju:diəʊ/ (n): stu-đi-ô, phòng ghi/thu âm, xưởng phim, xưởng vẽ, xưởng điêu khắc 
Mentor /'mentɔ:/ (n): người thầy thông thái, người cố vấn dày dạn kinh nghiệm; (vt): làm thầy/cố vấn 
Wise /waiz/ (adj): khôn ngoan, từng trải, lịch duyệt, thông thái, uyên bác, thông thạo; 

        (n): cách, lối; (vi): tỉnh ngộ, khôn ra 
 Wisely /'waizli/ (adv): khôn ngoan, từng trải, lịch duyệt, thông thái, uyên bác, thông thạo 
 Unwise /ʌn'waiz/ (adj): không khôn ngoan, không thận trọng; dại dột, khờ khạo 

In other wise: theo cách khác thì... 
 In any wise: dù bằng cách nào thì... 
Scholar /'skɒlə/ (n): người có học thức; nhà thông thái, học giả; người được cấp học bổng 

Scholarly /'skɒləli/ (adj): học rộng; thông thái, uyên bác 
Scholarship /'skɒləʃip/ (n): sự học rộng/thông thái/uyên bác; học bổng 

Embrace /im'breis/ (v,n) = Hug (v,n): bao gồm, bao quát; nắm lấy (thời cơ); đi theo (đảng phái) 
 Embracement (n) 
 Embraceable /im'breisəbl/ (adj): (có thể) ôm, bao gồm/quát, nắm lấy, đi theo 
Involve /in'vɒlv/ (vt): bao gồm, bao hàm; làm cho liên lụy, làm cho dính dáng, kéo theo; 

          để hết tâm trí vào, bị cuốn hút vào; đòi hỏi, cần phải 
 Involvement /in'vɒlvmənt/ (n): (sự) bao gồm, bao hàm; sự làm cho liên lụy/dính dáng; 
       (sự) để hết tâm trí vào, bị cuốn hút vào; tình trạng rắc rối 
 Involved /in'vɒlv/ (adj): bị liên lụy, bị dính dáng; để hết tâm trí vào, bị cuốn hút vào; rắc rối 
Include /in'klu:d/ (vt): bao gồm, gồm có, kể cả 
 Including /in'klu:diŋ/ (adj): bao gồm, gồm có, kể cả 
 Inclusive /in'klu:siv/ (adj): bao gồm, gồm có, kể cả; tính toàn bộ, bao gồm tất cả các khoản 
 Inclusion /in'klu:ʒn/ (n): (sự/cái) bao gồm, gồm có, kể cả 
Preclude /pri'klu:d/ (vt): loại trừ, trừ bỏ, ngăn ngừa; đNy xa 
 Preclusion /pri'klu:ʒn/ (n): (sự) loại trừ, trừ bỏ, ngăn ngừa; sự đNy xa 
 Preclusive /pri'klu:siv/ (adj): (để) loại trừ, trừ bỏ, ngăn ngừa; để đNy xa 
Talent /'tælənt/ (n): tài năng, năng khiếu; nhân tài 
 Talented (adj): có tài (lưu ý: không có động từ Talent !) 
Genius /'dʒiniəs/ (n): thiên tài, người thiên tài, bậc kỳ tài 
Ingenious /in'dʒi:niəs/ (adj): tài tình, khéo léo, mưu trí 
 Ingeniousness (n): (sự/tính)... 
Ingenuous /in'dʒenjʊəs/ (adj): chân thật, ngây thơ 
 Ingenuousness (n): (tính)... 
Virtuoso /,vɜ:tʃʊ'əʊzəʊ/ (n): người tài, người trình độ cao (nghệ thuật), người sành về đồ mỹ nghệ 
 Virtuosi /,vɜ:tʃʊ'əʊzi:/ (n) = Virtuosos (n): s.nhiều của Virtuoso 
 Virtuosity /,vɜ:tʃʊ'ɒsəti/ (n): kỳ tài, trình độ cao (nghệ thuật); tính ham thích đồ mỹ nghệ 
Virtue /'vɜ:tʃu:/ (n): đức hạnh, trinh tiết; đức tính, tính tốt; công dụng, tác dụng, hiệu lực 
 Virtuous /'vɜ:tʃʊəs/ (adj): tiết hạnh, đoan chính; có đức, có đạo đức 
 Virtuousness /'vɜ:tʃʊəsnis/ (n): (tính) tiết hạnh, đoan chính; tính đạo đức 
Virtual /'vɜ:tʃʊəl/ (adj): thực sự, thực tế; ảo (vật lý) 
 Virtually /'vɜ:tʃʊəli/ (adv): hầu như, gần như = As good as; thực sự, thực tế 
 Virtuality /,vɜ:tʃʊ'æləti/ (n): tính chất thực tế/thực sự 
Ritual /'ritʃʊəl/ (adj) (thuộc/theo/có vẻ) lễ nghi, nghi thức; (n): sách dạy lễ nghi, trình tự hành lễ 
 Ritualism /'ritʃʊəlizəm/ (n): (thói/sự/chủ nghĩa) nghi thức, câu nệ nghi thức, sính lễ nghi 
 Ritualist /'ritʃʊəlist/ (n): người theo chủ nghĩa nghi thức, người câu nệ nghi thức 
Etiquette /,eti'ket/ (n): phép xã giao; nghi lễ, nghi thức; quy ước mặc nhiên (của giới chuyên môn) 
 Medical etiquette: quy ước mặc nhiên/bất thành văn của giới y khoa 
Form /fɔ:m/ (n): hình thể, hình thức, hình dạng, hình thái; thể thức, lề thói; mẫu đơn (để điền); 
  (v): làm/tạo/hình/xếp thành; rèn luyện, đào tạo; tổ chức, thiết lập 

Formal /'fɔ:ml/(adj):hình thức,chính thức/quy;(theo/đúng)nghi lễ/nghi thức/lề lối;trang trọng 
 Formality /fɔ:'mæləti/ (n) 

Informal (adj): không chính thức, không theo thủ tục/nghi thức; thân mật 
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Former /'fɔ:mə/ (adj): trước, cũ, xưa, nguyên (làm gì); (n): cái trước, người trước, việc trước 
 Formerly (adv): trước đây = Previously (adv) = Before (adv) 
Forego - Forewent - Foregone (v): đi trước, đặt ở trước 
 Foregone (adj): dự tính trước, biết trước, tất yếu 
Format /'fɔ:mæt/ (n): thể thức, định dạng; khổ (sách); (v): định dạng; sắp xếp ở trong chương trình 
 Formative /'fɔ:mətiv/ (adj): (để) hình thành, tạo thành, cấu tạo 

Formation /fɔ:'meiʃn/ (n): (sự) hình thành, tạo nên, cấu tạo; cơ cấu, hệ thống tổ chức 
Formula /'fɔ:mjʊlə/ (n): thể thức, cách thức, công thức (pha chế, chế tạo) 
 Formularize(_se) /'fɔ:mjʊləraiz/ (v): công thức hóa 
 Formularization /,fɔ:mjʊlərai'zeiʃn/ (n): sự công thức hóa 
 Formula 1 racing car: xe ôtô đua công thức 1 
Uniform /'ju:nifɔ:m/ (adj): đồng dạng, giống nhau, cùng kiểu; không biến hóa/thay đổi, đều đều; 
           (n): đồng phục, quân phục; (vt): mặc đồng phục, mặc quân phục 
 Uniformity /,ju:ni'fɔ:məti/ (n): (tính/tính chất)... 
 Uniformly /'ju:nifɔ:mli/ (adv): đồng dạng, giống nhau≈Similarly; không thay đổi≈Consistently 
Inform /in'fɔ:m/ (v): báo tin,cung cấp tin/tài liệu,khai báo; truyền cho (ai về tình cảm, đức tin...) 
 Inform sb with sth: thông báo/truyền cho ai điều gì đó 

The president informed the people with his intention to retire. 
Declare /di'kleə/ (v): tuyên/công bố; bày tỏ, biểu thị; khai báo (thuế); xướng tên (đánh bài) 
 Declare off: tuyên bố bãi bỏ, bãi bỏ, cắt đứt, ngừng 
Pronoun /'prəʊnaʊn/ (n): đại từ 
 Personal pronoun: đại từ nhân xưng, đại từ chỉ ngôi 
 Impersonal pronoun: đại từ không ngôi 
Pronounce /prə'naʊns/ (vt): phát âm, đọc; (vt,vi): tuyên bố, công bố 
 Pronounceable /prə'naʊnsəbl/ (adj): phát âm được, đọc được 
 Pronouncement /prə'naʊnsmənt/ (n): (sự) tuyên bố, công bố 
 Pronouncing /prə'naʊnsiŋ/ (n): (sự) phát âm, đọc; (sự) tuyên bố, công bố 
 Pronouncing dictionary: từ điển phát âm 
N otice /'nəʊtis/ (n): yết thị, thông báo/cáo; (n,v) báo trước, chú/để ý, nhận biết 
 N otice-board (n): bảng yết thị, bảng thông báo 
 N oticeable /'nəʊtisəbl/ (adj): đáng chú, đáng để ý; có thể nhận biết, có thể thấy rõ 
N otify /'nəʊtifai/ (vt): báo, thông báo, khai báo 
 N otification /,nəʊtifi'keiʃn/ (n): (sự)... 
 N otifiable /'nəʊtifaiəbl/ (adj): có thể khai báo, phải khai báo (khi có dịch bệnh) 
 To notify sb of sth: báo cho ai biết việc gì 
Announce /ə'naʊns/ (vt): thông báo, loan báo; công bố, tuyên bố 
 Announcement /ə'naʊnsəmənt/ (n): (sự/lời) thông báo, loan báo, công/tuyên bố; 

         cáo thị, thông cáo 
 Announcer /ə'naʊnsə/ (n): người loan báo, người báo tin; xướng ngôn viên, phát thanh viên 
 Announce sth: thông báo điều gì đó 

The president announced his intention to retire. 
Announcement of death: cáo phó 

Annoy /ə'nɔi/ (v): làm khó chịu, bực mình; quấy rầy, quấy nhiễu 
 Annoyed (adj) 
 Annoyance /ə'nɔiəns/ (n) 
 To give annoyance to sb 
 To be annoyed at sth 
Worry /'wʌri/ (n,v): lo lắng, lo nghĩ; quấy rầy, làm phiền, làm khó chịu 
 Worried (adj): lo lắng, bồn chồn 
 Worrying (adj): gây ra lo lắng, lo nghĩ (cho ai) 
Bother /'bɒðə/ (n,v): quấy rầy, làm phiền, bực mình, khó chịu; lo lắng, băn khoăn, áy náy 
 Botheration /,bɒðə'reiʃn/ (n, interjection): điều buồn bực/phiền muộn 
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 Don't bother to come: đừng bận tâm phải đến đây 
→ tức là nói người ta đừng đến, không được dịch là “đừng nề hà việc phải đến đây” 

Sad /sæd/ (adj): buồn, buồn rầu, buồn bã 
 Sadly /sædli/ (adj) 
 Sadness /sædnis/ (n): (sự)... 
 Sadden /sædn/ (vt): làm buồn rầu, làm buồn bã 
Sorrow /'sɒrəʊ/ (vi,n): (_/nỗi/sự) đau đớn, đau xót, thương tiếc; buồn phiền, buồn rầu, âu sầu 
Sorry /'sɒri/ (adj): (lấy làm/đáng) buồn, phiền, tiếc, xấu, tồi, thiểu não 
Upset /'ʌpset/(n), /ʌp'set/(v): đánh ngã, lật úp, đảo lộn; phật ý, khó chịu, bực mình, buồn bực 
 Upset – Upset – Upset 
N uisance /'nju:sns – 'nu:sns/ (n): (mối/sự) làm phiền, khó chịu, phiền toái/phức 
Disturb /di'stɜ:b/ (vt): quấy rầy, quấy rối, làm náo động, náo loạn, làm ồn, xáo trộn; (lý) nhiễu loạn 
 Disturbance /di'stɜ:bəns/ (n): (sự/trường hợp/kẻ)... 
Pick /pik/ (n): (sự/vật/cái/người được) chọn lọc, chọn lựa; cuốc chim, vật dụng nhọn để đâm/đục; 
     (vt): chọn lọc, chọn lựa; cuốc, đào, khoét, đâm, xoi, xỉa, mổ, nhặt, mở, cạy, móc; 
 Pick up: trở nên tốt hơn, được cải thiện, phục hồi lại; bắt đầu lại, tiếp tục; cuốc, vỡ (đất) 

  vớ được, lượm/nhấc lên, lấy, thu thập; đón, đưa (xe); nhìn thấy, nghe được (cái gì) 
 Pick out: nhổ ra, chọn ra, phân biệt ra 
 The pick of the army: thành phần tinh nhuệ trong quân đội 
 It is my pick of the week: nó là sự chọn lựa trong tuần của tôi 
Gather /'gæðə/ (vt ,vi): tập hợp, tụ tập, thu thập; (vt): hái, lượm, nhặt, nắm/hiểu được; kết luận, suy ra; 
  (vi): to ra, tăng lên, phóng đại, mưng mủ (y học); (n): (s.nhiều) chun/nếp gấp quần áo 
 Gathering /'gæðəriŋ/ (n): (sự/cuộc) tập hợp, tụ tập, hội họp; (sự) gặt, hái, lượm, nhặt; 
          (y học) sự mưng mủ, sự hồi phục sức khỏe 
 Rolling stone gathers no moss: đá lăn không bám rêu (lăn lóc lắm nghề nhưng không tinh) 
Moss /mɒs/ (n): rêu 
Aid /eid/ (n): (sự/người/phương tiện) giúp đỡ; (v): giúp đỡ 
Help /help/ (v,n): cứu giúp, giúp đỡ 
 Helper (n): người giúp đỡ, người giúp việc 
 Helpful (adj): có ích, hữu ích = useful; giúp ích, giúp đỡ 
 Helpfulness (n) 
 Unhelpful (adj): vô ích, vô bổ; không giúp ích gì được 
Detail /'di:teil/ (n): chi tiết, tỉ mỉ; (vt): (kể/trình bày) chi tiết, tỉ mỉ 
In-depth /in'depθ/ (adj,adv): cNn thận, tỉ mỉ, chi tiết 
Thorough /'θʌrə/ (adj): thấu đáo, triệt để, hoàn toàn, trọn vẹn; tỉ mỉ, kỹ lưỡng, cNn thận, chu đáo 
 Thoroughly /'θʌrəli/ (adv) 
Through /θru:/ (prep,adv): qua, xuyên qua/suốt; suốt, khắp, từ đầu đến cuối; 

 (prep): do, bởi, vì, nhờ 
   (adj): suốt, thẳng 

A through train: xe lửa chạy suốt. 
To go through with some work: hoàn thành việc gì đến cùng 

 Throughout /θru:'aʊt/ (adv,prep): suốt, khắp, từ đầu đến cuối 
Sophisticate /sə'fistikeit/ (v): làm cho tinh vi/phức tạp/rắc rối; ngụy biện, xuyên tạc 
 Sophistication /sə,fisti'keiʃn/ (n): sự... 
 Sophistic(al) /sə'fistik/ (adj): ngụy biện, xuyên tạc 

Sophisticated /sə'fistikeitid/ (adj): tinh vi,phức tạp,rắc rối; giả mạo, pha (không nguyên chất) 
Elaborate /i'læbərət/ (adj): phức tạp, tinh vi, công phu, trau chuốt, tỉ mỉ; /_reit/ (v): chi tiết, tỉ mỉ 
 Elaborately (adv): công phu, chau chuốt; chi tiết, tỉ mỉ 
 Elaborative (adj) 
 Elaboration (n) 
Subtle /'sʌtl/ (adj): tinh vi, tế nhị; khôn khéo, lanh lợi; phảng phất, huyền ảo; xảo quyệt, quỷ quyệt 
 Subtlety /'sʌtlti/ (adj): (sự/tính)... 
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Tender (a): nhạy cảm, dịu dàng; mềm, non; tinh vi, tế nhị; (v,n): bỏ thầu; mời, đề nghị, yêu cầu 
Tenderness (n): (sự/tính) nhạy cảm, dịu dạng; mềm, non; tinh vi, tế nhị; kỹ lưỡng, cNn thận 

Carpentry /'kɑ:pintri/ (n): nghề thợ mộc; kèo nhà 
 Carpenter /'kɑ:pintə/ (n): thợ mộc; (v): làm nghề thợ mộc 
Raft /rɑ:ft/ (n): đám đông, số lượng lớn, tình trạng nhiều vợ; bè (gỗ, nứa), mảng; đám băng/gỗ trôi; 
       (vt): thả bè/mảng (gỗ, nứa), (chở bằng/kết thành) bè, mảng; (vi): (đi/lái) bè, mảng 
 Raftsman /'rɑ:ftsmən/ (n): (người lái/người đóng) bè, mảng 

Rafter /'rɑ:ftə/ (n): rui nhà, kèo nhà; ngoài ra cũng có nghĩa là Raftsman (n) 
    (v): lắp rui/kèo (vào mái nhà), cày cách luống 
Install /in'stɔ:l/ (vt): lắp, đặt; làm lễ nhậm chức (cho ai) 
 Installation /,instə'leiʃn/ (n): (sự)... 
Instalment /in'stɔ:lmənt/ (n): phần trả mỗi làn, phần cung cấp mỗi lần, phần đăng (báo) mỗi lần 
Alarm /ə'lɑ:m/ (n): sự/còi/chuông báo động; sự hoảng sợ/sợ hãi/lo sợ 
Autonomy /ɔ:'tɔnæmi/ (n): sự/quyền/nước/khu tự trị; sự tự quản 
 Autonomous /ɔ:'tɔnəməs/ (a): tự trị, tự quản 
Excellent /'eksələnt/ (adj): xuất sắc, thượng hạng 
Module /'mɒdju:l/ (n): mô đun, khoang tàu (lắp rắp được với khoang khác), đơn vị học phần 

Modular /'mɒdjʊlə/ (n): được lắp ráp, đơn vị học phần 
Calendar /'kælində/ (n): lịch (thời gian), lịch công tác; chương trình nghị sự; (vt): ghi vào lịch 
Schedule /'ʃedju:l/ - 'skedʒʊl/ (n,vt): (_/ghi/thêm vào/dự định) thời gian biểu, danh mục, phụ lục; 

(n): thời hạn 
 Reschedule (vt): (ghi lại, sửa lại) thời gian biểu, danh mục, phụ lục 

Timetable (n): thời gian biểu 
Appendix /ə'pendiks/ (n) ∼ Annex /'æneks/ (n,v): phụ lục, thêm vào 
On schedule: đúng ngày giờ đã định, đúng thời gian đã định 
To be behind schedule: chậm so với thời hạn, không đúng thời hạn 

Shift /ʃift/ (n): (sự) thay đổi, luân phiên; ca, kíp; mưu kế/mẹo; (v): thay, đổi; dùng mưu kế, xoay sở 
Relay /'ri:lei/ (n), (v) /ri'lei/: ca, kíp; tiếp âm, tiếp sức; đồ thay thế; rờ-le 
Baton /'bætən/ (n): dùi cui, gậy chỉ huy, que gỗ chạy tiếp sức; (v): đánh bằng dùi cui 
Transact /træn'zækt/ (v): thực hiện, giải quyết, làm; (+with): kinh doanh với, thương lượng với 
 Transaction /træn'zækʃn/ (n): (sự) thực hiện, giải quyết; sự giao dịch, công việc kinh doanh 
 Transactions (n): văn kiện hội nghị chuyên môn 
Traffic /'træfik/ (n): (sự) đi lại, giao thông, vận tải, chuyên chở; buôn bán, thương mại, đổi chác; 
    (v): buôn bán (thường là bất lương) 
 Trafficker /'træfikə/ (n): người buôn bán (thường là bất lương) 
Transit /'trænsit - 'trænzit/ (n,vt): qua, đi qua, vượt qua; (n): đường, đường sá 
 Transition /træn'ziʃn/ (n): (sự) chuyển tiếp, quá độ; chuyển giọng (nhạc), đổi kiểu (kiến trúc) 
 Transitional /træn'ziʃənl/ (adj): chuyển tiếp, quá độ 
 In transit: dọc đường 
 The overland transit: đường bộ 
 The transit system (n): hệ thống đường sá, hệ thống giao thông 
 Goods in transit: hàng hóa quá cảnh 
 Transitional period: thời kỳ quá độ 
Transfer /'trænsfɜ:/ (n) - /træns'fɜ:/ (v): di chuyển, chuyển tiếp, dời, truyền, nhượng, nhường 
 Transferable /træns'fɜ:rəbl/ (adj): có thể... 
 Transferableness (n): (tính chất/sự) có thể... 
Transmit /trænz'mit/ (v): chuyển giao, truyền, phát 
 Transmittable /trænz'mitəbl/ (adj) = Transmissible /trænz'misəbl/ (adj): có thể... 
 Transmission /trænz'miʃn/ (n): sự... 
 Transmissive /trænz'misiv) (adj): có thể truyền được 
 Transmitter /trænz'mitə/ (n): người/vật truyền; máy phát rađio, ống nói máy điện thoại 
Receive /ri'si:v/ (v): thu, nhận, lĩnh; thu nhận, tiếp đón, kết nạp 
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 Receiver /ri'si:və/ (n): (người/vật) thu, nhận, lĩnh; máy thu rađio, ống nghe máy điện thoại 
Deceive /di'si:v/ (v): lừa dối, lừa gạt; đánh lừa; làm thất vọng 
 Deceiver /di'si:və/ (n): kẻ lừa dối, kẻ lừa gạt 
 Deceitful /di'si:tful/ (adj): lừa dối, lừa gạt, lừa lọc, lừa đảo 
 Deceitfulness /di'si:tfulnis/ (n) (sự)... 
Abuse /ə'bju:s/ (vt,n): (_/sự) lạm dụng, ngược đãi, hành hạ; lăng mạ, sỉ nhục; lừa dối, lừa gạt 
 Abusive /ə'bju:siv/ (adj): lạm dụng, ngược đãi, hành hạ; lăng mạ, sỉ nhục; lừa dối, lừa gạt 
 Abusiveness /ə'bju:sivnis/ (adj): (sự)... 
 Abusively /ə'bju:sivli/ (adv) 
 An abuse of animals (n): sự hành hạ súc vật 
 Drug abuse: lạm dụng thuốc 
Emit /i'mit/ (v): phát ra, phun ra, bốc ra, tỏa ra; phát hành (tiền) 
 Emissive /i'misiv/ (adj): phát ra, phun ra, bốc ra, tỏa ra 
 Emission /i'miʃn/ (n): (sự) phát ra, phun ra, bốc ra, tỏa ra; sự phát hành, sự xuất tinh 
Takeover /'tei,əʊvə/ (n): sự tiếp quản 
Head /hed/ (n): đầu, cái đầu, phần/đoạn đầu; vị trí/người đứng đầu;  

      (vt): đứng đầu, đi đầu, chỉ huy, lãnh đạo; đương đầu, đối đầu; đánh đầu (bóng); 
      (vi): hướng về, tiến về; kết thành cụm đầu (bắp cải, hoa...) 
To head back: tiến lên chặn đầu (để buộc phải quay lại) 
Head wind (n): gió ngược 
Head-hunter (n): người đi săn đầu người (người đi tìm nhân tài) 
Head-master (n): hiệu trưởng 
Head-nurse (n): y tá trưởng 
Head-quarters (n): sở chỉ huy, cơ quan đầu não, văn phòng chính 

Heat /hi:t/ (n,v): (sức/hơi/sự/_) nóng, nung, giận; (n): vòng đấu, lượt đấu 
Hollow /'hɒləʊ/ (adj, v, n): rỗng, lõm, trũng; (n): giả dối, rỗng tuếch 
 Hollow check: má hóp 
 Hollow tube: ống rỗng ruột 
Release /ri'li:s/ (vt): đăng, phát hành; thả, phóng thích, giải thoát; tách/nhả/tháo ra; làm nhẹ/bớt (đau); 
   (n): (sự) đăng, phát hành; (sự) thả, phóng thích, giải thoát; (sự) tách/nhả/tháo ra; 
          giấy biên lai/biên nhận; cái ngắt điện, sự giải ngũ/phục viên 
 On general release: được phát hành rộng rãi, được chiếu rộng rãi 
Stagger /'stægə/ (n,v): lảo đảo, loạng choạng, choáng váng, chóng mặt; bố trí chữ chi (không đều) 
 Staggering /'stægəriŋ/ (n,v): lảo đảo, loạng choạng, choáng váng, chóng mặt 
 Staggerer /'stægərə/ (n): (sự kiện/lý lẽ/cú đấm) làm choáng váng/sửng sốt 
Totter /'tɒtə/ (v): lảo đảo, chập chững; lung lay, sắp đổ 
 Tottery (adj) 
Limp /limp/ (n,v): (đi/tật) khập khiễng; rề rà, ì ạch; (adj): mềm, ủ rũ, ẻo lả 
Inert /i'nɜ:t/ (adj): ì, trì trệ, chậm chạp, trơ (hóa) 

Inertia /i'nɜ:ʃə/ (n): quán tính, tính ì, tính trì trệ, tính chậm chạp, tính trơ (hóa) 
 Inertial /i'nɜ:ʃl/ (adj): (thuộc)... 
Medal /'medl/ (n): huy chương, huân chương, mề đay 
 Medallist (n): người được tặng huy chương 
Athlete /'æθli:t/ (n): lực sĩ, vận động viên (điền kinh, thể thao) 

Athletic /æθ'letik/ (adj): có tính lực sĩ, lực lưỡng, vạm vỡ; (thuộc) điền kinh, thể thao 
Athletics /æθ'letiks/ (n): điền kinh, thể thao 

Muscle /'mʌsl/ (n): cơ bắp, bắp thịt; sức khỏe cơ bắp, sức lực 
 Muscular /'mʌskjʊlə/ (adj): (thuộc) cơ bắp, bắp thịt; nổi cơ bắp, rắn chắc, vạm vỡ 
 Muscle-man /'mʌslmæn/ (n): lực sĩ cử tạ, người lực lưỡng 
 Muscle-bound /'mʌslbaʊnd/ (adj): vai u thịt bắp 
Burly /'bə:li/ (adj): lực lưỡng, vạm vỡ 
 Burlyness /'bə:linis/ (n): tầm vóc lực lưỡng/vạm vỡ 
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Olympic /əʊ'limpik/ (adj): (thuộc) Ô-lim-pic 
 Olympic Games: thế vận hội, đại hội thể thao Ô-lim-pic 
Sport /spɔ:t/ (n): thể thao; (n,vi) (sự/_) giải trí, nô đùa, chơi đùa, đùa vui; (vt): chưng, diện 
 Sportful /spɔ:tfl/ (adj): nô đùa, chơi đùa, đùa vui 
 Sporting /spɔ:tiŋ/ (adj): (thuộc) thể thao; thượng võ 
 In sport: đùa, chơi 
 To be the sport of Fortune: trò đùa của số mệnh 
 To sport a gold tie-clip: chưng cái kẹp ca-vat bằng vàng 
Aerobics /'eərəʊ'biks/ (n): môn thể dục nhịp điệu 
Gym /dʒim/ (n): môn thể dục; phòng tập thể dục 
 Gymnasium /dʒim'neiziəm/ (n): phòng tập thể dục 
 Gymnast /'dʒimnæst/ (n): vận động viên thể dục, huấn luyện viên/chuyên viên thể dục 
 Gymnastic /'dʒimnæstik/ (adj): (thuộc) thể dục; (n): thể dục, sự rèn luyện/tập luyện 
Club /klʌb/ (n): hội, câu lạc bộ; dùi cui, gậy (chơi golf); quân nhép (bài); 

      (v): đánh bằng dùi cui; chung tiền, góp tiền lại 
Tennis club: câu lạc bộ quần vợt 

Stadium /'steidiəm/ (n): sân vận động, đường đua; (y học, sinh vật học): giai đoạn, thời kỳ 
Stumble /'stʌmbl/ (v,n): vấp, trượt chân, sNy chân, vấp váp 
Catch /kætʃ/ (n,v): tóm, bắt, vồ, chộp, nắm, giữ; đánh, câu (cá); (n): cái bẫy, cái chốt/then cửa; 
  (v): hiểu được, nhận ra, nắm được ý nghĩa; bắt gặp, bắt quả tang; chợt thấy 
 Catch – Caught – Caught /kɔ:t/ (vt ,vi) 
 Catch up: làm kịp, kịp thời gian 
 Catch up with: bắt kịp, đuổi kịp 
Clutch /klʌtʃ/ (v,n): (_/sự) chộp, giật, nắm chặt, giữ chặt; (n): nanh vuốt; khớp ly hợp,côn,ambraya 
 To get into one's clutches: mắc vào nanh vuốt ai (nanh vuốt số nhiều) 
 To get out one's clutches: thoát khỏi nanh vuốt ai 
 She released the clutch and the car began to move: cô ta nhả côn và cái xe bắt đầu lăn bánh 
Follow /'fɒləʊ/ (vi,vt): theo, tiếp theo, đi theo, theo sau, theo đuổi, theo dõi; (vt): theo/làm nghề 
 Following /'fɒləʊiŋ/ (n): sự theo, số người theo/ủng hộ; (adj,adv): tiếp sau,theo sau,sau đây 
  Chú ý không đọc nhầm là  /'fɒləʊwiŋ/ 
 To follow the sea: làm nghề thủy thủ, theo nghề thủy thủ 
 To follow up: làm tiếp, bồi thêm; theo miết, bám sát theo 
Chase /tʃeis/ (n,v): săn đuổi, theo đuổi, truy đuổi; (v): chạm, trổ, khắc, gắn, đính 
Pursue /pə'sju:/ (v): truy đuổi/nã, đuổi theo/bắt, truy kích; theo đuổi, đeo đuổi 

Pursuit /pə'sju:t/ (n): (sự) đuổi theo, truy kích, truy nã; theo đuổi, đeo đuổi 
 In pursuit of: đuổi theo, theo đuổi, đuổi bắt 
 In hot pursuit: đuổi theo sát nút 
 Pursuit plane: máy bay tiêm kích 
Purchase /'pɜ:tʃəs/ (n,v): (sự/vật/_) mua, tậu được; (n): hoa lợi/lợi tức hàng năm, đòn bNy, ròng rọc 

Hire purchase (n): mua trả góp 
N erve /nɜ:v/ (n): thần kinh, dây thần kinh; khí phách, dũng khí, nghị lực; (sự) táo gan, trơ tráo; 

         (vt): truyền nhuệ khí, truyền sức mạnh (tinh thần, vật chất) 
 N ervous /'nɜ:vəs/ (adj): (thuộc) thần kinh; có dũng khí, hùng mạnh; (văn) cô đọng, khúc triết; 
       dễ bị kích động, nóng nảy, bực dọc; lo lắng, bồn chồn, căng thẳng 
 N ervously /'nɜ:vəsli/ (adv): lo lắng, bồn chồn, căng thẳng 
 N erve-racking (adj): căng thẳng (thần kinh) 
Utterly /'ʌtəli/ (adv): hoàn toàn = Totally = Completely = Absolutely = Regularly 
Stark /stɑ:k/ (adj): hoàn toàn = Utter = Complete; rõ ràng = Clear = Obvious; và các nghĩa khác: 
  lộ rõ hẳn ra, nổi bật lên; mạnh mẽ, quả quyết; hoang vu, lạnh lẽo; trần như nhộng 
 Starkly /'stɑ:kli/ (adv) = Clear (adv): hoàn toàn; rõ ràng 
Sheer /ʃiə/ (adj): hoàn toàn, tuyệt đối, chỉ là, đúng là; dốc đứng, thẳng đứng; 
        (n): vải mỏng dính, quần áo mỏng dính; (v,n): (_/sự) chạy chệch hướng (tàu thủy) 
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Clear /kliə/ (adj): trong, sạch, sáng sủa; rõ ràng, dễ hiểu; trọn vẹn, toàn bộ; chắc chắn 
       (adv): rõ ràng; hoàn toàn; tách ra, rời ra, xa ra, ở xa 
       (v): làm trong/sạch/sáng sủa, tiêu tan; thanh minh, minh oan; trả hết, xong hết thủ tục 
 Clearly /'kliəli/ (adv): rõ ràng, sáng sủa, sáng tỏ, hẳn nhiên 
 Clearance /'kliərəns/ (n): (sự) dọn sạch, dọn quang; (khoảng/độ) hở, trống; 
  giấy phép (cất cánh, rời bến); (sự) rời bến, thanh toán các khoản thuế để rời bến 
 Clear off (v): cút đi, xéo đi 
Together /tə'geðə/ (adv): cùng với, cùng nhau, cùng lúc, đồng thời, liền, liên tục; 

       (adj): có tổ chức, có khả năng 
Altogether /,ɔ:ltə'geðə/ (n,adv): hoàn toàn; tất cả, cả thảy, hết thảy, toàn bộ, toàn thể, đầy đủ 
Lag /læg/ (v,n): trễ, chậm, tụt lại sau; (người/bắt đi) tù khổ sai 
 Lagging (n,adj): đi chậm đằng sau; (n): chất không dẫn nhiệt 
 Jet lag: chứng mệt mỏi (do lệch múi giờ) 
Breadth /bredθ/ (n): bề ngang/rộng; sự rộng rãi, phóng khoáng = Width /widθ/ (n) 
 Breadthways (adv) = Breadthwise (adv): theo bề ngang = Widthways (adv) 
Trolley /'trɒli/ (n): xe đNy tay (2 bánh, 4 bánh) trong siêu thị, chợ, quán ăn...; xe goòng (đường ray) 
Symbol /'simbl/ (n): biểu tượng, vật tượng trưng, ký hiệu; (v): biểu tượng, tượng trưng 
 Symbolic /sim'bɒlik/ (adj): tượng trưng 
 Symbolise /'simbəlaiz/ (v): tượng trưng hóa, diễn đạt bằng tượng trưng 
 Symbolization /,simbəlai'zeiʃn/ (n): (sự) tượng trưng hóa, diễn đạt bằng tượng trưng 
Logo /'ləʊgəʊ/ (n): biểu tượng 
Auction /'ɔ:kʃn/ (n): sự bán đấu giá 
 To put up at auction = To sell at auction: bán đấu giá 
Busy /'bizi/ (adj): bận, bận rộn, có lắm việc; náo nhiệt, tất bật (thành phố); (vt): giao việc, bận rộn với 

Business /'biznis/ (n): tình trạng bận rộn 
I have busied him for the whole day: tôi đã giao việc cho hắn cho cả ngày rồi 

Business /'biznis/ (n): việc buôn bán/kinh doanh, sự giao dịch; cửa hàng/cơ sở kinh doanh; 
công việc, nghề nghiệp, nhiệm vụ phải làm, vấn đề trong chương trình nghị sự 

 Businessman /'bizinismən/ (n): thương gia, nhà kinh doanh; người quen giao dịch 
Sale /seil/ (n): sự bán, hàng hóa bán; số hàng bán được, doanh số; cuộc bán đấu giá; sự bán xôn 
 Salesroom /'seilzrʊm/ = Sale-room (n): phòng bán đấu giá 
 Salesperson (n): người bán hàng; Salesman (n): _ nam; Saleswoman (n): _ nữ 
 Salable /'seiləbl/ (adj): dễ bán, có thể bán được 
 Salability /,seilə'biləti/ (adj): tính có thể bán được 
Sell /sel/ (n): sự làm thất vọng; sự chơi khăm, sự đánh lừa; 
 Sell – Sold – Sold /səʊld/: bán, rao bán, quảng cáo; phản bội, bán rẻ; làm thất vọng; đánh lừa 
 To sell off: bán xôn 
 To sell out: bán rẻ hết, bán tống bán tháo; bán hết, bán sạch (vé) 
Outsell /aʊt'sel/ – Outsold – Outsold /aʊt'səʊld/ (vt): bán chạy (hơn), bán được giá (hơn) 
Soldier /'səʊldʒə/ (n): lính, quân nhân, nhà quân sự; (v) đi lính 
 Go soldiering: đi lính 
To go off (v): bán chạy; bán tống bán tháo 
Remark /ri'mɑ:k/ (n,v): lưu ý, chú ý; (n): (sự/lời) nhận xét, phê bình, bình luận 
 Remarkable (adj): đáng chú ý; xuất sắc, phi thường 
Tawdry /'tɔ:dri/ (adj): lòe loẹt (rẻ tiền, vô giá trị); (n): đồ lòe loẹt rẻ tiền 
Rhino /'rainəʊ/ = Rhinoceros /rai'nɒsərəs/ (n): con tê giác 
Rhinestone /'rainstəʊn/ (n): kim cương giả 
Vison /'vaizn/ (n): con chồn vison 
 Mink /miŋk/ (n): bộ da lông chồn vison 
Gadget /'gædʒit/ (n): đồ dùng, đồ vật, đồ nghề (các loại công cụ nhỏ) 
Budget /'bʌdʒit/ (n): ngân sách, ngân quỹ; một đống, một kho, vô khối; 

    (vi): dự thảo ngân sách, ghi vào ngân sách 
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 Budgetary (adj): (thuộc) ngân sách 
Revenue /'revənj:u/ (n): thu nhập (quốc gia), ngân khố; lợi tức, hoa lợi 
Yield /ji:ld/ (n): lợi tức, hoa lợi, lợi nhuận; sản lượng (hoa màu), hiệu suất (máy); (sự) cong, oằn 
         (vt, ,vi): sinh lợi; chịu thua, quy phục, lép vế; 
         (vt): sản xuất ra, mang lại; chuyển, giao, nhượng lại; (vi): cong, oằn 
 Yielding /'ji:ldiŋ/ (adj): đang sinh lợi; mềm mỏng, dễ tính; mềm, dẻo, đàn hồi, cong, oằn 
Spin-off /'spin ɒf/ (n): lợi tức, sản phNm phát sinh 
 This new material is a spin-off from the space industry 

(vật  liệu mới này là sản phNm phát sinh từ ngành công nghiệp vũ trụ) 
Income /'inkəm/ (n): thu nhập, doanh thu, lợi tức 
 Incoming /'inkəmiŋ/ (adj): vào, mới đến; nhập cư, thay thế, kế tục, kế nhiệm; lãi dồn lại 
    (n): sự vào, sự đến; 

Incomings: thu nhập, doanh thu, lợi tức 
The incoming year: năm mới 
The incoming tide: nước triều vào 
The incoming mayor: ông thị trưởng mới nhậm chức 
The incoming tenant: người thuê nhà mới dọn đến 

Come /kʌm/ - Came /keim/ - Come: đến, tới, đi lại; xảy đến, thành ra, trở nên, hình thành, thấy... 
 Coming /'kʌmiŋ/ (adj): sắp tới, sắp đến; có tương lai, có triển vọng; (n): sự đến/xuất hiện 
 Upcoming /ʌp'kʌmiŋ/ (adj): trong tương lai tương đối gần, sắp tới 
 Come after: theo sau, săn đuổi; nối nghiệp, kế thừa 
 Come across: bắt gặp, tình cờ gặp; hiểu được; đưa, giao (tiền, thông tin...) 
 Come back: quay trở lại, nhớ lại; đáp lại, cãi lại 
  Comeback (n): sự quay trở lại, sự hồi tỉnh; sự cãi lại, sự phản đối, lời đáp sắc sảo 

Come down: sa sút, sụp đổ, xuống dốc 
 Come off: bong ra, tróc ra, rời ra; thoát khỏi; thực hiện xong, được hoàn thành 
 Come off it! Đừng có giở giọng đó ra! Thôi im miệng đi 
 Come on: đi tiếp, đi tới, tiến lên, lại gần; tiến bộ, phát triển, nổi lên; thảo luận, trình diễn 
 Come on! Đi nào! Cứ việc! Thôi nào! Tao thách đấy! (kéo dài giọng) 
 Come out: đi ra, lộ ra; được xuất bản; được xếp hạng; đình công 
 Come over: choán, trùm lên; vượt (biển), băng (đồng), sang (nhà), theo (phe) 
 Come up with: trù tính, dự kiến ≈ To plan; nghĩ đến, xét đến ≈ To think of 
 Coming right up: có ngay, xin đem đến ngay (do người phục vụ nói) 
 How come? Thế nào? Sao vậy? ≈ What's up? có việc thì thế? có việc gì vậy? 
Expend /iks'pend/ (v): tiêu (tiền), tiêu dùng; dùng hết, dùng cạn 
 Expense /iks'pens/ (n): phí tổn, sự tiêu (tiền) 

Expenditure /iks'penditʃə/ (n): phí tổn, (sự/số lượng) tiêu dùng 
 Expendable (adj): có thể tiêu được; có thể dùng hết được 
Expensive /iks'pensiv/ (adj): đắt tiền, xa hoa 
 Inexpensive /,iniks'pensiv/ (adj): rẻ, không đắt 
Cheap /tʃi:p/ (adj,adv,n): rẻ, rẻ tiền, rẻ mạt; (adj): ít giá trị, xấu, không thành thật 
 Cheapness /'tʃi:pnis/ (n): sự rẻ, sự rẻ tiền 
 Cheapen /'tʃi:pən/ (v): hạ giá, giảm giá, làm giảm giá trị, làm mất danh giá 
Discount /'diskaʊnt/ (n) - /dis'kaʊnt/ (vt): (sự/_) giảm,bớt,giảm giá,khấu hao,chiết khấu,trừ hao;coi nhẹ 
 Discountable /'diskaʊntəbl/ (adj): (có thể)... 
 Discount shop=Discount house=Discount warehouse=Discount store: cửa hàng bán hạ giá 
Outlay /'aʊtlei/ (n): kinh phí, phí tổn, tiền chi tiêu; 
 Outlay /aʊt'lei/ - Outlaid /aʊt'leid/ - Outlaid: tiêu tiền 
Brand /brænd/ (n): nhãn hàng, nhãn hiệu; loại hàng; dấu sắt nung (đóng vào người), vết nhơ, vết nhục; 
   (vt): đóng nhãn hàng; đóng dấu bằng sắt nung, làm nhục, làm ô danh; khắc sâu (óc) 
 Brand-new (adj): mới toanh 
 Brand-name (n): tên nhãn hiệu, thương hiệu 
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Brandy /'brændi/ (n): rượu branđi, rượu mạnh 
Whisky /'wiski/ (n): rượu uýtki 
Vodka /'vɒdkə/ (n): rượu vốtka, ly rượu vốtka 
Sake /seik/ (n): lợi ích; vì (mục đích) 
 For God's sake = For heaven's sake: vì Chúa 
 For peace sake: vì hòa bình 
 For the sake of sb/sth: vì lợi ích của ai 
Sake /'sɑ:ki/ (n) = Saki /'sɑ:ki/ (n): rượu sa-kê (của N hật Bản) 
Tequila /tə'ki:lə/ (n): tên loại rượu mạnh của Mexico 
Bottle /'bɒtl/ (n): chai, lọ; (ngh.bóng) rượu, thói uống rượu; bó rơm/rạ; (vt): đóng chai, bó (rơm...) 
 Rebottle (v): đóng chai lại (lấy rượu ra từ chai nguyên gốc và đóng vào chai khác) 
Jeroboam /,dʒerə'bəʊəm/ (n): chai rượu lớn (gấp nhiều lần chai rượu thông thường) 
Streamline /'stri:mlain/ (n): dòng (nước), luồng (KK); (adj): có dáng thuôn, có dáng khí động học; 

  (vt): sắp xếp hợp lý, tổ chức hợp lý 
 Streamlined (adj): có dáng thuôn, có dáng khí động học học; được sắp xếp/tổ chức hợp lý 
Pastrami /pæ'strɑ:mi/ (n): thịt bò xông khói ướp nhiều gia vị 
Wane /wein/ (n,v): sự khuyết, xế, tàn tạ, suy yếu 
Wax /wæks/ (n): chất sáp, sáp ong; đĩa hát; (v): đánh/bôi sáp; tròn dần (trăng) 
 The moon waxes and wanes: Trăng khi tròn khi khuyết 
Paraffin /'pærəfin/: paraphin; nến, sáp, dầu hỏa; (v): đắp paraphin, chữa bằng paraphin 

Paraffin heater /'pærəfin'hi:tə/ (n): đèn bão 
Paraffin lamp /'pærəfin'læmp/ (n): đèn dầu hỏa 

 Paraffin wax /'pærəfin'wæks/: chất sáp chiết suất từ dầu (đặc biệt là sáp đèn cầy) 
Wick /wik/ (n): tim, bzấc (đèn cầy, đèn dầu, bếp dầu) 
Mobile /'məʊbail/, (US) /'məʊbl/ (adj): di/lưu động; dễ/hay thay đổi; (n): trang trí chuyển động 
Automobile /'ɔ:təməbi:l/ (n): xe ô tô = Auto 
Motor-bike /'məʊtəbaik/ (n): xe gắn máy = Motor-cycle 
Motor scooter /'məʊtə ,sku:tə/ (n): xe mô tô bánh nhỏ, xe tay ga. 
Bicycle /'baisikl/ (n): xe đạp = bike 
Slice /slais/ (n,v): miếng, lát (mỏng) 
Beetle /'bi:tl/ (n): con bọ, gián; cái chày; người cận thị; (v): giã, đập bằng chày 
 Between the beetle and the block: ở giữa chày và thớt → trên đe dưới búa 
Xerox /'ziərɒks/ (n,v): sao chụp 
Sellotape /'seləʊteip/ (n): băng keo trong suốt 
Biro /'baiərəʊ/ (n): bút bi 
Pen /pen/ (n): bút, ngòi bút; (vt): viết, sáng tác 
 To live by one's pen: sống bằng ngòi bút của mình, sống bằng nghề viết văn 
 Pen and ink (n): bút nghiên, công việc viết văn 
Pencil /'pensl/ (n): bút chì; vật hình bút chì, chùm; (vt): viết, tô, vẽ (bằng bút chì) 
Luxuriate /lʌg'ʒʊərieit/ (vi): sống xa hoa; hưởng thụ, đắm mình, ham thích 

Luxuriant /lʌg'ʒʊəriənt/ (adj): sum xuê, um tùm; phong phú, phồn thịnh; hoa mỹ (văn) 
 Luxuriance /lʌg'ʒʊəriəns/ (n): (sự)... 
 Luxurious /lʌg'ʒʊəriəs/ (adj): xa xỉ, xa hoa; thích xa xỉ, thích xa hoa; sang trọng, lộng lẫy 

Luxury /'lʌkʃəri/ (n): (sự/đời sống/hàng/đồ) xa xỉ, xa hoa 
Deluxe /di'lʌks/ (adj): xa xỉ, xa hoa; thuộc loại sang trọng/thượng hạng 
N ovel /'nɒvl/ (n): tiểu thuyết, truyện dài; (adj): mới, lạ, độc đáo 
 N ovelist /'nɒvəlist/ (n): người viết tiểu thuyết, tiểu thuyết gia 
 N ovelty /'nɒvlti/ (n): (tính/vật) mới, lạ, độc đáo 
 N ovelize(_se) /'nɒvəlaiz/ (v): viết tiểu thuyết, tiểu thuyết hóa 
Ice /ais/ (n): băng, nước đá; (v): (+up) đóng băng, phủ băng; ướp nước đá 
 De-ice (v): loại bỏ đóng băng 
 De-icer (n): chất chống đóng băng 



 www.tinhvi.com - 185 

Frost /frɒst/ (n): sương giá, sự đông giá; sự lạnh nhạt(v): phủ sương giá, làm chết cóng, làm bạc tóc 
 Frosty /'frɒsti/ (adj): băng giá, giá rét, phủ đầy sương giá; lạnh nhạt, lãnh đạm 
Defrost /di:'frɔst/ (v): làm tan băng, rã đông 
 Defroster (n): dụng cụ làm rã đông 
Strap /stræp/ (n): dây buộc, đeo (đồng hồ, máy ảnh); (v): buộc bằng dây da; đánh bằng dây da 
Trap /træp/ (n): bẫy, cạm bẫy; (v): đặt bẫy, mắc bẫy 
 Traps: đồ đạc quần áo, đồ dùng cá nhân, hành lý 
Lid /lid/ (n): nắp, vung; mi mắt 
 Lid lifter: cái khui đồ hộp 
Cork /kɔ:k/ (n): li-e, nút bần, phao bần; (v): đóng nút bần vào chai, gắn phao bần vào dây câu 
 Corkscrew /'kɔ:kskru:/ (n): cái mở nút chai bần (ruột gà); (v): làm xoắn ốc, xoắn lại 
 Don't cork it up: đừng để (nó vào) bụng. 
Serra /'serə/ (n): bộ phận có răng cưa, cấu tạo hình răng cưa 
 Serrate /'sereit/ (adj): có răng cưa = Serrated /se'reitid/ (adj) 
Detach /di'tætʃ/ (v): gỡ, tháo, tách; (quân sự) cắt ra làm nhiệm vụ riêng lẻ 
 Detached (adj): rời ra, tách ra, đứng riêng ra; không lệ thuộc, vô tư, khách quan 
 Detachable (adj): có thể tháo/gỡ/tách ra 
Sauna /'saʊnə/ (n): sự tắm hơi, nhà tắm hơi 
 Facial sauna /'feiʃl/: xông mặt (để làm đẹp) 
Massage /'mæsɑ:ʒ/ (v,n): xoa bóp 
Message /'mesidʒ/ (n): thông điệp, tin nhắn, thư tín; (v): đưa tin, báo bằng thư, đánh điện tín 
 Messenger /'mesindʒə/ (n): sứ giả, phái viên, người đưa tin 
Mess /mes/ (n): (tình trạng/người/sự) hỗn độn, bừa bộn, bNn thỉu; món ăn hổ lốn; phân chó/mèo 

             nhóm người ăn chung (quân đội), bữa ăn tập thể (doanh trại, boong tàu); 
        (vt): làm hỗn độn, bừa bộn, xáo trộn, bNn thỉu; làm hỏng (việc); 
        (vi): ăn chung với nhau 
To mess up: làm hỏng (việc) 
To mess about: bày bừa, lục lọi 
To mess around: làm việc linh tinh, làm việc tắc trách, làm mất thời giờ 

Invigorate /in'vigəreit/ (v): tiếp thêm sinh lực, làm cho cường tráng, làm thêm hăng hái 
 Invigorating (adj) = Invigorative (adj) 
 Invigoration (n) 
 Invigorant /in'vigərənt/ (n): thuốc bổ 
Pour /pɔ:/ (v): rót, đổ, trút; (n): cơn mưa như trút nước; Pouring (adj): mưa như trút 
 It's pouring down: trời mưa như trút 
Pore /pɔ:/ (n): lỗ chân lông; (v): nhìn sát; nghiền ngẫm, mải mê nghiên cứu (+over, +upon) 
 Porous /'pɔ:rəs/ (adj): có lỗ, rỗ (thấm qua được) 
 Pore over sth: xem xét tỉ mỉ cái gì 
Pure /pjʊə/ (adj): nguyên chất, tinh khiết; trong trắng/sáng/sạch; thuần, thuần túy, hoàn toàn, chỉ là 
 Purely (adv) 
 Pureness (n) 
 Purification /,pjʊərifi'keiʃn/ (n): (sự) làm sạch, lọc, tinh chế, tNy uế 
 Purifier /'pjʊərifaiə/ (n): người/máy làm sạch/lọc/tinh chế 
 Air purifier: máy lọc không khí 
 Pure mathematics: thuần túy toán học 
 Pure accident: hoàn toàn ngẫu nhiên 
Purge /pɜ:dʒ/ (n,v): làm sạch, gột rửa; thanh lọc, thanh trừng; tNy, xổ 
 Purgation /pɜ:'geiʃn/ (n): sự làm sạch/lọc/tNy rửa 
Torch /tɔ:tʃ/ (n): đèn, đuốc 
 Electric torch = Mini-torch: đèn pin 
Scrap /skræp/ (n): mảnh nhỏ, vụn; phế liệu; cuộc ấu đả; (v): đập vụn; thải bỏ, loại bỏ; ấu đả 
 Scrapper (n): người ấu đả, người thích ấu đả 
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Scrape /skreip/ (n,v): cạo, nạo, cọ, quẹt; kéo lê, kêu loẹt xoẹt, tiếng sột soạt 
 Scraper (n): (người/vật) nạo, cạo 
Chip /tʃip/ (v): đẽo,bào,gọt,xắt mỏng; làm sứt,mẻ; (n): vỏ bào,mạt giũa; chỗ sứt mẻ; khoanh,lát 
 Potato chipper: dụng cụ xắt khoai tây 
Grip /grip/ (n): rãnh, mương nhỏ; (v,n): nắm/cầm/ôm chặt, thu hút (sự chú ý) 
 Easy-grip (adj): có thể cầm/nắm dễ dàng 
Basin /'beisn/ (n): chậu, bể, bồn; chỗ trũng lòng chảo; lưu vực (sông); vũng, vịnh nhỏ 
Shrub /ʃrʌb/ (n): bụi cây; rượu bổ pha bằng nước quả 
Scrub /skrʌb/ (n): bụi cây,bụi rậm; bàn chải (ria ngắn); người/vật/cây còi cọc; (v): lau,chùi,cọ; lọc bỏ 
Brush /brʌʃ/ (n): bàn chải, bút lông, bụi cây; (v): chải, quét, vẽ; chạm nhẹ, phủi, phNy 
 Toothbrush /'tu:θbrʌʃ/ (n): bàn chải đánh răng 
Pollen /'pɒlən/ (n): phấn hoa; (v): thụ phấn, rắc phấn hoa 
Author /'ɔ:θə/ (n): tác giả; người tạo ra, người gây ra; đấng sáng tạo (tôn giáo) 

Authorize /'ɔ:θəraiz/ (vt): cho phép, ủy quyền; là căn cứ, là cái cớ (chính đáng) 
 Authority /ɔ:'θɔriti/ (n): ủy quyền; uy quyền, quyền thế; người có thNm quyền/uy tín; 
       tài liệu có thể làm căn cứ/đáng tin cậy 
  → Scientific authority: căn cứ khoa học, căn cứ theo tài liệu đáng tin cậy (khoa học) 

Authorities: nhà cầm quyền, nhà chức trách, nhà đương cục 
 Authorial /ɔ:'θɔ:riəl/ (adj): thuộc tác giả 
Authentic /ɔ:'θentik/ (adj): đúng, thật, xác thực, đáng tin cậy 
 Authenticate /ɔ:'θentikeit/ (vt): xác nhận là đúng, chứng thực, đáng tin cậy 
 Authenticity /,ɔ:θen'tisəti (n): (tính) đúng, thật, xác thực, đáng tin cậy 
Procuration /,prɒkjʊ'reiʃn/ (n): giấy ủy quyền/nhiệm; quyền thay mặt/đại diện; (nghề/tội) ma cô 
 pp = Per Procurationem (latin): ký thay, thay mặt cho 
 pp N guyen Van A, Personnel Assistant, X company: thay mặt công ty X, trợ lý nhân sự N VA 
 N guyen Van A, pp N guyen Van B, Personnel Manager, X company: (tương tự) 
Cockpit /'kɒkpit/ (n): khoang/buồng lái (ô tô đua,máy bay,tàu vũ trụ); bãi chiến trường, bãi chọi gà 
Fight /fait/ (n): (sự/cuộc/trận) đấu tranh, chiến đấu; 

To Fight – Fought /fɔ:t/ – Fought (v): đấu tranh, chiến đấu, đánh nhau, giao đấu 
 Bullfight: trận đấu bò; môn đấu bò 
 Bullfighter: võ sĩ đấu bò 
Battle /'bætl/ (n): trận đánh, cuộc chiến đấu; cuộc tranh đấu/tranh luận; (v): chiến đấu, tranh đấu 
 Battlefield /'bætlfi:ld/ (n): chiến trường  
Pressure /'preʃə/ (n): (sức/sự) ép, đè năng, ép buộc, thúc bách; áp lực, áp suất; 
       (vt): gây áp lực, tạo sức ép = Pressurize(_se) /'preʃəraiz/ (vt) 
 Pressing /'presiŋ/ (adj): thúc ép, cấp bách, cấp thiết; nài nỉ, nài ép 
Compress /kəm'pres/ (v): ép, nén, đè; cô đọng 

Compression /kəm'preʃn/ (n): (sự) ép, nén, đè; cô đọng 
 Compressible (adj): có thể nén được; chịu nén, chịu ép 
 Compressor (n): máy nén (khí, gaz...) 
 Decompress (v): bớt/giảm sức ép, giảm áp 

Decompression (n): (sự) bớt/giảm sức ép, giảm áp 
Depress /di'pres/ (v): làm chán nản/ngã lòng/buồn phiền; làm giảm/suy yếu/suy nhược/đình trệ; 

ấn xuống, kéo xuống, đNy xuống, hạ xuống 
 Depression /di'preʃn/ (n) 
 Depressive /di'presiv/ (adj): có chiều hướng giảm/yếu/sa sút; có dụng ý làm giảm/yếu/sa sút 

      (n): người bị trầm cảm, người thường mắc chứng trầm cảm 
Calcium /'kælsiəm/ (n): can-xi 
Oxygen /'ɔksidʒən/ (n): khí ôxy 
Hydrogen /'haidrədʒən/ (n): khí hy dro 
Hypoxia /hai'pɔksiə/ (n): tình trạng thiếu ôxy, sự giảm ôxy-huyết 
Amid /ə'mid/ (prep): ở giữa, trong quá trình = Among 
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Between /bi'twi:n/ (prep): giữa, ở giữa, trong khoảng; nửa (vừa) như cái này nửa (vừa) như cái kia 
 It's something between an armchair and a sofa: nó vừa như ghế bành vừa như trường kỷ 
 Between the devil and the deep sea: lâm vào hoàn cảnh bế tắc không lối thoát 
 Between wind and water: ở nơi đầu sóng ngọn gió 
Alert /ə'lɜ:t/ (n,v): báo động, cảnh báo, báo nguy; (adj): tỉnh táo, cảnh giác, lanh lợi, hoạt bát 
 When your mind if alert: khi trí óc bạn tỉnh táo 
Warn /wɔ:n/ (vt): cảnh cáo; báo, cảnh báo, báo cho biết 
 Warning /'wɔ:niŋ/ (n): (sự/lời) cảnh cáo, cảnh báo, báo trước, răn 
 To warn sb against sth: cảnh cáo ai không được làm điều gì 
 To warn the police: (đi) báo công an 
 To take warning: đề phòng, cảnh giác; lấy làm bài học, lấy làm điều răn 
 You should have taken warning by his example: bạn phải lấy gương của nó làm bài học 
Caution /'kɔ:ʃn/ (vt,n): (_/sự/lời) báo trước, cảnh báo, cảnh cáo, quở trách;  

  (n): (sự) thận trọng, cNn thận; (người/vật) xấu như quỷ, kỳ quái 
 Cautionary /'kɔ:ʃənəri/ (adj): (để) báo trước, cảnh báo, cảnh cáo, quở trách 

Cautious /'kɔ:ʃəs/ (adj): thận trọng, cNn thận 
 Cautiously /'kɔ:ʃəsli/ (adv): (một cách) thận trọng, cNn thận ≈ Carefully (adv) 
 Caution money: tiền ký quỹ, tiền bảo lãnh 
Precaution /pri'kɔ:ʃn/ (n): (sự) thận trọng, phòng ngừa, đề phòng, giữ gìn 
 Precautionary /pri'kɔ:ʃənəri/ (adj) 
Overcaution /'əʊvə'kɔ:ʃn/ (n): sự/tính quá thận trọng 
 Overcautious /'əʊvə'kɔ:ʃəs/ (adj): quá thận trọng 
Headrest /'hedrest/ (n): (cái/chỗ) để gối, để dựa đầu 
Infest /in'fest/ (v): tràn vào cướp phá/hoại (sâu bọ, giặc cướp...) 
 Infestation /,infes'teiʃn/ (n): (sự)... 
Pluck /plʌk/ (v,n): nhổ, kéo, giật, bứt hái; lôi ra; đánh trượt, đánh hỏng (thí sinh) 
Ageing /'eidʒiŋ/ (n) = Aging (n): (sự) già hóa, lão hóa 
Gut /gʌt/ (v): moi/rút ruột; phá hủy bên trong; (n): ruột, lòng 
Hurl /hɜ:l/ (n,v): ném/phóng mạnh 
Pharaoh /'feərəʊ/ (n): Pharaôn (vua Ai Cập) 
Lead /li:d/ (n,v): lãnh đạo, chỉ huy, hướng dẫn, dẫn dắt, dẫn đầu, vai chính; trải qua, kéo dài (c/sống...) 
 Lead /li:d/ – Led /led/ – Led /led/ 

Leading /'li:diŋ/ (n,adj): lãnh đạo, chỉ huy, hướng dẫn, dẫn dắt, dẫn đầu 
Leader /'li:də/ (n): lãnh tụ, lãnh đạo, người chỉ huy, người hướng dẫn; nhạc trưởng 
Lead time: khoảng thời gian ở giữa sự bắt đầu và sự hoàn thành của một quá trình 

 To lead a meaningful and useful life: sống một cuộc sống có ý nghĩa và có ích 
 To lead a quiet life: sống một cuộc sống êm đềm 
Lead /led/ (n): chì, than chì, đạn chì; (v): bọc chì, đổ chì 
N ATO /'neitəʊ/ = N orth Atlantic Treaty Organization: Tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương 
Freshman /'freʃmən/ = Fresher (n): sinh viên năm 1; người mới bắt đầu vào nghề 
Sophomore /'sɒfəmɔ:/ (n): sinh viên năm 2 
 Sophomoric /,sɒfə'mɒrik/ (adj) 
Junior /'dʒu:niə/ (adj,n): trẻ hơn, ít thâm niên hơn, cấp dưới hơn; sinh viên năm áp chót 
 Juniority /,dʒu”ni'ɒrəti/ (n): (sự/địa vị) ít tuổi hơn, cấp dưới, ít thâm niên hơn 
Senior /'si:niə/(adj): nhiều tuổi/lâu năm/thâm niên hơn; cao cấp/trình độ cao hơn; SV năm cuối 
 Seniority /,si:ni'ɒrəti/ (n): (sự/địa vị) nhiều tuổi hơn, cao cấp hơn, thâm niên hơn 
Freshman < Sophomore < Junior < Senior: cũng áp dụng cho high school 
Flap /flæp/ (v): đập/vỗ đen đét,bay phần phật; (n): nắp (túi/phong bì); vành (mũ),vạt (áo), dái (tai) 
Certain /'sə:tn/ (adj): dĩ nhiên, chắc chắn, rõ ràng; (+noun): nào đó, chút ít, đôi chút 
 Certainly /'sə:tnli/ (adv): chắc chắn, hẳn thế, tất nhiên, dĩ nhiên 
 Certainty /'sə:tnti/ (n): (điều/sự) chắc chắn, tin chắc; vật đã nắm trong tay 
 Under certain conditions: trong những điều kiện nào đó 
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 To feel a certain reluctance: cảm thấy miễn cưỡng chút ít 
Ascertain /,æsə'tein/ (vt): biết chắc, xác định rõ ràng, tìm hiểu chắc chắn 
 Ascertainment /,æsə'teinmənt/ (n): (sự)... 
 Ascertainable /,æsə'teinəbl/ (adj): (có thể)... 
Compute /kəm'pju:t/ (v): tính toán, suy tính 
 Computer /kəm'pju:tə/ (n): máy điện toán 

Computation /,kɔmpju:'teiʃn/ (n): sự tính toán, sự ước tính 
Infer /in'fɜ:/ (vt): suy ra, luận ra; đưa đến kết luận; đoán phỏng đoán; hàm ý, gợi ý 
 Inferable /in'fɜ:rəbl/ (adj): có thể suy ra, có thể luận ra 
 Inference /'infərəns/ (n): (sự) suy ra, luận ra; điều suy luận, kết luận 
Imply /im'plai/ (vt): ngụ ý, Nn ý, hàm ý, ý nói, ám chỉ 

Implicate /'implikət/ (n) /'implikeit/ (vt): ngụ ý, Nn ý, hàm ý, ý nói, ám chỉ 
(vt): liên can, dính líu, lôi kéo vào, vướng vào 

 Implication /,impli'keiʃn/ (n): (sự/điều) ngụ ý, Nn ý; (sự) liên can, dính líu 
Comply /kəm'plai/ (vi): (+with) làm theo, tuân theo, chiếu theo 
 Comply with = Abide by 
Implement /'implimənt/ (n): đồ dùng,dụng cụ,phương tiện; /_ment/ (v): thi hành,thực hiện,bổ sung 
 Implementation (n): sự thi hành/thực hiện/bổ sung 
Apply /ə'plai/ (v): áp dụng, ứng dụng; xin, thỉnh cầu; gắn/ghép/đính/tra vào; chăm chú, chuyên tâm 
 Applied /ə'plaid/ (adj): ứng/áp dụng 
 Appliance /ə'plaiəns/ (n): trang/thiết bị, dụng cụ, phụ tùng; (sự) gắn/ghép/đính/tra vào 
 Applicant /'æplikənt/ (n): người nộp đơn xin (việc), người khNn cầu 
 Application /,æpli'keiʃn/ (n): (sự/lời) áp dụng, ứng dụng, xin/thỉnh cầu, chuyên cần...; đơn xin 
 Application for a job: đơn xin việc làm 
Curriculum /kə'rikjuləm/ (n): chương trình giảng dạy → số nhiều Curricula /kə'rikjulə/ (n) 
CV = Curriculum Vitae: Sơ yếu lý lịch = Résumé 
Presume /pri'zju:m/ (v): thừa nhận, cho là đúng, coi như là (=Suppose); mạo muội, tự phụ 

Presumable /pri'zju:məbl/ (adj): có thể cho rằng, có thể được, có thể cho là đúng 
 Presumably (adv) 
Resume /'rizju:m/ (n): bản tóm tắt, lý lịch; (v): tóm tắt, nêu điểm chính; lấy lại, chiếm lại, bắt đầu lại 
 To resume my spirit: lấy lại tinh thần 
 To resume work: tiếp tục lại công việc (sau khi nghỉ) 
Assume /ə'sju:m/ (vt): giả sử, cho rằng; làm ra vẻ, giả bộ; 

mang, khoác, có vẻ; chiếm lấy, nắm lấy; đảm đương, gánh vác 
Assumption /ə'sʌmpʃn/ (n): (sự)... 

Hypothesis /hai'pɒθəsis/ (n): giả thuyết → Hypotheses /hai'pɒθəsi:z/ (số nhiều) 
 Hypothesize(_se) /hai'pɒθəsaiz/ (vt): giả thuyết rằng, cho rằng; (vi): đưa ra một giả thuyết 
Profile /'prəʊfai/ (vt): vẽ/chụp mặt nghiêng; viết tiểu sử sơ lược, mô tả sơ lược 

(n): tiểu sử sơ lược, bản sơ lược các đặc tính; chân dung mặt nhìn nghiêng, mặt nghiêng 
Proficient /prə'fiʃənt/ (adj): thành thạo, giỏi giang, tài giỏi; (n): người thành thạo, chuyên gia 
 Proficiency /prə'fiʃənsi/: (sự): thành thạo, giỏi giang; tài năng (về việc gì đó) 
Profit /'prɒfit/ (vt): làm lợi, mang lợi; (vi): kiếm lợi, lợi dụng; có lợi, có ích; 

(n): lợi, lợi ích, bổ ích; tiền lãi, lợi nhuận 
 Profitable /'prɒfitəbl/ (adj): có lợi, có ích, sinh lãi, sinh lợi 
 Profitably /'prɒfitəbli/ (adv) 
 It profited him nothing: cái đó không có lợi gì cho hắn 
Benefit /'benifit/ (n): lợi ích, trợ cấp, phúc lợi; (vt): làm lợi, giúp ích; (vi): được/hưởng lợi, lợi dụng 
 Benificial /,beni'fiʃ/ (adj): có ích, có lợi; sinh hoa lợi 
 Beneficiary /,beni'fiʃəri/ (n): người được hưởng (tài sản, tiền...) 

To benefit by sth: lợi dụng cái gì 
To benefit from sth: được lợi từ cái gì 

Benevolent /bi'nevələnt/ (adj): từ thiện, nhân từ/đức, thương người; rộng/độ lượng, khoan dung 
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 Benevolence /bi'nevələns/ (n): (lòng/tính)... 
Charity /'tʃærəti/ (n): (lòng/việc/tổ chức) từ thiện, hảo tâm, cứu tế 
 Charitable /'tʃærətəbl/ (adj) = Benevolent (adj) 
 Charitableness (n) = Benevolence (n) 
 Charity fund: quỹ từ thiện 
 Charity fun run = Fun run for charity: chạy bộ để gây quỹ từ thiện 
Profess /prə'fes/ (v): dạy, hành nghề; tuyên bố, bày tỏ; nói ra, tự xưng là, tự nhận là 
 Profession /prə'feʃn/ (n): nghề, nghề nghiệp; (sự/lời) tuyên bố, bày tỏ 
 Professor /prə'fesə/ (n): giáo sư 
 Professional /prə'feʃənl/ (adj): (thuộc) nghề, nghề nghiệp; chuyên nghiệp; 

    (n): người chuyên nghiệp, đấu thủ nhà nghề 
Amateur /'æmətə:/ (n): (sự/người) tài tử,nghiệp dư; (adj): (có tính) tài tử,nghiệp dư,không chuyên 
 Amateurism /'æmətə:rizəm/ (n): (tính chất)... 
 Amateurish /'æmətəri:ʃ/ (adj): tài tử,nghiệp dư,không chuyên; không lành nghề/thành thạo 
 Amateurishness /'æmətəri:ʃnis/ (adj): (sự)... 
Circadian /sɜ:'keidiən/ (adj): xuất hiện mỗi ngày 1 lần (sinh lý học) 
 Circadian rhythm /_'riðəm/ (n): nhịp chu kỳ sinh học 
Rheumatic /ru:'mætik/ (adj): (thuộc/mắc) bệnh thấp khớp; (n): (bệnh/người bị bệnh) thấp khớp 
 Rheumatism /'ru:mətizəm/ (n): bệnh thấp khớp (bị đau cơ và khớp, nhất là lúc đổi thời tiết) 
Insomnia /in'sɒmniə/ (n): chứng mất ngủ 
 Insomniac /in'sɒmniæk/ (adj): bị/làm mất ngủ; (n): người bị chứng mất ngủ 
Indigestion /,indi'dʒestʃn/ (n): chứng khó tiêu; không hiểu thấu, không lĩnh hội 
 Indigestive (adj) 
Indiscretion /,indis'kreʃn/ (n): (hành động/lời) không cNn thận/thận trọng, vô ý, hớ hênh, khinh suất 
 Indiscreet /,indis'kri:t/ (adj): vô ý, hớ hênh, khinh suất, không thận trọng 
Discretion /di'skreʃn/ (n): (sự) cNn thận, thận trọng; sự suy xét khôn ngoan; tùy ý, không điều kiện 

Discreet /di'skri:t/ (adj): cNn thận, thận trọng, biết suy xét, khôn ngoan; dè dặt, kín đáo 
To surrender at discretion: đầu hàng không điều kiện 

Surrender /sə'rendə/ (n): (sự) đầu hàng; (sự) dâng, nộp, giao lại; 
         (vi): đầu hàng; chịu để/để cho bị chi phối; (vt): dâng, nộp, giao lại; bỏ, từ bỏ 

 To surrender to sb: đầu hàng ai 
 To surrender to sth: để cho cái gì chi phối 
Relinquish /ri'liŋkwiʃ/ (vt): bỏ, từ bỏ; buông, thả 
 Relinquishment /ri'liŋkwiʃmənt/ (n): (sự) bỏ, từ bỏ; (sự) buông ra, thả ra 
Amnesia /æm'ni:ziə/ (n): chứng quên 
Figure /'figə/ (n): hình tượng/dáng/ảnh; vật tượng trưng/điển hình; nhân vật,lá số tv,con số,giá tiền 

(v): hình dung, miêu tả, mường tượng, điển hình cho; trang trí 
 Figuration /,figə'reiʃn/ (n): hình tượng/dáng; tượng trưng, biểu hiện; trang trí 
 Disfigure /dis'figə/ (v): làm biến dạng/méo mó; làm hỏng vẻ bên ngoài (của người/vật) 
 Disfiguration (n): sự làm biến dạng/méo mó; hình dạng xấu xí/gớm ghiếc/kỳ quái 
 Transfigure /træns'figə/ (v): biến hình, biến dạng; tôn lên, đổi nét mặt (làm rạng rỡ lên) 
 Transfiguration /,trænsfigə'reiʃn/ (n): sự biến hình, sự biến dạng 
 Figure-head: bù nhìn, địa vị tối cao trên danh nghĩa nhưng không thực quyền (tượng trưng) 
 Figure out (v): tìm hiểu, đoán ra, tính toán ra, giải ra 
 Figure on sth: dự định làm cái gì (I figure on being in N ew York: tôi dự tính đến N ew York ở) 
 Figure (n): tượng nhỏ trên kệ < Statue /stætʃu:/ (n): tượng lớn ngoài trời 
Statue /'stætʃu:/ (n): tượng 
Stature /'stætʃə/ (n): vóc người, vóc dáng; sự tiến triển, sự phát triển 
Soar /sɔ:/ (n,v): vút lên, bay lên (máy bay); tăng vọt (giá) 
 Soaring (adj) 
Boom /bu:m/ (v,n): phát triển, phất lên; tăng vọt (giá), rùm beng (quảng cáo), nổ đùng đùng (súng) 
Boon /bu:n/ (n): ơn huệ (favour); đề nghị,khNn cầu (request); thuận lợi,tiện lợi (benefit, advantage) 
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Bloom /blu:m/ (n): hoa, phấn; (n,v): ra hoa; tuổi thanh xuân, thời kỳ tươi tắn; thỏi đúc (sắt thép) 
Youth /ju:θ/ (n): tuổi trẻ, tuổi xuân, tuổi niên thiếu; thanh niên; buổi ban đầu, thời non trẻ 
 Youthful /ju:θfl/ (adj): trẻ, trẻ tuổi; (thuộc) tuổi trẻ, thuổi thanh niên 
 Youfulness (n): tính chất trẻ trung/thanh niên 
 Young /jʌŋ/ (adj): trẻ, trẻ tuổi, thanh/thiếu niên; non, non trẻ/nớt; (n): thú/chim non 

Youngster /'jʌŋstə/ (n): thanh niên, bọn trẻ 
Adult /'ædʌlt/ (n): người lớn, người trưởng thành; (adj): trưởng thành 
Adolescent /,ædə'lesnt/ (adj): đang tuổi thanh niên, trẻ; (n): thanh niên mới lớn 

Adolescence /,ædə'lesns/ (n) = Adolescency /,ædə'lesnsi/ (n): thời thanh niên 
Infant /'infənt/ (adj): thơ ấu, trứng nước; (n): đứa bé (ẵm ngửa, dưới 7 tuổi) 

Infancy /'infənsi/ (n): tuổi thơ ấu, ẵm ngửa < childhood /'tʃaildhud/ (n): tuổi/thời thơ ấu 
Infant school: trường mẫu giáo, nhà trẻ 

Mature /mə'tjʊə - mə'tʊə/ (adj,v): chín; chín chắn, hoàn thiện; trưởng thành; (v): mãn hạn, đến kỳ 
 Maturity /mə'tjʊərəti/ (n) 
 Immature (adj) ≠ Mature (adj) 
 Immaturity (n) ≠ Maturity (n) 
Premature /,premə'tjʊə/ (adj): sớm, yểu, non; vội vã, hấp tấp 
 He decided a premature decision: Anh ta đã có một quyết định hấp tấp 
 Premature birth: sự đẻ non 
Elder /'eldə/ (adj): nhiều tuổi hơn; (n) người nhiều tuổi hơn, bậc huynh trưởng 

Elderly /'eldəli/ (adj): già, cao tuổi 
 Eldest /'eldist/ (adj): nhiều tuổi nhất; cả (anh cả, chị cả) 
Age /eidʒ/ (n): tuổi, tuổi tác; thời kỳ, thời đại, thế hệ; (thông dụng, s.nhiều) lâu lắm; (v): già đi 
 The stone age: thời kỳ đồ đá 
 The golden age: thời kỳ hoàng kim 
 I haven't seen you for ages: lâu lắm rồi tôi không gặp anh 
 He's aged a lot recently: gần đây ông ta đã già đi nhiều 
Old /əʊld/ (adj): già, già dặn; cũ, cổ, xưa; Of old (n): xưa, lâu, cũ 
 Olden (v): già/yếu đi; làm cho già/yếu đi 
 Oldish (adj): hơi già/cũ 
 Oldster (n): người già, người không còn trẻ ≠ Youngster /'jʌŋstə/ (n): thanh niên, bọn trẻ 
Grow /grəʊ/ – Grew /gru:/ – Grown /grəʊn/: mọc, trồng; lớn lên, trưởng thành 
 Growth /grəʊθ/ (n): (sự) lớn mạnh, phát triển, tăng tiến; sự trồng trọt, sinh trưởng; vụ, mùa 
 Growing /'grəʊiŋ/ (adj): đang lớn/tăng trưởng, giúp cho lớn lên; (n): (sự) lớn lên, nuôi, trồng 
 I grew up in HCMC: tôi lớn lên tại HCMC 
 I brought up in HCMC: tôi được nuôi dưỡng/giáo dục/ăn học tại HCMC 
 Grown (adj): lớn, trưởng thành 

Grown-up (n, adj) = Adult (n, adj) = Grown man (n): người lớn, người trưởng thành  
All-round (adj): toàn diện/năng, đa năng 
 All-rounder (n): người toàn diện/năng, người đa tài 
Invoice /'invɔis/ (n): hóa đơn, đơn hàng gửi (có giá và tiền); (v): lập/gửi hóa đơn, đơn hàng 
Bill /bil/ (n,v): hóa đơn; tờ quảng cáo, yết thị; chương trình, thực đơn; (US): giấy bạc (tiền) 
 One-hundred-dollar bill: tờ 100 đôla 
 To fill the bill: đáp ứng mọi yêu cầu 
 To meet the bill = To foot the bill: thanh toán hóa đơn 
 To ignore the bill: bác đơn, không xử 
Menu /'menju:/ (n): thực đơn 
Chuck /tʃʌk/ (v): ném, quăng; thải ra, bỏ rơi; day, lắc (nhẹ); (n): tiếng cục cục/tặc lưỡi 
 (v,n): đặt vào ngàm/bàn cặp 
Cast /kɑ:st/ (v,n): quăng, ném, liệng, thả; lột, tuột, thay, thải, loại, bỏ; gộp/cộng lại; 

       (n): khuôn mẫu/đúc; vai diễn, thành phần diễn viên (phim, kịch); (v): đúc, phân vai 
 To be cast away: bị đắm tàu 
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Slap /slæp/ (n,v): vỗ, đập, phát, tát; (adv): trúng 
 To hit s/o slap in the eyes: đánh trúng vào mắt ai 
Whack /wæk/ (n,v): cú đánh mạnh, đánh đau 
Dorsal /'dɔ:sl/ (adj): (thuộc) lưng 
 Dorsal fin /fin/ (n): vây lưng 
Jaw /dʒɔ:/ (n): hàm, quai hàm 
Diaphragm /'daiəfræm/ (n): cơ hoành; màng chắn, màng ngăn, màng rung 
Chest /tʃest/ (n): ngực; rương, hòm, tủ, két 
Waist /weist/ (n): eo, chỗ thắt lưng 
 Waist-line (n): vòng eo, vòng bụng 
Hip /hip/ (n): hông; chứng u buồn/phiền muộn; (vt): làm u buồn/phiền muộn; (interj): hoan hô ! 
 Hip-bone (n): xương chậu 
Kidney /'kidni/ (n): quả thận, cật; tính khí, bản tính, loại, hạng 
 They are of the same kidney: bọn chúng cùng một giuộc 
Liver /'livə/ (n): gan, bệnh đau gan; người sống 
Lung /lʌŋ/ (n): phổi 
Abdomen /'æbdəmən/ (n): bụng 
 Abdominal /æb'dɔminl/ (adj): thuộc bụng, ở bụng 
Slip /slip/ (v,n): trượt (chân), tuột; lỡ lầm, mắc lỗi (vô ý); (v): thả (neo); đút, nhét (nhanh) 
 He slipped a shot past MU goal-keeper: anh ta sút nhanh qua tay thủ thành đội MU 
Intact /in'tækt/ (adj): còn nguyên vẹn, không sứt mẻ; còn trinh, không bị thiến 
Victim /'viktim/ (n): nạn nhân; vật hy sinh, vật tế 
Skip /skip/ (vt): nhảy qua, bỏ qua, bỏ quãng; (n): sự nhảy, bỏ quãng; nhảy nhót, nhảy dây; 
Skipper /'skipə/ (vt): chỉ huy, điều khiển; 

  (n): đội trưởng, thủ quân; thuyền trưởng, cơ trưởng = Captain (n) = Skip (n) 
Team /ti:m/ (n): đội, nhóm, tổ; cỗ (cỗ xe nhiều con kéo); (v): hợp thành đội/nhóm; thắng vào xe 
 Team-mate /'ti:mmeit/ (n): bạn đồng đội 
 Team-work /'ti:mwɜ:k/ (n): sự làm việc đồng đội, sự chung sức, sự hợp tác có tổ chức 
Group /gru:p/ (n): nhóm; tập đoàn (nhỏ hơn Corporation); 

(v): hợp thành nhóm; phân loại, phân hạng, phân phối (theo nhóm) 
Squad /skwɒd/ (n): đội, nhóm, tổ; kíp thợ 
 Squadron/'skwɒdrən/ (n): đội,đội ngũ;đội kỵ binh,hạm đội,phi đội; (v):hợp/tổ chức thành đội 
Ordeal /ɔ:'di:l/ (n): sự thử thách 
To cling /kiŋ/ - clung /klʌŋ/ - clung: bám vào, níu lấy 
Harpoon /hɑ:'pu:n/ (v,n): phóng lao móc (đánh cá voi, cá mập) 
 Harpooner: người phóng lao móc 
 Harpoon-gun: súng phóng lao móc 
Trawl /trɔ:l/ (n): lưới rà; (vt, vi): đánh/kéo/giăng lưới rà 
 Trawler (n): tàu/người đánh cá bằng lưới rà 
N etwork /'netwɜ:k/ (n): lưới, mạng lưới, đồ dùng kiểu lưới; (v): nối mạng; giữ mối quan hệ 
 N etworking /'netwɜ:kiŋ/ (n): sự kết nối mạng, sự tạo dựng các mối quan hệ thân thiết 
Bulldozer /'bʊldəʊzə/ (n): xe ủi đất 
Slim /slim/ (adj): mảnh khảnh, mảnh dẻ, thon; ít ỏi, sơ sài, mỏng manh, yếu ớt; láu cá, khôn lỏi 
       (vt): làm cho người thon/mảnh dẻ (bằng ăn kiêng và thể dục); (vi): trở thành thon nhỏ 
Slender /'slendə/ (adj) = Slim (adj) 
 Slenderize /'slendəraiz/ (vt ,vi) = Slim (vt ,vi) 
Thin / 
Thick / 
Fat / 
Chunk /tʃʌnk/ (n): khúc (gỗ), khoanh (bánh); (người/ngựa) mập lùn và chắc. 
 Chunky /tʃʌŋki/ (adj): mập lùn và chắc (người/ngựa); dày và to xù (quần áo) 
 Chunkily /tʃʌŋkili/ (adv): mập lùn và chắc 
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Squat /skwɒt/ (adj): mập lùn, ục ịch; (v,n): ngồi xổm/chồm hổm 
 Squattish (adj): hơi mập lùn 
Square /skweə/ (adj): vuông; (n): hình vuông, quảng trường; (v): làm vuông, làm bằng phẳng 
 Squarish (adj): hơi vuông 
Plaza /'plɑ:zə/ (n): quảng trường; nơi họp chợ 
Wave /weiv/ (n): sóng; đợt; cái/sự vẫy tay; (v): gợn sóng, phất phới, vẫy tay, uốn (tóc) 
 Wavy /'weivi/ (adj0: gợn sóng, lăn tăn, dập dờn 
 Waveless /'weivlis/ (adj): không có gợn sóng, lặng sóng 
 Wavelet /'weivlit/ (n): sóng gợn lăn tăn; tóc quăn (dợn sóng) 
Hair /heə/ (n): tóc, lông 
 Hairbrush /'heəbrʌʃ/ (n): bàn chải tóc 

Hairdryer /'heədraiə/ (n): máy sấy tóc 
Hairdresser /'heə,dresə/ (n): thợ cắt tóc; thợ làm đầu/uốn tóc cho phụ nữ 

 Hairdressar (n): giọng nói với Hairdresser bằng giọng bề trên, hống hách 
 By a hair's breadth: đường tơ kẽ tóc, khoảng cách rất nhỏ 
Comb /kəʊm/ (n):cái lược,mào gà,lỗ tổ ong;đỉnh,chóp,ngọn(núi,sóng); (v):chải;lùng sục;cuồn cuộn 
Coiffure /kwɑ:'fjʊə/ (n): kiểu tóc 
Cut /kʌt/ (n,v): cắt, chặt, đốn, chém, đứt; giảm, hạ, cắt bớt. (To cut – cut – cut) 
Gash /gæʃ/ (n): vết cắt, vết thương (dài và sâu); vết khắc, vết rạch 
Quote /kwəʊt/ (n): sự/lời/đoạn trích dẫn; (vt): trích dẫn, đặt giữa 2 dấu ngoặc kép; định giá 
 Quotation /kwəʊ'teiʃn/ (n): sự/lời/đoạn trích dẫn; bản giá thị trường 
 Quotation-marks (n): dấu ngoặc kép = Quotes (n) 
Quota /'kwəʊtə/ (n): chỉ tiêu, hạn ngạch, côta; phần (phải đóng góp hoặc được chia) 
Majestic /mə'ʒestik/ (adj): uy nghiêm, oai vệ, đường bệ 
Diplomat /'dipləmæt/ (n): nhà ngoại giao; người có tài giao thiệp/ứng xử 
 Diplomatic /,diplə'mætik/ (adj) 
 Diplomacy /di'pləʊməsi/ (n): ngành/khoa/tài ngoại giao 
Diploma /di'pləʊmə/ (n): văn kiện công/chính thức; văn bằng, bằng cấp, chứng chỉ; bằng/giấy khen 
Hail /heil/ (n,v): réo, gọi; chào đón, hoan hô/nghênh; mưa đá, đổ/trút/giáng dồn dập (như mưa đá) 
 Hail-fellow (n): bạn thân; (adj): thân thiết 
Ciao /tʃau/ (interj): chào 
Crash /kræʃ/ (n,v): rơi (máy bay), đâm sầm (ôtô); tiếng đổ vỡ loảng xoảng; (ngh.bóng) phá sản 
 Crash course: khóa học cấp tốc 
 Crash out: lăn ra ngủ vì quá mệt 
Truck /trʌk/ (n): xe tải, xe ba gác; trao đổi, đổi chác; hàng vặt; (v): buôn bán, đổi chác; bán rong 
 Truckage /'trʌkidʒ/ (n): sự chở bằng xe tải/xe ba gác 
 Truckman (v): người lái xe tải/xe ba gác 
 Trucking company: (US) công ty vận chuyển bằng xe tải, công ty vận tải 
Lorry /'lɔ:ri/ (n): xe tải 
Van /væn/ (n,v): xe tải nhỏ; những người tiên phong/đi đầu/lãnh đạo; (v): chở bằng xe tải 
Tractor /'træktə/ (n): (xe/máy) kéo, cày; máy bay cánh quạt kéo (cánh quạt ở đầu máy bay) 
 Tractor-driver (n): người lái máy kéo 
Polar /'pəʊlə/ (adj): thuộc địa cực; có cực; (ngh.bóng) hoàn toàn trái ngược nhau 
 Polarize(_se) /'pəʊləraiz/ (v): phân cực 
 Polarization (n): độ/sự phân cực 
Pole /pəʊl/ (n): cực, điểm cực; cái sào, cột, cọc; (v): đNy bằng sào; cắm cột/cọc 
Via /vaiə/ (prep): đi qua, đi theo đường 
Flesh /fleʃ/ (n): thịt, xác thịt; phần thịt/cùi (trái cây); (n,v): béo, mập 
Indeed /in'di:d/ (adv): thực vậy, quả thực 
Tripod /'traipɒt/ (n): giá 3 chân (để đặt máy chụp ảnh, kính viễn vọng...)  
Interest /'intrəst/ (v,n): quan tâm, chú ý, thích thú; (n): tiền lãi 
Origin /'ɒridʒin/ (n): nguồn gốc, căn nguyên; dòng dõi 
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 Original /ə'ridʒənl/ (adj): (thuộc) nguồn gốc, căn nguyên; (n): nguyên bản, bản gốc 
 Originally /ə'ridʒənəli/ (adv): về nguồn gốc, với tính chất gốc; khởi đầu, từ lúc đầu, đầu tiên 
 Originate /ə'ridʒineit/ (v): bắt đầu, khởi đầu, bắt nguồn từ; hình thành, tạo thành 
 Origination /ə,ridʒi'neiʃn/ (n): nguồn gốc, căn nguyên; (sự) bắt nguồn, khởi thủy; 

(sự) phát minh, tạo thành 
Photo /'fəʊtəʊ/ = Photograph /'fəʊtəgrɑ:f/ (n): ảnh, bức ảnh; (v): chụp ảnh 
 Photocopy /'fəʊtəʊkɔpi/ (n): bản sao chụp; (v): sao chụp 
Reproduce /,ri:prə'dju:s/ (v): tái sản xuất, tái tạo, tái sinh; sao chép, mô phỏng 

Reproduction (n) 
Produce /'prɒdju:s/ (n): sản phNm/vật,kết quả; /prə'dju:s/ (v): sản xuất,chế tạo; đưa ra,trình ra; đẻ 
 Product /'prɒdəkt/ (n): sản phNm/vật; kết quả 
 Production /prə'dʌkʃn/ (n): sản phNm/vật; sự sản xuất/chế tạo; sự đưa/trình ra; sự sinh đẻ 
 Productivity /prə,dək'tivəti/ (n): năng suất, sức/khả năng sản xuất, hiệu quả công việc 
 Productive /prə'dʌktiv/ (adj): sản xuất,sinh sản,sinh sôi; sản xuất/sinh sản nhiều, sinh lợi cao; 

hữu ích, có năng suất, có hiệu quả; sáng tác nhiều; màu mỡ, phong phú 
 Unproductive /,ʌnprə'dʌktiv/ (adj): phi sản xuất, không sinh sản, không sinh lợi 
Prolific /prə'lifik/ (adj): sản xuất nhiều, sinh sản nhiều, sáng tác nhiều; sai quả; phong phú 
 Prolificness /prə'lifiknis/ (n) = Prolificity /,prəʊli'fisəti/ (n): (sự)... 
Territory /'terətri – (US) 'terətɔ:ri/ (n): đất đai, địa hạt, lãnh thổ, khu vực, vùng, miền; hạt (< bang) 
 Territorial /,terə'tɔ:riəl/ (adj): (thuộc)... 
 Territorial Army: quân đội địa phương 
Terrorize(_se) /'terəraiz/ (v): làm kinh hãi, khiếp sợ; khủng bố 

Terror /'terə/ (n): (sự/vật) kinh hãi, khiếp sợ; khủng bố 
 Terrorist (adj): khủng bố; (n): kẻ khủng bố 
 Terrorism (n): chính sách/chủ nghĩa khủng bố 
Terrify /'terifai/ (vt): làm kinh hãi, khiếp sợ 

Terrible /'terəbl/ (adj): dễ sợ, ghê gớm, khủng khiếp; quá chừng, thậm tệ 
Horror /'hɒrə/ (n): (sự/điều) kinh khủng, ghê rợn, ghê tởm, kinh dị; rùng mình 
 Horrify /'hɒrifai/ (v): làm khiếp sợ/kinh khiếp/kinh tởm, khó chịu 
 Horrific /hə'rifik/ (adj): kinh khủng, kinh khiếp, ghê khiếp 
 Horrible /'hɒrəbl/ (adj): kinh khủng, kinh khiếp; kinh tởm, xấu xa, đáng ghét, khó chịu 
 Horror film: phim kinh dị 
Terrific /tə'rifik/ (adj): tuyệt vời, cực kỳ, xuất sắc; cực kỳ lớn, hết mức 
Fantastic /fæn'tæstik/ (adj): tuyệt vời, cực kỳ, phi thường; kỳ quái, kỳ dị, kỳ lạ, không tưởng 
 Fantastically (adj): tuyệt vời, cực kỳ, phi thường 

Fantasticality /fæn,tæsti'kæliti/ (n): (tính/sự/cái) kỳ quái, kỳ dị 
Great /greit/ (adj): tuyệt, tuyệt vời, hay, giỏi, thạo, cừ; to lớn, vĩ đại; cao quý, cao cả, cao thượng 
Grand /grænd/ (adj): lớn, rất lớn, rất quan trọng, chính, tổng quát; 

hùng vĩ, huy hoàng, trang trọng, cao quý, bệ vệ, uy nghi; 
   vĩ đại, cừ khôi, xuất chúng, lỗi lạc, tuyệt, hay, đẹp 
 a grand old man: bậc lão thành 
 a grand orchestra: dàn nhạc lớn (giao hưởng) 
 a grand view: một cảnh hùng vĩ 
 a grand mistake: lỗi lầm nghiêm trọng 
Geometric /dʒiə'metrik/ (adj): trang trí bằng đường nét hình học 
Slave /sleiv/ (n): người nô lệ, người làm đầu tắt mặt tối; (v): làm việc đầu tắt mặt tối 
Master /'mɑ:stə/ (n): chủ nhân, thuyền trưởng, thầy giáo, thợ cả; cử nhân, người học rộng tài cao 
      (adj): làm chủ, đứng đầu, bậc thầy, tinh thông 
      (v): làm chủ, cai quản, chỉ huy; kiềm chế, trấn áp, khống chế; quán triệt, nắm vững 
 Mastery /'mɑ:stəri/ (n): quyền làm chủ, sự tinh thông/thành thạo; ưu thế, thế thắng lợi 
 Masterly /'mɑ:stəli/ (adj): bậc thầy, tài giỏi, thông thạo = Masterful /'mɑ:stəfl/ (adj) 
 Master degree: bằng thạc sĩ 
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 Master class: lớp chuyên 
Masterpiece /'mɑ:stəpi:s/ (n): tuyệt tác, kiệt tác, tác phNm lớn 
Mediocre /,mi:di'əʊkə/ (adj): xoàng, thường 
 Mediocrity /,mi:di'ɒkrəti/ (n): (người/tính chất) xoàng, thường 
Slogan /'sləʊgən/ (n): khNu hiệu; tiếng hô xung trận 
State /steit/ (n): trạng thái, tình trạng; nhà nước, chính quyền, bang; (adj): (thuộc) nhà nước, chính trị; 

       (vt): phát biểu, tuyên bố; (toán học) biểu diễn bằng ký hiệu, định ngày giờ 
Statement /'steitmənt/ (n): (sự/bản/lời) phát biểu,tuyên bố; bản báo cáo (chi tiêu,tài khoản N H) 

 Overstate /'əʊvə'steit/ (v): cường điệu, phóng đại, nói quá 
 Stately /'steitli/ (adj): oai vệ, oai nghiêm, nguy nga; trang nghiêm, trịnh trọng 
 Stated /'steitid/ (adj): đã định; đã được phát biểu, đã được tuyên bố 
 State company: công ty nhà nước 
 State prisoner: tù chính trị 
 Joint statement: bản tuyên bố chung 

The police take stataments from witness of a traffic accident and make notes 
 (cảnh sát lấy lời khai của các nhân chứng vụ tai nạn và ghi lại chúng) 
Status /'steitəs/ (n): trạng thái, tình trạng; địa vị, thân thế, thân phận; quan hệ pháp lý (vợ chồng...) 
 Marital status: tình trạng hôn nhân 
Majesty /'mædʒəsti/ (n): uy nghiêm, oai vệ, đường bệ 
 Majestic /mə'ʒestik/ (adj) 

Your Majesty: tâu Bệ hạ 
Sovereign /'sɒvrin/ (adj): tối cao/thượng; có chủ quyền; có hiệu nghiệm, thần hiệu; (n): vua 
Dynast /'dinəst/ (n): người trị vì; vua của một triều đại 
 Dynasty /'dinəsti – (US) 'dainəsti/ (n): triều đại, giai đoạn cầm quyền của một vương triều 
 Dynastic /di'næstik – (US) dai'næstik/ (adj): (thuộc) triều đại, vương triều 
 During the Ming dynasty: dưới triều đại nhà Minh 
Loyal /'lɔiəl/ (adj): trung thành, trung nghĩa, trung kiên; (n): (người) trung thành/nghĩa/kiên 
 Loyalty /'lɔiəlti/ (n) = Loyalism /'lɔiəlozəm/ (n): (lòng) trung thành, trung nghĩa, trung kiên 
 Loyalist /'lɔiəlist/ (n): người trung thành, tôi trung 
Royal /'rɔiəl/ (adj): (thuộc/như) vua, hoàng gia; (n): hoàng thân, người trong hoàng tộc 
 Royalty /'rɔiəl/ (n): (địa vị/quyền hành/đặc quyền) nhà vua; hoàng gia; tiền bản quyền 
 Royalism /'rɔiəlizəm/ (n): chủ nghĩa bảo hoàng 

Royalist /'rɔiəlist/ (n): người theo chủ nghĩa bảo hoàng; (US) nhà chính trị hết sức bảo thủ 
Royalistic /,rɔiə'listik/ (adj): bảo hoàng 

 The royal family: hoàng gia 
 Prince royal: hoàng thái tử 
Prior /'praiə/ (adj): ưu tiên, trước; Prior to (adv): trước khi 
 Priority /prai'ɒrəti/ (n): (quyền/sự) ưu tiên, được xét trước 
Prior /'praiə/ (n): tu viện trưởng 
 Priory /'praiəri/ (n): tu viện 
Priest /'pri:st/ (n): thầy tu, thầy tế; (v): trở thành thầy tu/thầy tế 
Cloister /'klɔostə/ (n): nhà tu, tu viện; hành lang, hàng hiên (bao quanh tu viện); sự đi tu; 

(v): đi tu, đưa vào tu viện, sống trong tu viện; bao quanh bằng dãy hành lang 
 Cloistral /'klɔistrəl/ (adj): (thuộc) tu viện 
Monastery /'mɒnəstri/ (n): tu viện 
 Monastic /mə'næstik/ (adj): (thuộc) tu viện, phong thái thầy tu 
Monarchy /'mɒnəki/ (n): chế độ/nền/nước quân chủ 
 Monarchism /'mɒnəkizəm/ (n): chủ nghĩa quân chủ 
 Monarchic /mə'nɑ:kik/ (adj) = Moarchical (adj): (thuộc) vua, quân chủ 
Govern /'gʌvn/ (v): cai trị, cầm quyền; quản lý, lãnh đạo; khống chế, chi phối 
 Government (n): chính quyền, chính phủ, nội các; (sự) cai trị, cầm quyền, kềm chế 
Regime /rei'ʒi:m/ (n): chế độ, chính thể 
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 Feudal regime /'fju:dl rei'ʒi:m/: chế độ phong kiến = Feudalism /'fju:dəlizəm/ (n) 
The House of Commons (UK) = The House of Representatives (US): Hạ nghị viện 
The House of Lords (UK) = The Senate /'senit/ (US): Thượng nghị viện 
Parliament /'pɑ:ləmənt/ (n): nghị viện, nghị trường 
 Parliamentary /,pɑ:lə'mentri/ (adj): (thuộc) nghị viện, nghị trường; do nghị viện ban bố 
Pavement /'peivmənt/ (n) = Sidewalk /'saidwɔ:k/ (n): vỉa hè, lề đường 
Institute /'institju:t/ (n): viện, học viện, hội; thể chế; (vt): thành lập, lập, mở, tiến hành, bổ nhiệm 

Institution /,insti'tju:ʃn/ (n): thể chế; cơ quan, tổ chức; sự mở, sự thành lập 
Constitute /'kɔnstitju:t/ (vt): cấu tạo, tạo thành; thiết lập, thành lập; chỉ định, ủy nhiệm 
 Constitution /,kɔnsti'tju:ʃn/ (n): sự cấu tạo/tạo thành; sự thiết lập/thành lập; hiến pháp, thể tạng 
 Twelve months constitute a year: 12 tháng tạo thành 1 năm 
Establish /is'tæbliʃ/ (v): lập, thiết lập, thành lập; đặt (ai vào một địa vị); xác minh, củng cố, tổ chức 
 Establishment /is'tæbliʃmənt/ (n): (sự)... 
Engine /'endʒin/ (n): động cơ, đầu máy (xe lửa); dụng cụ, phương tiện; (v): lắp máy, gắn động cơ 
 Engineer /,endʒi'niə/ (n): kỹ sư 
 Engineering /,endʒi'niəriŋ/ (n): kỹ thuật, cơ khí, công chánh; nghề kỹ sư, nghề công trình sư 
Motor /'məʊtə/ (n): môtơ, động cơ; (adj): gắn máy, lắp động cơ; (v): đi ôtô 
Gear /giə/ (n): bánh răng, bộ số (động cơ); cơ cấu, thiết bị, phụ tùng, đồ nghề, đồ dùng, đồ đạc; 
  (v): sang số động cơ (gear up/gear down); lắp bánh răng, ăn khớp vào nhau 
 Gear sticks (n): cần sang số (xe ôtô) 
 Gear knob (n): tay nắm cần sang số (xe ôtô) 
Machine /mə'ʃi:n/ (n): máy móc; (adj): (thuộc/bằng) máy móc; (v): làm bằng máy, dùng máy 
 Machinary /mə'ʃi:nəri/ (n): máy móc, cơ cấu bộ máy; bộ máy cơ quan/chính quyền 
 Machine-shop (n): xưởng chế tạo máy, xưởng sửa chữa máy 
Mechanic /mi'kænik/ (n): thợ máy, thợ cơ khí 
 Mechanical (adj): thuộc máy móc/cơ khí 
 Mechanize(_se) /'mekənaiz/ (v): cơ giới hóa, cơ khí hóa 
 Mechanism /'mekənizəm/ (n): máy móc, cơ cấu; kỹ thuật, kỹ xảo; cơ chế (đen & bóng) 
 Mechanician /,mekə'niʃn/ (n): công nhân cơ khí, nhà cơ học 
Instrument /'instrʊmənt/ (n): dụng cụ, công cụ, phương tiện, thiết bị đo đạc; văn kiện, nhạc cụ; 
       (vt): cung cấp thiết bị/công cụ cho; phối dàn nhạc 
 Intrumental /,instrʊ'mentl/ (adj): (dùng làm) công cụ, phương tiện, nhạc khí 
Instruction /in'strʌkʃn/ (n): dạy, truyền kiến thức, cung cấp tài liệu; chỉ thị, chỉ/hướng dẫn 
 Instructional /in'strʌkʃənl/ (adj) 
 Instructor /in'strʌktə/ (n): người dạy, huấn luyện viên, thầy giáo 
Censor /'sensə/ (n): kiểm duyệt; (n): nhân viên kiểm duyệt, giám thị trường đại học 
 Censorial /sen'sɔ:riɜl/ (adj): kiểm duyệt 
 Censorship /'sensəʃip/ (n): cơ quan/công tác kiểm duyệt 
Sensor /'sensə/ (n): cảm biến 
 Sensory /'sensəri/ (adj): (thuộc) cảm giác, giác quan 
 Extra-sensory perception (n): linh tính, khả năng ngoại cảm (viết tắt esp.) 
Sense /sens/ (n): giác quan, cảm giác, ý thức, tri thức, tình cảm; nghĩa, ý nghĩa; 

   sự thông minh, khả năng phán đoán, khả năng thưởng thức; 
        (vt): thấy, cảm thấy, có cảm giác; hiểu 

 Sensible /'sensibl/ (adj): (có thể) cảm giác, cảm thấy được; (dễ/có) cảm giác, nhận thấy 
 Sensitive /'senstiv/ (adj): (có/thuộc) cảm giác, cảm xúc; nhạy cảm 
 Sensitise /'sensitaiz/ (v): (làm cho/khiến cho) cảm động, cảm xúc, nhạy 
 Sensation /sen'seiʃn/ (n): cảm giác; sự xúc động mạnh, tin giật gân 
 Sensational /sen'seiʃənl/ (adj): gây xúc động mạnh, làm náo động, giật gân 
 N on-sense (n): (lời nói/hành động/chuyện) vô lý, phi lý, càn, bậy 
 In a sense: về/theo/trong một ý nghĩa nào đó 
 Good (common) sense: lẽ thường, lương tri 
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 Sense of beauty: khả năng thưởng thức cái đẹp, khả năng thNm mỹ 
 Sense of responsibility: ý thức trách nhiệm 
 Sense of humour/humor: óc khôi hài 
Emotive /i'məʊtiv/ (adj): (_/dễ/gây) cảm động, xúc động, xúc cảm 
 Emotion /i'məʊʃn/ (sự/mối) cảm động, xúc động, xúc cảm 
 Emotional /i'məʊʃnl/ (adj) = Emotive (adj) 
 Emotionally (adv) 
Mental /'mentl/ (adj): thuộc tinh thần, trí óc/tuệ ≠ Physical /'fizikl/ (adj): thuộc vật/thể chất, cơ thể 
 Mentation /men'teiʃn/ (n): (trạng thái/tác dụng/quá trình) tâm lý, tinh thần 
Sentiment /'sentimənt/ (n): tình cảm, cảm nghĩ, cảm tính; ý kiến 
 Sentimental /,senti'mentl/ (adj): (thuộc) tình cảm; đa cảm, ướt át, nhiều tình cảm ủy mị 
Sentinel /'sentinl/ (n): lính canh/gác; (v): đứng canh/gác 
Continent /'kɔntinənt/ (n): lục địa 
 Continental /,kɔnti'nentl/ (adj) 
Equal /'i:kwəl/ (adj,v,n): bằng, (người/vật/làm cho) ngang bằng/sức; bình đẳng; sánh kịp, bị kịp 
 Equally /'i:kwəli/ (adv): bằng nhau, ngang nhau, như nhau; đều, tương tự 

Equality /i:'kwɒləti/ (n): (tính/sự) bằng, ngang bằng, bình đẳng 
 Equalize(_se) /'i:kwʌlaiz/ (v): làm ngang/bằng nhau, gỡ hòa 
 Equalization /,i:kwəlai'zeiʃn/ (n): sự làm ngang/bằng nhau, sự gỡ hòa 
Equatorial /'ekwə'tɔ:riəl/ (n,adj): xích đạo 
 The Line: đường xích đạo 
Peninsula /pə'ninsjʊlə/ (n): bán đảo 
 Peninsular /pə'ninsjʊlə/ (adj) 
Motive /'məʊtiv/ (n): cớ, lý do, động cơ (để hành động); (adj,v): vận động, di chuyển 
 Motion /'məʊʃn/ (n): (sự) vận động, di chuyển; dáng đi, cử chỉ, cử động; (bản/sự) đề nghị 
 Motional /'məʊʃənl/ (adj): vận động, di chuyển 

Motivate /'məʊtiveit/ (v): thúc đNy; làm động cơ/động lực thúc đNy 
Motivation /,məʊti'veiʃn/ (n): sự thúc đNy, động cơ/động lực thúc đNy 
Motivative /'məʊtiveitiv/ (adj): để thúc đNy, để làm động cơ/động lực thúc đNy 
Automotive /,ɔ:tə'məʊtiv/ (adj): tự động, (thuộc) máy móc tự động, (thuộc) ô tô 

Automatic(al) /,ɔ:tə'mætik/ (adj): tự động; vô thức, máy móc; (n): máy/súng/thiết bị tự động 
 Automatics /,ɔ:tə'mætiks/ (n): tự động học 
 Automation /,ɔ:tə'meiʃn/ (n): sự tự động hóa, kỹ thuật tự động 
 Automatically /,ɔ:tə'mætikli/ (adv): (một cách) tự động 
System /'sistəm/ (n): hệ thống, chế độ (xã hội...); phương pháp, hệ thống phân loại, sự phân loại 
 Systematic(_al) /,sistə'mætik/ (adj): có hệ thống, có phương pháp (methodical) 
 Systematically /,sistə'mætikəli/ (adv): có hệ thống, có phương pháp (methodically) 

Systematics /,sistə'mætiks/ (n): (s.ít=s.nhiều) phân loại học, sự/phương pháp phân loại 
The system: cơ thể 
N atual system: hệ thống phân loại tự nhiên 

Method /'meθəd/ (n): phương pháp, cách thức; hệ thống 
 Methodical /me'θɒdikl/ (adj): có hệ thống, có phương pháp 
 Methodically /me'θɒdikəli/ (adv): có hệ thống, có phương pháp 
N hận xét: N ghĩa chuNn của Systematical và Systematically là "có hệ thống", còn nghĩa 
chuNn của Methodical và Methodically là "có phương pháp". 
Tuy nhiên, khi ta nói rằng "làm việc có hệ thống" thì cũng có nghĩa là "làm việc có phương 
pháp", cho nên các từ trên hoàn toàn dùng lẫn với nhau được (như các từ đồng nghĩa). 

Penis /'pi:nis/ (n): dương vật 
Clitoris /'klitəris/ (n): âm vật 
Express /iks'pres/ (n,adv,adj): (người/công văn/xe/tàu/hãng/_) nhanh, hỏa tốc, tốc hành; 

     (vt): biểu lộ, bày tỏ, diễn đạt; vắt, ép, bóp; (US) gửi nhanh/hỏa tốc/tốc hành 
 Expression /iks'preʃn/ (n): sự vắt/ép/bóp; sự biểu lộ/bày tỏ/diễn đạt, cách nói 
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 Expressible /iks'presəbl/ (adj): có thể biểu diễn được, có thể diễn tả được 
Interject /,intə'dʒekt/ (v): nhận xét/nói xen vào 

Interjection /,intə'dʒekʃn/ (n): thán từ; sự/lời nói xen vào 
Interjectional (adj) 

Stereotype /'stiəriətaip/ (n,v): khuôn mẫu, rập khuôn, bản in đúc; (n): ấn tượng bất di bất dịch 
Extravagant /iks'trævəgənt/ (adj): quá mức, quá độ, quá cao (giá); phung phí, ngông cuồng 
Caricature /'kærikə'tjʊe - 'kærikətʃʊe/ (n): tranh biếm họa; (v): vẽ tranh biếm họa 
 Caricaturist (n): nhà biếm họa 
Culture /'kʌltʃə/ (n,v): văn hóa, văn minh, giáo hóa; sự mở mang, trồng trọt, nuôi, cấy 
 Cultural (adj): (thuộc) văn hóa, trồng trọt 
Shy /ʃai/ (adj): bẽn lẽn, e thẹn, mắc cỡ; nhút nhát; (v,n): ném, liệng; nhảy sang một bên (để né) 
Timid /'timid/ (adj): rụt rè, nhút nhát; bẽn lẽn, e thẹn 
 Timidness /'timidnis/ = Timidity /ti'midəti/ (n): tính rụt rè/nhút nhát/bẽn lẽn/e thẹn 
Timorous /'timərəs/ (adj): nhút nhát, sợ sệt 
 Timorousness /'timərəsnis/ (n): tính nhút nhát/sợ sệt 
Shy (mắc cỡ) < Timid (nhút nhát) < Timorous (sợ sệt) 
Panic /'pænik/ (n): sự hoảng sợ/hoang mang/sợ hãi; (v): làm hoảng sợ/hoang mang/sợ hãi 
 Panicky (adj): hay hoảng sợ/hoang mang/sợ hãi, yếu bóng vía 
 Panic button: nút báo động 
Afraid /ə'freid/ (adj): sợ hãi, hoảng sợ 
 Be afraid of: sợ rằng, e rằng, lấy làm tiếc là 
Fear /fiə/ (v,n): sợ hãi, e ngại, kính sợ (Chúa); lo ngại, e ngại 
 Fearful /fiəfl/ (adj) 
 He was trembling with fear: anh ta đang run lên với nỗi sợ 
Awe /ɔ:/ (v): làm sợ hãi, làm kinh sợ; (n): (sự) sợ hãi, kinh sợ; ván cánh của bánh xe nước 
 Awesome /'ɔ:səm/ (adj): (làm/đáng) sợ hãi, kinh sợ, khiếp sợ, kinh hoàng 
 Awful /'ɔ:ful/ (adj): dễ sợ, khủng khiếp, vô cùng; đáng sợ, uy nghiêm 
Tremble /'trembl/ (v,n): run, run sợ 
 Trembly /'trembli/ (adj) 
Tremor /'tremə/ (n): (sự) run; (v,n): (_/sự) rung, rung rinh, chấn động 
 Tremulous /'tremjʊlə/ (adj): run, run sợ, nhút nhát; rung, rung rinh, chấn động 
Commotion /kə'məʊʃn/(n):rung chuyển,chấn động,choáng;rối loạn,bạo động;sự huyên náo/om sòm 
Thrill /θril/ (vi,vt,n): (_/làm/sự): run lên, rùng mình; rộn lên, rộn ràng; rung cảm, xúc động; 

       (vi): rung lên, ngân lên 
Thrilling /'θriliŋ/ (adj): rùng mình, ly kỳ, hồi hộp; cảm động, xúc động 
Thriller /'θrilə/ (n): (câu chuyện/chuyện) giật gân, ly kỳ, trinh thám, cảm động 

Fright /frait/ (n): (sự) hoảng sợ, khiếp đảm; người xấu xí kinh khủng 
 Frighten /'fraitn/ (v): làm hoảng sợ, làm khiếp đảm 
 Frightened (adj): hoảng sợ, khiếp đảm 
 Frightening (adj): làm hoảng sợ, làm khiếp đảm 
 Frightful /'fraitfl/ (adj): ghê sợ, khủng khiếp, kinh khủng 
Appall /ə'pɔ:l/ (v): làm hoảng sợ, làm khiếp đảm, làm kinh hoảng, làm thất kinh 
 Appalling /ə'pɔ:liŋ/ (adj) 

Appallingly /ə'pɔ:liŋli/ (adv) 
Threat /θret/ (n): (sự/lời) hăm dọa, đe dọa 

Threaten /θretn/ (v): hăm dọa, de dọa 
Threatening (adj) 

Blackmail /'blækmeil/ (n,v): hăm dọa (để làm tiền), tống tiền 
 Blackmailer (n): người hăm dọa để làm tiền, người tống tiền 
Black /blæk/ (adj): đen, da đen, mặc quần áo đen; tối, tối tăm, đen tối, ảm đạm; dơ bNn, bNn thỉu; 

         (n): màu đen, sơn đen, quần áo đen, người da đen; bụi bNn, mồ hóng; 
         (vt): làm đen, bôi đen 
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 Blacken /'blækən/ (vt): tô đen, làm đen; bôi nhọ, nói xấu; (vi): đen lại, tối sẫm lại 
 Blackboard /'blækbɔ:d/ (n): bảng đen 
 Backlist /'blæklist/ (n): sổ đen, danh sách đen 
Inner /'inə/ (adj,n): ở bên trong, nội bộ; thân cận; (adj): (thuộc) tinh thần, thâm tâm  
Outer /'əʊtə/ (adj,n): ở bên ngoài; 
Mummy /'mʌmi/ (n): xác ướp (người Ai cập cổ đại); mẹ = Mum (n) 
Poppa /'pɒpə/ (n): bố = Pa (n) 
DIY: Do-It-Yourself: tự làm lấy (dụng cụ, đồ chơi) 
SAE: Self-Addressed Envelope: phong bì đã đề sẵn tên người nhận 

Stamped Addressed Envelope: phong bì không cần dán tem 
Crisp /krisp/ (n): khoai tây chiên = potato chip; (adj,v): giòn; xoăn tít (tóc), nhăn nheo (vải) 
Sundry /'sʌndri/ (adj,v): những thứ tạp nhạp, lặt vặt 
 Ice-cream sundries: các loại kem lặt vặt 
Breeze /bri:z/ (n): cơn gió nhẹ; con ruồi trâu; (v): thổi nhẹ, đi/chạy lướt qua (như làn gió nhẹ) 
 Breezy /bri:zi/ (adj): có gió hiu hiu, thoáng mát; vui vẻ, phơi phới, nhanh nhNu 
Freeze /fri:z/ (n): (tình trạng/sự) đông lạnh, giá lạnh; sự ổn/hạn định (giá) 

Freeze – Froze /frəʊz/ – Frozen /frəʊzn/: đóng băng, đông lạnh, ướp lạnh; ổn định (giá) 
Squeeze /skwi:z/ (v,n): (_/sự) ép, nén, vắt, nặn, siết chặt, bòn rút (tiền); nhét, chen, chen lấn 
 Squeezer (n): (người) ép, vắt, tống tiền, bòn rút tiền; (đồ/máy) ép, vắt nước, ép khử bọt khí 
 Squeeze lever (n): bóp cầm tay (chú ý: Lever = cái đòn bNy!) 
 To squeeze a lemon: vắt chanh 
 To squeeze a shirt into a suitcase: nhét chiếc áo sơ-mi vào va-li 
Purse /pɜ:s/ (n): ví tiền, bóp, hầu bao; tiền quyên góp làm giải thưởng; (v): mím (môi), cau (mày) 
 Purse-bearer /'pɜ:s,beərə/ (n): người giữ tiền quỹ (của công ty, của người khác) 
Blot /blɔt/ (n): dấu, vết (mực); vết xóa; vết nhơ, điểm yếu; (v): làm vấy bNn; thấm/hút/nhỏ mực 
 Blot out: xóa/tNy sạch; làm mờ, che kín 
Smear /smiə/ (n,v): đốm/vết bNn, vấy bNn; nói xấu, bôi nhọ 
 Smeary (adj) 
Taint /teint/ (vi,vt,n): (_/làm/sự) hư hỏng, bại hoại, hoen ố, ươn, thối; (n): tì vết, vết nhơ, vết bNn 
 Taintless /'teintlis/ (adj): không có vết nhơ, trong sạch 
 Meat free from taint (n): thịt tươi 
Reek /ri:k/ (n): mùi thối, không khí hôi thối; mùi nồng nặc, mùi hôi mốc; (thơ ca): khói 

     (vi): bốc mùi, nặc mùi; tỏa khói, bốc khói, bốc hơi lên 
To reek of alcohol: sặc mùi rượu 

Diagram /'daiəgræm/ (n): biểu đồ 
 Diagramatic(_al) /,daiəgræ'mætikl/ (adj): (thuộc/bằng) biểu đồ 
Chart /tʃɑ:t/ (n,v): biểu đồ, bản đồ, đồ thị; (vt): (vẽ/lập/ghi) biểu đồ, bản đồ, hải đồ 

The charts (n): danh sách những đĩa nhạc bán chạy trong tuần 
Graph /græf/ (n): đồ thị; (vt): vẽ đồ thị, minh họa bằng đồ thị 
 Graph paper: giấy kẻ ô vuông dùng để vẽ đồ thị 
Extrovert /'ekstrəvɜ:t/ (n): người hướng ngoại (thích giao du); /,ekstrə'vɜ:t/ (v):  hướng ngoại 
 Extroverted (adj): hướng ngoại 
 Extroversion (n): sự/tình trạng hướng ngoại 
Introvert /'intrəvɜ:t/ (n): người hướng nội (thu mình lại); /,intrə'vɜ:t/ (v): hướng nội 
 Introverted (adj): hướng nội 
 Introversion (n): sự/tình trạng hướng nội 
Intro /'intrəʊ/ (n): sự giới thiệu 
 Introduce /,intrə'djʊ:s/ (v): giới thiệu, mở đầu; đưa ra (để giới thiệu, để thông qua) 
 Introduction /,intrə'dʌkʃn/ (n): (sự/lời/đoạn) giới thiệu, mở đầu; bước đầu làm quen, vỡ lòng 
 Introductive /,intrə'dʌktiv/ (adj) = Introductory /,intrə'dʌktəri/ (adj): để giới thiệu/mở đầu 
Reduce /ri'djʊ:s/ (v): giảm, hạ, làm nhỏ đi, làm yếu đi, hạ cấp, rút gọn 

Reduction /ri'dʌkʃn/ (n): (sự) giảm, hạ, thu nhỏ, hạ thấp, giáng cấp; sự giảm giá/hạ giá 
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Decrease /'dikri:s/ (n), /di'kri:s/ (v): giảm đi, giảm sút 
 Decrement /'dekrimənt/ (n) 
Increase /'inkri:s/ (n), /in'kri:s/ (v): tăng lên, lớn thêm 
 Increment /'iŋkrimənt/ (n) 
 Increasing /in'kri:siŋ/ (adj): tăng dần, ngày càng tăng 
 Increasingly (adv) 
Incredible /in'kredəbl/ (adj): lạ thường, không thể tin được 
 Incredibility /in,kredə'biləti/ (n) 
 Incredulous /in'kredjʊləs/ (adj): nghi ngờ, hoài nghi, ngờ vực 
Female /'fi:meil/ (n,adj): cái, mái, nữ 

Feminine /'femənin/ (adj) 
Femininity /,femə'ninəti/ (n): nữ tính, tính cái 
Feminism /'feminizəm/ (n): thuyết/phong trào nam nữ bình quyền 
Feminist /'feminist/ (n): người theo thuyết/bênh vực nam nữ bình quyền 

Male /meil/ (n,adj): trai, đực, trống 
 Manly /'mænli/ (adj) 
 Manliness /'mænlinis/ (n): nam tính, tính đực 
Masculine /'mɑ:skjʊlin/ (adj,n): đực, đàn ông 
 Masculinity /,mæskjʊ'linəti/ (n): tính chất đực/đàn ông 
Macho /'mætʃəʊ/ (adj): có tính đàn ông (kiểu hung hăng) (adj/n): đại trượng phu, đấng nam nhi 
Rival /'raivl/ (n,adj): đối thủ, địch thủ, người cạnh tranh; (v): so bì với, sánh với 
Repeat /ri'pi:t/ (v,n): lặp lại, nhắc lại, tái diễn; học thuộc lòng 
 Repeated (adj): lặp đi lặp lại, nhắc đi nhắc lại, nhiều lần 

Repetitive /ri'petətiv/ = Repetitious /,repi'tiʃəs/ (adj): lặp lại 
Repetition /,repi'tiʃn/ (n): (sự) lặp lại, nhắc lại; bài học thuộc lòng 

Recur /ri'kɜ:/ (vi): lặp lại, lặp đi lặp lại; trở lại (ý nghĩ, vấn đề), lại diễn ra, tái diễn, tái phát 
 Recurrence /ri'kɜ:rəns/ (n): (sự/việc)... 
Return /ri'tɜ:n/ (v,n): (_/sự) trở lại, trở về, quay trở lại, gửi trả lại, đáp lại, dội lại (âm); (n): tiền lãi/lời 
 Returnable /ri'tɜ:nəbl/ (adj): có thể trả lại, có thể hoàn lại 
Turn /tɜ:n/ (n): (sự/vòng) quay, xoay; (sự/chỗ) đổi hướng, ngoặt, rẽ, quẹo; lần, lượt, phiên, chầu 

(sự) thay đổi, diễn biến; khuynh hướng, thiên hướng, dự kiến, mục đích; hành vi/động 
        (vt ,vi): quay, xoay, vặn, lộn, lật, trở, rẽ, ngoặt; quay về, hướng về; trở nên, biến thành 
 To turn on: bật, mở 
 To turn off: tắt, khóa 
 To turn out: đuổi ra, thải ra, đình công; hóa ra, thành ra, té ra; sản xuất ra, dốc túi ra 
 To turn over: đổ, lật; giao, chuyển giao → Turnover (n): (sự) đổ, lật 

Turnover /'tɜ:n,əʊvə/ (n): sự luân chuyển vốn, vốn luân chuyển; doanh thu, sản lượng tiêu thụ 
số lượng nhân viên thay thế (cho những người thôi việc sau một gian nhất định) 

 To turn up: đến, xảy đến, xảy ra, xuất hiện 
 It turns out to be true: câu chuyện thế mà hóa ra thật 
Rest /rest/ (n): (sự/lúc/nơi) nghỉ ngơi, giấc ngủ; yên nghỉ (chết); (sự) yên tâm, thanh thản, thư thái; 
      (vi): nghỉ, nghỉ ngơi, ngủ; yên nghỉ (chết); ỷ vào, dựa vào, tin vào; (+with) tùy thuộc vào 
      (vt): cho nghỉ ngơi; đặt lên, dựa vào, căn cứ vào 
 To take a rest: nghỉ ngơi, đi ngủ 
 The final decision now rests with you: bây giờ quyết định cuối cùng là tùy thuộc ở bạn 
Rest /rest/ (n): (vật/cái) còn lại; người khác, cái khác; quỹ dự trữ, sổ quyết toán; 
      (vi): còn, vẫn còn, vẫn cứ 
 For the rest: về phần còn lại, vả lại, vả chăng 
Relax /ri'læks/ (v): thư giãn, giải trí; nghĩ ngơi, nới lỏng, làm dịu, làm giảm, làm bớt căng, làm nguôi 
 Relaxation /,ri:læk'seiʃn/ (n): (sự)... 
 To relax for an hour: giải trí trong 1 tiếng đồng hồ 
Allay /ə'lei/ (v): làm giảm, làm bớt, làm nguôi; làm dịu đi, làm lắng xuống (cảm xúc) 
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Delay /di'lei/ (n): (sự) chậm trễ, trì hoãn, hoãn lại; sự cản trở, điều gây trở ngại; 
           (vt): làm chậm trễ, trì hoãn, hoãn lại; cản trở, gây trở ngại; (vi): chậm trễ, lần lữa, rề rà 
 Delayed /di'leid/ (adj): chậm trễ, muộn 
 Delayed-action mine (n): mìn hẹn giờ 
 Delay bomb: bom nổ chậm 
Defer /di'fə:/ (v): hoãn, trì hoãn, làm chậm lại, hoãn quân dịch; chiều theo, làm theo 
 Deferment /di'fə:mənt/ (n): (sự) hoãn, trì hoãn, làm chậm lại, hoãn quân dịch 
 Deference /'defərəns/ (n): (sự) chiều theo, làm theo; (sự) tôn trọng, tôn kính 
Significant /sig'nifikənt/ (adj): quan trọng, trọng đại, hệ trọng; đầy ý nghĩa 
 Significance /sig'nifikəns/ (n): sự quan trọng/trọng đại/hệ trọng; ý nghĩa 
 Significative /sig'nifikətiv/ (adj): có ý nghĩa, chứng tỏ 
 Signification /,signifi'keiʃn/ (n): ý nghĩa 
Important /im'pɔ:tənt/ (adj): quan trọng, trọng đại, hệ trọng; có quyền thế, có thế lực 
 Importance /im'pɔ:təns/ (n): (sự/tầm)... 
 Self-important (adj) → Self-importance (n): lên mặt ta đây, tự cho là quan trọng 
Tobacco /tə'bækəʊ/ (n): thuốc lá, cây thuốc lá 
Cigar /si'gɑ:/ (n): điếu xì gà 
Cigarette /sigə'ret/ (n) = Cigaret /sigə'ret/ (n): điếu thuốc lá 
Ashtray /'æʃtrei/ (n): cái gạt tàn; hộp tro, máng tro (trên tàu xe) 
Coupon /'ku:pɔn/ (n): phiếu mua hàng; phiếu in cắt ra từ báo để đăng ký cuộc thi/mua hàng 
Beside /bi'said/ (prep): cạnh, bên cạnh; so với (cái khác, người khác); xa, ngoài, ở ngoài 
 Besides /bi'saidz/ (adv): ngoài ra, hơn nữa, vả lại, vả chăng; (prep): ngoài... ra... (còn) 
 Beside the point: ngoài vấn đề ≠ To the point: đúng vào vấn đề 
 My work is poor beside yours: bài làm/công việc của tôi thì kém hơn so với của anh 
 Many more besides them: ngoài họ ra còn nhiều người nữa 
N ear /niə/ (adj,adv,prep): gần, lân cận, sắp tới, theo kịp; (adj): giống, sát (nghĩa); thân; tỉ mỉ; 

     (adj,adv): chi li, keo kiệt; (v): đến gần, xich lại gần; sắp tới 
 N earby /'niəbai/ (adj): gần, gần bên, bên cạnh 

N ear by /'niəbai/ (adv): gần, gần bên, bên cạnh 
They live near by: họ sống ở gần đây 
The bookstore is nearby: nhà sách ở gần đây 
Thực tế vẫn dùng lẫn lộn near by và nearby. 

Far /fɑ:/ (adj): xa, xa xôi/xăm; nhiều, xa, lâu 
 Far different: khác xa 
 Far better: tốt hơn nhiều 
 Far from perfect: còn lâu mới hoàn hảo 
Farther /'fɑ:ðə/ (adj,adv): xa hơn, thêm nữa, ngoài ra (so sánh hơn của far) 
Further /'fɜ:ðə/ (adj,adv): xa hơn, thêm nữa, ngoài ra (so sánh hơn của far); (vt): đNy mạnh, xúc tiến 
 Furthermore /,fɜ:ðə'mɔ:/ (adv): hơn nữa, vả lại 
But /bʌt/ (conj): nhưng, nhưng mà; (adv): chỉ, chỉ là, mới chỉ; (prep): trừ ra, ngoài ra 
 He is but a child: N ó chỉ là một đứa trẻ 
 Come any day but tomorrow: Hãy đến bất kỳ ngày nào, trừ ngày mai ra. 
 But for: nếu không 
 But that: nhưng không phải vì thế mà 
 But then: mặt khác, nhưng mặt khác, nhưng như vậy 
Then /ðen/ (adv): lúc đó, khi ấy; sau đó, rồi thì; vậy thì, trong trường hợp đó 
 What then? rồi sau đó thì sao? rồi sao nữa? 
 Then why did you do it? vậy thì tại sao anh làm điều ấy 
 (Every) now and then = (Every) now and again: thỉnh thoảng 
 N ow... then... = N ow... now...: lúc thì... lúc thì... (Ex: now hot, now cold) 
Also /'ɔ:lsəʊ/ (adv): cũng, cũng vậy, cũng thế; hơn nữa, ngoài ra (đặt ở đầu câu) 
 N ot only... but also...: không những... mà còn... 
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 Also, I must add...: hơn nữa, tôi phải nói thêm rằng... 
Too /tu:/ (adv): quá, rất; cũng, cũng vậy, cũng thế; hơn nữa, ngoài ra (không đặt ở đầu câu) 
 Done, too, easily: đã làm xong và hơn nữa lại làm xong dễ dàng 
Very /'veri/ (adv): rất, lắm, hơn; chính, đúng, ngay; (adj): chính, đúng, ngay; chỉ; thực, thực sự 
 I bought it with my very own money: tôi mua nó bằng chính tiền túi của tôi 
 Do the very last exercise: làm bài tập cuối cùng (trong số nhiều bài tập) 

This very road: ngay chính con đường này 
I tremble at the very thought: chỉ nghĩ đến tôi là tôi đã rùng mình 
In very deed: thực ra 

Vehicle /'vi:ɜkl/ (n): xe cộ; (v): chuyên chở bằng xe cộ 
 Vehicular /vi'hikjʊlə/ (adj): thuộc xe cộ 
Hatchback /'hætʃbæk/ (n): xe hơi có cửa sập phía sau 
Saloon /sə'lu:n/ (n): phòng khách lớn, hội trường (KSạn); cabin lớn, phòng hạng nhất (tàu thủy) 
 Saloon (n) = Saloon-car (n): xe hơi (khoang hành lý phía sau không thông phía trước) 
Salon /'sælɒn/ (n): phòng tiếp khách; thNm mỹ viện; cuộc triển lãm tranh; buổi họp mặt nghệ sĩ 
Parlor = Parlour /'pɑ:lə/ (n): phòng tiếp khách riêng (ở nhà riêng, khách sạn...); hiệu, tiệm 
Pedestrian /pi'destriən/ (n): khách bộ hành, VĐV/người đi bộ; (adj): (thuộc) đi bộ, bằng chân 
Caravan /'kærəvæn/ (n): đoàn người bộ hành/đi buôn; (n,v): xe moóc, nhà lưu động = Trailer (n) 
Tail /teil/ (n): đuôi (thú, chim, cá); đoạn cuối/chót; đoàn tùy tùng; (v): gắn/thêm đuôi; theo sau 
 Tailfin /'teilfin/ (n): phần nhô lên ở phía sau đuôi xe ôtô 
Tailor /'teilə/ (n): thợ may; (vt ,vi): may, làm nghề thợ may 
Textile /'tekstail/ (n, adj): dệt, hàng dệt 
 Textile industry: công nghiệp dệt 
Tactile /'tæktail/ (adj): (thuộc) xúc giác, sờ mó; (nghĩa bóng) hiển nhiên, rành rành 
Tile /tail/ (n): ngói (lợp nhà), đá lát, gạch vuông, carô; (v): lợp ngói, lát đá, lát gạch vuông 
 Tiler /'tailə/ (n): thợ làm ngói, thợ lợp ngói, thợ lát gạch vuông 
 Tiling /'tailiŋ/ (n): sự lợp ngói, ngói, mái ngói, sự lát đá, sự lát gạch vuông 
Tale /teil/ (n): truyện (ngắn); chuyện bịa đặt/nói xấu 
 Tell-tale (adj/n): (_/người) manh mối, mách nước, mách lẻo; (n): đồng hồ/thiết bị báo hiệu 
 Tell the tale: kể lại câu chuyện 
 Tale-teller (n): người đôi mách 
 An old wives' tale (expr): niềm tin mù quáng, ý tưởng ngu xuNn; chữa mẹo theo kinh nghiệm 
Trail /treil/ (n): dấu, vết; vạch, vệt dài; đuôi; đường, đường mòn, đường đi, dấu chân (nghĩa bóng) 

     (vt ,vi): lê, quét, bò, leo, lan, kéo lê, lê bước; theo dấu, truy đuổi; mở đường mòn 
 Trailer (n): người lần theo dấu vết; người đi sau, người tụt hậu; cây leo, cây bò 

      xe moóc, toa moóc, nhà di động; đoạn phim quảng cáo cho bộ phim mới 
Trace /treis/ (n): dấu, vết; (v): đi theo, theo vết, tìm thấy dấu vết; vạch, kẻ, vạch ra, chỉ ra 
 Traceable /'treisəbl/ (adj): có thể theo dõi dấu vết; có thể kẻ, có thể vạch 
 Traceless /'treislis/ (adj): không có dấu vết, không để lại dấu vết 
 To trace back to sth: truy tìm về cội nguồn, truy căn nguyên/nguồn gốc, xuất phát từ 
Mortgage /'mɔ:gidʒ/ (n,vt): cầm cố, thế chấp 
 Mortgagee /,mɔ:gi'dʒi/ (n): người/công ty nhận đồ cầm cố/thế chấp 
 Mortgager = Mortgagor (n): người phải thế chấp/cầm cố tài sản 
Dockland /'dɒklænd/ (n) = Docks: xưởng/khu vực đóng/sửa chữa tàu bè 
Site /sait/ (n): nơi, chỗ, vị trí; đất xây dựng; (vt): đặt, để, định vị trí 
 Building site (n): đất để xây nhà 
 Construction site: đất công trường 
 Well sited school: trường được xây ở vị trí tốt 
Inland /'inlænd – 'inlənd/ (n,adj,adv): nội địa, vùng ở trong nước (quốc gia) 
 Inlander (n): dân nội địa 
Outland /'aʊtlænd/ (n): vùng hẻo lánh xa xôi; nước ngoài 
 Outlander (n): người nước ngoài 
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Oversea /'əʊvə'si:/ = Overseas /'əʊvə'si:z/ (adj,adv): nước ngoài, hải ngoại 
Oversee /,əʊvə'si:/ - Oversaw /,əʊvə'sɔ:/ - Overseen /,əʊvə'si:n/: quan sát; trông nom, giám thị 
Toward = Towards /tə'wɔ:dz/ (adv): về phía, hướng về; đối với; để, cho, vì 
 His attitude toward me: thái độ của hắn đối với tôi 
 She had to pay ₤200 towards the cost of the case: bà ta phải trả 200 bảng cho án phí 
Forward /'fɔ:wəd/ (adj,adv): ở trước, phía trước, tiến lên trước; 

      (adj): tiến bộ, tiên tiến; sớm, đến sớm; sốt sắng; ngạo mạn, xấc xược 
      (vt): đNy mạnh, xúc tiến; gửi, gửi chuyển tiếp (thư, hàng...) 

 Forwards /'fɔ:wədz/ (adv) = Forward (adv): ở trước, phía trước, tiến lên trước 
 Forwardly /'fɔ:wədli/ (adv): ở trước, phía trước, tiến lên trước; sốt sắng; ngạo mạn, xấc xược 

Forward-looking (adj): tiên tiến 
A forward summer: mùa hạ đến sớm 
A forward contract: hợp đồng đặt mua trước (hàng chưa có) 

Onward = Onwards /'ɒnwədz/ (adv): về phía trước, tiến lên trước = Ahead /ə'hed/ (adv,prep) 
 The shop is open from lunchtime onwards: cửa hàng mở cửa từ trưa trở đi 
Ahead /ə'hed/ (adv,prep/: trước, về phía trước, lên trước 
 Go-ahead (n): (sự) tiến bộ, được phép; (adj,n): (_/người) dám nghĩ dám làm, năng nổ, tháo vát 
 Go ahead (v): tiếp tục, theo đuổi, tiến lên ≈ To proceed 
 Go ahead! Tiếp tục đi! tiến lên! đi lên! 
Forth /fɔ:θ/ (adv): trở đi, về phía trước, ra phía trước; lộ ra, ra khỏi 
 To go back and forth: đi đi lại lại, đi tới đi lui, đi qua đi lại 
Forth-coming /fɔ:θ'kʌmiŋ/ (adj): sắp đến, sắp tới; sẵn sàng giúp đỡ 
 Forth-coming session: phiên họp sắp tới 
Rare /reə/ (adj): hiếm, hiếm hoi/có; rất quý, rất tốt, rất ngon; loãng, tái (hơi sống) 
 Rareness /'reənis/ (n) = Rarety /'reərəti/ (n) 
 Rarely /'reəli/ (adv) 
Reluctant /ri'lʌktənt/ (adj): miễn cưỡng, bất đắc dĩ, không sẵn lòng 
 Reluctance /ri'lʌktəns/ (n): sự... 
Mint /mint/ (adj): mới, chưa dùng; (v,n): đúc tiền 

In mint condition: mới toanh; hoàn hảo, hầu như mới 
Economy /i:'kɒnəmi/ (n): kinh tế; tiết kiệm, có lợi 
 Economist /i:'kɒnəmist/ (n): nhà kinh tế; người tiết kiệm, người quản lý tiền bạc 
 Economize /i:'kɒnəmaiz/ (vt): tiết kiệm, sử dụng tối đa, sử dụng tốt nhất/có lợi nhất' 
         (vi): tiết kiệm, giảm chi phí 
 Economic /,i:kə'nɒmik/ (adj) = Economical (adj): kinh tế; tiết kiệm, có lợi 
 Economics (n): khoa kinh tế; nền kinh tế (của một nước) 
Fund /fʌnd/ (n): kho, quỹ; (số nhiều) tiền của, quỹ công trái; (vt): tài trợ 
 Charity fund: quỹ từ thiện 
 In funds: có tiền, nhiều tiền 
 Trust fund: tài sản được ủy thác 
Fun /fʌn/ (n): (sự/trò) vui đùa, vui thích; (tính) hài hước, hay đùa nghịch; (adj): ngộ nghĩnh 
 Fun-loving (adj): ham vui, thích vui chơi 
 What fun! thật là vui thích/vui thú 
 (Just) for fun: chỉ để vui/chơi thôi 
 A fun hat: cái nón ngộ nghĩnh 
Banter /'bæntə/ (n,v): nói đùa, giễu cợt, trêu chọc 
 Bantering (adj) 
 Banteringly (adv) 
Giggle /'gigl/ (v,n): cười rúc rích, cười khúc khích 
Smile /smail/ (v): cười, mỉm cười; (n): nụ cười, vẻ mặt tươi cười 
 Smiling /'smailiŋ/ (adj): cười, tươi cười, hớn hở, mãn nguyện 
 Smileless /'mailis/ (adj): không cười, nghiêm mặt 
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 Smiley /'smaili/ (n): biểu tượng khuôn mặt tươi cười mãn nguyện (tin học). 
Laugh /lɑ:f/ (v,n): cười, cười phá lên, cười vui, cười cợt 
 Laughable /'lɑ:fəbl/ (adj): nực cười, tức cười 
 Laughter /lɑ:ftə/ (n): sự cười, tiếng cười 
 Laughing /lɑ:fiŋ/ (n): sự cười; (adj): vui cười, tươi cười 
Onslaught /'ɒnslɔ:t/ (n): (cuộc/sự) tấn công, công kích (dữ dội) 
Pass /pɑ:s/ (v): đi, đi qua, đi ngang; trải qua, truyền, trao, đưa; trôi qua, biến đi, mất, chết; 
    duyệt, được thông qua, được chấp nhận, vượt qua kỳ thi (thi đậu); 
        (n): sự thi đậu; hoàn cảnh/tình huống gay go; giấy thông hành, giấy vào cửa; 
     sự chuyền (bóng), cú đâm (kiếm)...; đèo, hẻm núi, đường độc đạo, eo biển 
 Passable /'pɑ:səbl/ (adj): có thể qua lại được, có thể thông qua (luật), có thể lưu hành 
 Passably /'pɑ:səbli/ (adv): đạt yêu cầu, tàm tạm 
 Passport /'pɑ:spɔ:t/ (n): hộ chiếu 
 Passer-by /'pɑ:sə'bai/ (n): khách qua đường → số nhiều là Passers-by 

Passer /'pɑ:sə/ (n): khách qua đường; người trúng tuyển hạng thứ (đại học) 
 Passenger /'pæsindʒə/ (n): hành khách (tàu, xe); thành viên không đóng góp được gì 

To pass troops: duyệt binh 
 To pass over/by: bỏ qua, lờ đi 
 Things have come to a pass: sự việc đã đi đến chỗ gay go 
Passage /'pæsidʒ/ (n): đoạn văn; hành lang, lối đi; sự đi qua/trôi qua; (v): đi né qua một bên 
Paragraph /'pærəgrɑ:f/ (n): đoạn văn, mNu tin (báo); (v): xếp/chia bài văn thành đoạn, viết mNu tin 
Essay /'esei/ (n) bài luận; thử làm, cố gắng; (v): làm thử, cố gắng 
Speech /spi:tʃ/ (n): lời nói, cách nói; khả năng nói, năng lực nói; bài nói, bài diễn văn 
 Speech-day: ngày phát phần thưởng ở trường học 
Visa /'vi:zə/ (n): thị thực; (v): đóng dấu thị thực 
 Entry visa: thị thực nhập cảnh 
 Exit visa: thị thực xuất cảnh 
 Transit visa: thị thực quá cảnh 
Register /'redʒistə/ (n): sổ, sổ sách; công-tơ, đồng hồ đo; 

       (v): đăng ký, ghi vào sổ, ghi/chỉ thị (đồng hồ); gửi bảo đảm 
Registered /'redʒistəd/ (adj): đã đăng ký; thư bảo đảm 
Registry /'redʒistri/ (n): sự đăng ký, sự vào sổ; nơi/cơ quan đăng ký 
Registration /,redʒis'treiʃn/: sự đăng ký, sự vào sổ; sự gửi bảo đảm; số báo danh, số xe 
Registration plate = N umber plate (US): biển số xe 
Registry office: văn phòng hộ tịch (đăng ký kết hôn, khai sinh, chứng tử...) 
 Birth certificate: giấy khai sinh 
 Marriage certificate: giấy đăng ký kết hôn (hôn thú) 
 Death certificate: giấy chứng tử 

Record /'rekɔ:d/ (n): hồ sơ, sổ sách, biên bản, văn thư, lý lịch; kỷ lục, đĩa hát, di tích, bia kỷ niệm 
/ri'kɔ:d/ (vt): ghi, ghi chép, ghi âm 

 Recorder /ri'kɔ:də/ (n): máy ghi, máy ghi âm; người giữ sổ sách, người ghi lại 
 Vinyl record /'vainl 'rekɔ:d/: đĩa nhựa (đĩa nhạc phổ biến thời trước) 
 Record-breaking /'rekɔ:d 'breikiŋ/ (adj): phá kỷ lục 
 Record film /'rekɔ:d 'film/ (n): phim tài liệu = Documentary film 
Catalog (n) = Catalogue /'kætəlɔg/ (n): bản liệt kê, quyển danh mục, ca-ta-lô, tập giới thiệu sản phNm; 

        (vt): (chia/ghi) thành loại, thành mục 
Write /rait/ - Wrote /rəʊt/ - Written /'ritn/: viết, viết thư, viết văn, soạn, điền vào 
 Writer /'raitə/ (n): nhà văn; người viết, người thảo; sách dạy viết (ngoại ngữ) 
 Writing /'raitiŋ/ (n): sự viết, kiểu viết, lối viết; bản ghi chép, tài liệu; tác phNm, sách, báo; 
    nghề viết (sách/văn), nghiệp bút nghiên, thuật viết, thuật sáng tác 
Rewrite /ri:'rait/ - Rewrote/ri':rəʊt/ - Rewritten /ri:'ritn/ (vt): viết lại, chép lại 
Read /ri:d/ - Read /red/ - Read /red/ (v): đọc; xem, đoán, học, nghiên cứu, hiểu, biết, cho; 
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  (n): sự đọc, thời gian để đọc; (adj): thông thái, có hiểu biết sâu về cái gì 
 Reader /'ri:də/ (n): người đọc, độc giả, người đọc bản thảo/bản in 
 Readable /'ri:dəbl/ (adj): hay, đọc được (sách) 
 Reading /'ri:diŋ/ (n): sự đọc, sự xem; sự hiểu biết, sự uyên bác; buổi đọc truyện, sách đọc; 
   sự đoán, cách giải thích, ý kiến; cách diễn xuất/đóng vai; số ghi (công-tơ) 
Page /peidʒ/ (n): trang, trang sách, trang sử; tiểu đồng, em nhỏ phục vụ (tại khách sạn, rạp hát); 
          (vt): đánh số trang; sai em nhỏ phục vụ đi gọi ai, làm em nhỏ phục vụ 
Paper /'peipə/ (n): giấy, gói/túi giấy; vé mời (phim...); đề bài thi, bài luận văn/thuyết trình; 
            (v): dán giấy, bọc bằng giấy, gói bằng giấy, cung cấp giấy; phát vé mời 

Paper = N ewspaper (n): báo 
Paper = Paper money (n): tiền giấy 

 Papers (n): giấy tờ, giấy má 
 Paperwork (n): công việc giấy tờ 
 A sheet of paper: một tờ giấy 

Hard-cover book(n): sách bìa cứng 
Paper-back (n): sách bìa thường (mềm); sách đọc giải trí 

Book /bʊk/ (n): sách; Books: sổ sách kế toán; The Book: Kinh Thánh; 
       (vt): viết vào sách/vở; ghi tên, ghi địa chỉ (để chuyển hàng); đặt/giữ chỗ, mua vé trước; 

Book-mark /'bʊk,mɑ:k/=Book-marker /'bʊk,meikə/ (n): người soạn sách, dây đánh dấu sách 
 Textbook /'tekbʊk/ (n): sách giáo khoa 

N otebook /'nəʊtbʊk/ (n): sổ tay, sổ ghi chép 
 Handbook /'hændbʊk/ (n): sổ tay hướng dẫn, sách tóm tắt, cNm nang 
 Bookcase /'bʊkkeis/ (n): tủ sách 

Bookshelf /'bʊkʃelf/ (n): kệ sách, giá sách 
Bookstore /'bʊkstɔ:/ (n): hiệu sách, nhà sách 
I'm booked: tôi bị tóm rồi, tôi bị giữ lại rồi 

Match-book /'mætʃbʊk/ (n): túi diêm giấy 
 Book-match (n): que diêm 
Text /tekst/ (n): văn bản, bài khóa; nguyên văn, nguyên bản; đề mục, chủ đề; sách giáo khoa 
Document /'dɒkjʊmənt/ (n): tài liệu, văn bản, văn kiện, tư liệu; 

     /'dɒkjʊment/ (vt): chứng minh (bằng tài liệu/văn bản/văn kiện/tư liệu) 
Documentary /,dɒkjʊ'mentri/ (adj): (thuộc/gồm có) tài liệu, văn bản, văn kiện, tư liệu 
Documentation /,dɒkjʊmen'teiʃn/ (n): tài liệu/văn bản... (để chứng minh); 

    sự chứng minh (bằng tài liệu/văn bản...) 
 A badly document report: một báo cáo có tư liệu chứng minh kém 
 A well document report: một báo cáo có tư liệu chứng minh tốt 
File /fail/ (n): cái giũa; (vt): gọt, giũa 
     (n): hồ sơ, tài liệu; (vt): sắp xếp (giấy tờ, hồ sơ); đưa, nộp (đơn, hồ sơ); 
     (n): hàng, dãy (người/vật); (vt): cho đi thành hàng; (vi): đi thành hàng 
 File box: hộp đựng giũa móng tay 
 To file a sentence: gọt giũa một câu văn 
 To file sth down: mài giũa một vật gì bằng cái giũa 
Directory /di'rektəri – dai'rektəri/ (adj): chỉ báo, chỉ dẫn, hướng dẫn; 
          (n): danh bạ, danh bạ điện thoại; sách chỉ dẫn/hướng dẫn, sổ hộ khNu 
 The Directory: ban giám đốc (nghĩa Mỹ) 
Folder /'fəʊldə/ (n): bìa kẹp hồ sơ 
Cardboard /'kɑ:dbɔ:d/ (n): bìa cứng, bìa cáctông 
Library /'laibrəri/ (n): thư viện, phòng đọc sách; tủ sách, loại sách (giống bìa, có liên quan) 
 Librarian /lai'breəriən/ (n): người/cán bộ thư viện 
Liberty /'libəti/ (n): sự/quyền tự do; sự tự tiện/mạn phép/sỗ sàng; (+s) đặc quyền; (hoa) nữ thần TD 
 Liberal /'libərəl/ (adj): tự do; rộng rãi, hào phóng; (n) người theo CN  tự do, Đảng viên Tự do 
 Liberalism /'libərəlizəm/ (n): chủ nghĩa tự do 
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 Liberalist (n): người theo chủ nghĩa tự do 
 Liberate /'libəreit/ (v): thả, phóng thích 
 Statue of Liberty /'stætʃu:/: tượng nữ thần tự do 
Liberate /'libəreit/ (v): giải phóng, phóng thích, thả 
 Lib /lib/ (n) = Liberation /,libə'reiʃn/ (n): sự giải phóng, sự phóng thích 
Goat /gəʊt/ (n): con dê; người dâm đãng 
 Goatish /gəʊti/ (adj): thuộc dê, có máu dâm đãng 
Goal /gəʊl/ (n): khung thành, cầu môn; bàn thắng, điểm; mục đích, mục tiêu 
 Goalee /'gəʊli:/ = Goalie /'gəʊli:/ = Goalkeeper /'gəʊl,ki:pə/ (n): thủ môn 
Score /skɔ:/ (n): bàn thắng, điểm; (vết/đường) rạch, vạch, gạch; dấu ghi nợ (trong sổ) 
         (v): ghi điểm, đạt được; rạch, vạch, gạch; ghi sổ nợ, đánh dấu nợ 
 Score card (n): phiếu ghi điểm 
Target /'tɑ:git/ (n): mục tiêu, mục đích (goal); bia (đạn), khiên, mộc; (vt): nhằm vào, nhằm mục đích 
Gravity /'grævəti/ (n): (lực/sự) hút, hấp dẫn, trọng lực/lượng; vẻ/tính nghiêm trang/nghị 
 Gravitation /,grævi'teiʃn/ (n): sự hút/hấp dẫn 
 Gravitative /'græviteitiv/ (adj) = Gravitational /,grævi'teiʃənl/ (adj): hút, hấp dẫn  
 Zero G = Zero gravity /'ziərəʊ 'grævəti/ (n): tình trạng không trọng lực 
Zip /zip/ (n): phécmơtuya (dây kéo); tiếng rít, tiếng xé vải; (v): kéo phécmơtuya; rít, vèo (đạn) 
 Zip sth up: cài/kéo phécmơtuya 
 Zip-up (adj): cài bằng phécmơtuya 
Velcro /'velkrəʊ/ (n): miếng dán (gồm 1 mảng nhám, 1 mảnh nhẵn → ấn vào nhau sẽ dính lại) 
Sideways /saidweiz/ (adj,adv): qua 1 bên (hông), bò/đi ngang 
Future /'fju:tʃə/ (adj,n): tương lai 
 Futureless /'fju:tʃəlis/ (adj): không có tương lai 
 Futuristic /'fju:tʃə'ristik/ (adj): rất hiện đại; thuộc về tương lai 
Version /'vɜ:ʃn - 'vɜ:ʒn / (n): phiên bản; bản dịch, bản chuyển thể, lối giải thích, cách kể lại 
Ale /eil/ (n): rượu bia; cuộc liên hoan có uống bia 
 Ale-house: quán bia 
Festival /'festəvl/ (adj,n): ngày hội, liên hoan, hội diễn; đợt biểu diễn lớn và thường kỳ 
 Festivity /fes'tivəti/ (n): ngày hội, lễ; sự vui mừng, hân hoan 
Par /pɑ:/ (adj,n): (_/sự/mức) trung bình, bình thường, ngang hàng 
 Par avion /,pɑ:rə'vi:ɔŋ/ (adv): gửi đi bằng máy bay (thư) 
 Par of exchange: tỷ giá hối đoái 
 Above par: trên mức trung bình, trên mức quy định 
 Below par: dưới mức trung bình, dưới mức quy định 
Average /'ævəridʒ/ (n,adj,v): trung bình, bình thường, vừa phải; (adj): theo chuNn thông thường 
Mean /mi:n/ (n): phương kế/sách; (n,adj): trung bình/gian, giữa; thấp kém, tầm thường, hèn hạ 
 Mean – Meant /ment/ – Meant /ment/: có nghĩa là, muốn nói; có ý định/muốn 
 Means /mi:nz/ (n): tiền bạc, của cải, tiềm lực; phương tiện, cách thức, biện pháp 
 By means of sth: bằng phương tiện/cách nào đó 
Meantime /'mi:n'taim/ = Meanwhile /'mi:n'wail/ (adv): trong lúc ấy, trong khi ấy, trong khi chờ đợi 
 In the meantime (n): trong lúc ấy, trong khi ấy 
i.e. /,ai'i:/ = id est /,idi'est/: tức là, nói cách khác 
Medium /'mi:diəm/ (adj): trung bình, vừa; 

        (n): trung dung; người/vật trung gian; hoàn cảnh, môi trường, phương tiện 
 Media /'mi:diə/ (n): số nhiều của medium; phương tiện truyền thông đại chúng 
 Mediator /'mi:dieitə/ (n): người trung gian điều đình/dàn xếp 
 Multimedia /,mʌlti'mi:diə/ (n): đa truyền thông, đa phương tiện 
Metal /'metl/ (n): kim loại; xe tăng, xe bọc thép; Metals: đường ray xe lửa; (v): bọc kim loại 
 Metallic /mi'tælik/ (adj): thuộc/như kim loại 
 Metallise /'metəlaiz/ (v): bọc kim loại, chế thành kim loại 
Aerial /'eəriəl/ (adj): thuộc không khí, ở trên không; (n): Ăng-ten = Antenna /æn'tenə/ (n) 
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Token /'təʊkən/ (n): dấu hiệu, biểu hiện, bằng chứng; vật kỷ/lưu niệm; thẻ, thẻ bài 
Slot /slɒt/ (n): khấc, khía, khe; (v): khía đường rãnh, đục khe, khắc ren 
Pose /pəʊz/ (n,vi): tư thế, kiểu, điệu bộ, bộ tịch; ở tư thế, làm điệu bộ; 
  (vt): đưa ra, đề ra, đặt ra (câu hỏi, yêu sách); đặt, sắp đặt; truy, quay, hỏi, vặn 
 Poser /pəʊzə/ (n): câu hỏi hóc búa, vấn đề hóc búa 
Attitude /'ætitju:d/ (n): quan điểm, thái độ (đối với ai hoặc cái gì); tư thế, điệu bộ, dáng dấp 
Altitude /'æltitj:d/ (n): độ cao, chỗ cao, đỉnh cao; địa vị cao 
Dispose /dis'pəʊz/ (v): sắp đặt, bố trí; vứt bỏ, bác bỏ; nhượng, bán; ý định, khuynh hướng 
 Disposal /dis'pəʊzl/ (n) 
 Disposition /,dispə'ziʃn/ (n): (sự)... ; tâm tính, tính khí, tính tình 
 Get rid of = Dispose of: vứt bỏ, tống khứ 
Throw /θrəʊ/ (n): (sự) ném, quăng, liệng; khoảng ném xa, sự quăng xuống đất; sự vật ngã; 
 Throw – Threw /θru:/ – Thrown /θrəʊn/ (vt ,vi): ném, quăng, liệng; (vt): vật ngã 
 Throw away (v): vứt đi, bỏ đi; bỏ phí → Throw-away (n): vật bỏ đi (sau khi dùng), trẻ bụi đời 
 Throw of (v): vứt đi, bỏ đi; bắt đầu, xuất phát → Throw-off (n): sự bắt đầu, sự xuất phát 
 Throw out (v): vứt đi, bỏ đi; vượt trội, lấn át; ném ra, quăng ra, văng (thóa mạ); bác, phủ nhận 
Subway /'sʌbwei/ (n): đường xe/tàu điện ngầm; đường ngầm, hầm; (vt): đi xe điện ngầm 
Platform /'plætfɔ:m/ (n): sân ga; nền, bục, bệ, bục giảng, diễn đàn, chỗ đứng (xe khách); 
   (v): đặt trên nền/bục; nói trên diễn đàn 
 Platform subway: nhà ga tàu điện ngầm 
Station /'steiʃn/ (n): trạm, nhà ga, điểm, đồn, đài (phát); địa vụ, chức vụ 
     (vt): đặt/để vào vị trí, đóng quân ở một vị trí 
 Stationary /'steiʃənri (adj): dừng, đậu, đứng (tại chỗ); tĩnh, không di chuyển/thay đối. 
    (n): (người/vật/đội quân) ở một chỗ, để ở 1 nơi, đóng ở một chỗ 
Stationery /'steiʃənri/ (n) đồ dùng văn phòng (giấy, bao thư) 
Position /pə'ziʃn/ (n): vị trí, chỗ, thế, tư thế; địa vị, chức vụ; quan điểm, thái độ; 

    (vt): đặt vào vị trí, xác định vị trí 
 Positional /pə'ziʃənl/ (adj): thuộc vị trí 
 In position: đúng chỗ, đúng vị trí 
 Out of position: sai chỗ, sai vị trí 
 A position of strength: thế mạnh 
Positive /'pɒzətiv/ (adj,n): dương; tích cực, tuyệt đối; xác thực, rõ ràng, chắc chắn 
 Positively (adv) 
 Positiveness (n) = Positivity /,pɒzə'tivəti/ (n) 
N egative /'negətiv/ (adj,n,v): âm; tiêu cực, phủ định, phản đối, cấm đoán, vô hiệu 
 N egativeness (n) = N egativity /,negə'tivəti/ (n) 
Legend /'ledʒənd/ (n): huyền thoại, truyền thuyết, cổ tích; lời ghi chú (trên tranh minh họa) 
 Legendary /'ledʒəndri/ (adj): (thuộc) huyền thoại,truyền thuyết,cổ tích; (n): tập truyện cổ tích 
Hook /hʊk/ (n): cái móc; bản lề, cái neo, lưỡi câu/liềm, dao quắm; (v): móc, treo, câu, đấm móc 
 Hook-nosed (adj): có mũi khoằm 
 Hook up: câu, móc, gài, nối, câu kết, móc nối 
Crook /krʊk/ (n): cái móc, cái gậy có móc; cái cong, cái khoằm (nói chung); (sự/chỗ) uốn cong; 
  (v): uốn cong, bẻ cong; cong lại 
 Crooked /'krʊkid/ (adj): cong, xoắn, vặn vẹo, còng, khoằm; không thật thà, quanh co 
 Cookedness /'krʊkidnis/ (n): (sự/tính)... 
 Cookneed /'krʊkni:d/ (adj): vòng kiềng (chân) 
Scruple /'skru:pl/ (n): (sự) đắn đo, ngại ngùng; ĐV trọng lượng ≈ 1,3g; số lượng ít/không đáng kể; 
  (v): đắn đo, ngại ngùng; quá thận trọng, quá tỉ mỉ 

Scrupulous /'skru:pjʊləs/ (adj): đắn đo, ngại ngùng; quá thận trọng, quá tỉ mỉ 
Unscrupulous /ʌn'skru:pjʊləs/ (adj): không đắn đo/ngại ngùng; bất lương, vô lương tâm 

Stroke /strəʊk/ (n,vt): cú, cú đánh, nhát, đòn; (sự/cái/_) vuốt, vuốt ve; (người/_) đứng lái, chèo lái; 
  (n): đột quỵ; sự cố gắng; kiểu bơi, nét bút; tiếng đập tim, tiếng gõ đồng hồ 
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 To stroke sb down: làm ai nguôi giận, vuốt ve cho ai nguôi giận 
 To stroke a cat: vuốt ve một con mèo 
Beat /bi:t/ (n,v): đập, đánh; nhịp, phách; (n): khu vực đi tuần/săn đuổi; cái trội hơn/vượt hơn 
 Beat – Beat – Beaten /'bi:tn/ (v): đánh, đập, nện, đấm, gõ; thắng, vượt, đánh bại 
 Unbeatable (adj): không thể thắng nổi, bất khả chiến bại 
 Unbeaten (adj): chưa ai thắng nổi, chưa bị phá kỷ lục; chưa có bước chân người (đường) 
Bet /bet/ (n): (sự/tiền) đánh cược, đánh cuộc, đánh cá 
 Bet – Bet – Beted: đánh cược, đánh cuộc, đánh cá 
 You bet (I do): anh có thể chắc chắn (là tôi sẽ làm điều đó) 
Beg /beg/ (v): ăn xin; cầu xin, khNn cầu; trân trọng (thư giao dịch) 
 Beggar /'begə/ (n): người ăn mày/xin; (v): làm nghèo, làm khánh kiệt, làm cho bất lực 
Sue /su:/ (v): kiện, đi kiện; yêu/thỉnh cầu, khNn khoản 
 Sue out: được ân xá 
Prosecute /'prɒsikju:t/ (v): theo đuổi, tiếp tục (việc nghiên cứu); kiện, khởi tố, truy tố 
 Prosecution /,prɒsi'kju:ʃn/ (sự) theo đuổi, tiếp tục; sự khởi tố/kiện; bên nguyên, bên khởi tố 
 Prosecutor /'prɒsikju:tə/ (n): (người/bên) khởi tố, nguyên 
 Public prosecutor (n): ủy viên công tố 
Anonymous /ə'nɒniməs/ (adj): nặc danh, vô danh, giấu tên 
 Anonymousness (n): sự... 
Element /'elimənt/ (n): yếu/nguyên tố; Elements (n): cơ sở, nguyên lý cơ bản; sức mạnh thiên nhiên 
 Elemental /,elimentl/ (adj): thuộc yếu/nguyên tố; siêu phàm, như sức mạnh thiên nhiên 
 Elementary /,eli'mentri/ (n): cơ bản, sơ đẳng; không phân tách được 
Cousin /'kʌzn/ (n): anh/chị/em họ 
Shoe /ʃu:/ (n,v): giày; miếng bịt (móng ngựa, chân bàn ghế) 
Boot /bu:t/ (n): giày ống; ngăn để hành (sau xe ôtô, xe ngựa); (vt): đi giày ống 
Boost /bu:st/ (n,vt): (sự/_) tăng, đưa lên, nâng lên, nổi tiếng, quảng cáo rùm beng; tăng thế (điện) 
 Booster /'bu:stə/ (n): máy tăng thế; người nâng đỡ/ủng hộ 
Salary /'sæləri/ (n): tiền lương; (vt): trả lương 
 Salaried (adj): ăn lương, được trả lương 
Prejudice /'predʒʊdis/ (n,v): thành kiến, định kiến, thiên kiến; (làm) hại, tổn hại, thiệt hại 
 Prejudicial /,predʒʊ'diʃl/ (adj): gây hại, gây tổn hại, gây thiệt hại 
Mutual /'mju:tʃʊəl/ (adj): lẫn nhau, qua lại, tương hỗ 
 Mutually (adv) 
 Mutuality /,mju:tʃʊ'æləti/ (n) 
 A mutual arrangement: một sự dàn xếp với nhau 
Mutiny /'mju:tini/ (v,n): (_/sự/cuộc/vụ) nổi loạn, nổi dậy, chống đối, binh biến 
 Mutinous /'mju:tinəs/ (adj) nổi loạn, nổi dậy, chống đối, binh biến 
 Mutineer /,mju:ti'niə/ (n): (người/kẻ) nổi loạn, nổi dậy, chống đối, binh biến 
Matron /'meitrən/ (n): người phụ nữ quản lý (B.viện, trường...); y tá trưởng=Senior nursing officer 
Widow /'widəʊ/ (n): bà góa, quả phụ; (v): giết vợ/chồng; cướp chồng/vợ 
 Widowed (adj) 
 Widowhood /'widəʊhʊd/ (n): cảnh góa bụa, thời gian ở góa 
 Widower (n): đàn ông góa vợ 
Orphan /'ɔ:fən/ (n): đứa trẻ mồ côi; (adj): mồ côi; (v): làm cho mồ côi cha mẹ 
 Orphanage /'ɔ:fənidʒ/ (n): cảnh mồ côi = Orphanhood; trại mồ côi 
Elephant /'elifənt/ (n): con voi 
Universal /,ju:ni'vɜ:səl/ (adj): thuộc vũ trụ/thế giới/vạn vật; toàn bộ/thể, phổ thông/biến, vạn năng 
 Universe /'ju:nivɜ:s/ (n): vũ trụ, thế giới, vạn vật, thiên hạ, thế gian 
Globe /gləʊb/ (n): địa cầu, trái đất; cầu mắt, chao đèn hình cầu, bầu nuôi cá; (v): thành hình cầu 

Global /'gləʊbl/ (adj): toàn cầu, toàn thể, bao trùm 
 Global strategy /'strætədʒi/: chiến lược toàn cầu 
Populate /'pɒpjʊleit/ (v): cư trú, đưa dân đến cư trú 
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Popular /'pɒpjʊlə/ (adj): thuộc/của/phù hợp/được lòng dân; phổ biến, nổi tiếng, đại chúng 
Population /,pɒpjʊ'leiʃn/ (n): dân số; the population: dân cư 
Popularity /,pɒpjʊ'lærəti/ (n): (tính) đại chúng, phổ biến; (sự) nổi tiếng, được dân yêu mến 

Disseminate /di'semineit/ (vt): phổ biến, gieo rắc (khắp nơi) 
 Disseminated /di'semineitid/ (adj): được phổ biến, bị gieo rắc 
 Dissemination /di,semi'neiʃn/ (n): sự phổ biến, sự gieo rắc 
 To disseminate sth: phổ biến cái gì, gieo rắc cái gì 
Census /'sensəs/ (n): sự điều tra dân số 
 Census taker (n): cán bộ điều tra dân số 
 Census-paper (n): phiếu điều tra dân số, bản khai điều tra dân số 
Pearl /pɜ:l/ (n): ngọc trai, ngọc quý; đường viền đăng-ten (áo, gối...) ; 
       (vi,vt): long lanh, rót/đọng thành giọt long lanh (như ngọc); mò ngọc trai; xay/nghiền nhỏ 
 Pearl-shell (n): xà cừ, vỏ ốc xà cừ 
Orient /'ɔ:riənt/ (n): phương Đông; ngọc trai, óng ánh (của ngọc trai); 

  (adj): (thuộc) phương Đông; óng ánh, quý giá (xưa ngọc trai đến từ phương Đông); 
 /'ɔ:rient/ (vt,vi): quay về hướng Đông; định hướng, đặt hướng 
 Oriental /,ɔ:ri'entl/ (n): người phương Đông; óng ánh (ng.trai); (adj): (thuộc/ở) phương Đông 
 Orientation /,ɔ:rien'teiʃn/ (n): sự định hướng 
 Orientation of career: định hướng nghề nghiệp 
Occident /'ɒksidənt/ (n): phương Tây; Âu Tây, Âu Mỹ, văn minh Âu Tây/Âu Mỹ (châu Âu+châu Mỹ) 
 Occidental /,ɒksi'dentl/ (n): người phương Tây; (adj): (thuộc/ở) phương Tây (Âu Mỹ) 
East /i:st/ (n): hướng Đông; (adj): hướng Đông; (adv): ở/về hướng Đông 
 Eastern /'i:stən/ (adj): của/về/từ phần phía Đông; (n): miền Đông, người miền Đông 
 Easterner /'i:stənə/ (n): người miền Đông 

Easter /'i:stə/ (n): lễ Phục sinh 
West /west/ (n): hướng Tây, phương Tây, miền Tây; (adj): hướng Tây; (adv): ở/về hướng Tây 
 Western /'westən/ (adj): của/về/từ phần phía Tây; (n): miền Tây, người miền Tây 
 Westerner /'westənə/ (n): người miền Tây 
N orth /nɔ:θ/ (n): hướng Bắc, phương Bắc, miền Bắc; (adj): hướng Bắc; (adv): ở/về hướng Bắc 
 N orthern /'nɒ:ðən/ (adj): của/về/từ phần phía Bắc; (n): miền Bắc, người miền Bắc 

N ortherner /'nɒ:ðənə/ (n): người miền Bắc 
 The north wind: gió bấc 
 The N orth star: sao Bắc đNu 
South /saʊθ/ (n): hướng N am, phương N am, phía N am; (adj): hướng N am; (adv): ở/về hướng N am 
 Southern /'saʊðən/ (adj): của/về/từ phần phía N am; (n): miền N am, người miền N am 
 Southerner /'saʊðənə/ (n): người miền N am 
Local /'ləʊkl/ (adj): địa phương, cục bộ; (n): người/xe/đội thể thao/tin tức... địa phương 
 Locally /'ləʊkəli/ (adv): tính chất địa phương/cục bộ 
 Locality /ləʊ'kæləti/ (n): vùng, nơi, chỗ, địa phương, vị trí; phương hướng, phép định hướng 
 Localize(_se) /'ləʊkəlaiz/ (v): địa phương hóa; thu hẹp phạm vi (dịch bệnh) 
Locate /ləʊ'keit/ (vt): đặt vào vị trí, phát hiện vị trí; xác định đúng chỗ, xác định đúng vị trí 
 Location /ləʊ'keiʃn/ (n): vị trí, sự định vị; khu đất (được cắm mốc); hiện trường, trại, đồn điền 
 Locatable /ləʊ'keitəbl/ (adj): có thể xác định đúng/đặt vào/phát hiện vị trí 
Relocate /,ri:ləʊ'kei/ (v): di chuyển tới chỗ khác; xây dựng tại địa điểm khác 
 Relocation /,ri:ləʊ'keiʃn/ (n): (sự) tái định vị, di chuyển lại, bố trí lại 
Allocate /'æləkeit/ (vt): chỉ định, định rõ vị trí; cấp cho, phân phối, phân phát, chia phần 
 Allocation /,ælə'keiʃn/ (n): sự chỉ định, định rõ vị trí; (sự/phần được) cấp cho, phân phối/phát... 
Insulate /'insjʊleit/ (v): cô lập, cách ly = Isolate /'aisəleit/ (v):  
 Insulation /,insjʊ'leiʃn/ (n) = Isolation /,aisə'leiʃn/ (n) 
 Insulator /'insjʊleitə/ (n): (người/chất) cô lập, cách ly (cách điện, cách âm...) 
 Isolated /'aisəleitid/ (adj): cô lập, cách ly 
 Isolable /'aisələbl/ (adj): có thể cô lập/cách ly 
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 To insulate the roof: chống thấm/ cách nhiệt mái nhà 
Posh /pɒʃ/ (adj): chiến, cừ, sang trọng 
 Talk posh: trò chuyện/nói chuyện một cách điệu đàng 
Statistic /stə'tistik/ (adj): thuộc thống kê; (n): con số thống kê 
 Statistical /stə'tistikl/ (adj): thuộc thống kê 
 Statistically /stə'tistikli/ (adv): qua thống kê, được trình bày bằng thống kê 
 Statistics /stə'tistiks/ (n): thống kê, khoa học thống kê 
Macho /'mætʃəʊ/ (adj): nam tính (theo kiểu sấn sổ, hung hăng làm ra vẻ đàn ông) 
Rude /ru:d/ (adj): thô lỗ, khiếm nhã, vỗ lễ, láo xược; thô, thô sơ; mạnh mẽ, dữ dội, đột ngột 
 Rudeness /'ru:dnis/ (n): (sự, trạng thái)... 
Crude /kru:d/ (adj): thô, sống, chưa luyện, chưa chín, còn xanh; không tiêu, thô thiển, thô lỗ/bạo 
 Crudeness /'kru:dnis/ (n) = Crudity /'kru:diti/ (n): (tính/sự)... 
Cruel /'krʊəl/ (adj): độc ác, dữ tợn, tàn ác, tàn khốc, tàn nhẫn; hiểm nghèo, thảm khốc 
 Cruelty /'krʊəlti/ (n): (tính/sự/hành động) độc ác, dữ tợn, tàn ác, tàn khốc, tàn nhẫn 
 Cruelly (adv): độc ác, dữ tợn, tàn ác, tàn khốc, tàn nhẫn 
 Cruel disease: căn bệnh hiểm nghèo 
 Cruel war: cuộc chiến tàn khốc 
 Cruel death: cái chết thảm khốc 
Grim /grim/ (adj): ác liệt, dữ tợn, tàn nhẫn; ảm đạm, khó chịu, ốm, xấu; không lay chuyển được 
Malice /'mælis/ (n): tính hiểm độc, ác tâm, ác ý 

Malicious /mə'liʃəs/ (adj): hiểm độc, có ác tâm, có ác ý 
Malign /mə'lain/ (adj): độc ác, thâm hiểm; ác tính (y học); (v): nói xấu, vu khống, phỉ báng 
 Malignant /mə'lignənt/ (adj): hiểm độc, có ác tâm, độc ác, ác ý; ác tính (y học) 
 Malignance /mə'lignəns/ (n): (tính): ác, thâm hiểm, hiểm độc, ác tính 
 Malignancy /mə'lignənsi/ (n) = Malignity /mə'lignəti/ (n) = Malignance (n) 
Libel /'laibl/ (v,n): (_/lời/điều/tội) phỉ báng, bôi nhọ 
 Libelous = Libellous /'laibələs/ (adj): phỉ báng, bôi nhọ 
Bingo /'biŋgəʊ/ (n): trò cờ bạc (gần giống như lô tô) 
Curl /kə:l/ (n): tóc quăn, sự uốn quăn, làn khói cuộn; (v): uốn, cuộn, quăn, làm xoăn 
 Curler (n): ống cuộn tóc 
Genuine /'dʒenjʊin/ (adj): thứ thiệt, chính hiệu/cống; thành thật, chân thật 
 Genuineness (n): (tính)... 
Canteen /kæn'ti:n/ (n): căng-tin; bi-đông (đựng nước) 
Weak /wi:k/ (adj): yếu ớt, yếu đuối, nhu nhược; kém, thiếu; loãng, nhạt; (n): người nghèo/yếu đuối 
 Weaken /'wi:kən/ (v): yếu đi, nhụt đi 
 Weakness /'wi:knis/ (n): (tính/tính chất/điểm) yếu, yếu đuối, nhu nhược 
 Weakly /'wi:kli/ (adj,adv): yếu, yếu ớt, ốm yếu 
 Weak-hearted (adj): nhút nhát, nhu nhược 
 Weak-headed (adj): kém thông minh 
Weary /'wiəri/ (v,adj): mệt mỏi, rã rời; chán ngắt, chán ngấy 
Espresso /es'presəʊ/ (n): máy/tiệm pha cà phê (bằng hơi); cà phê hơi 
 Coffee maker (n): máy pha cà phê 
Promote /prə'məʊt/ (vt): thăng chức/tiến; đNy mạnh,xúc tiến,khuyến khích,tích cực ủng hộ; sáng lập 
 Promotion (n)  
 Promotive (adj): đNy mạnh, xúc tiến, khuyến khích; đề xướng 

Promoter (n): người sáng lập, người đề xướng/khởi xướng 
Iron /'aiən/ (n,adj)): sắt; (n): đồ sắt, chất sắt (thuốc); (n,v): bàn ủi; (v): tra/bọc sắt, xiềng xích 
 Rod of iron (n): biện pháp mạnh; (cai trị/đối xử) khắc nghiệt, bằng bàn tay sắt/kỷ luật thép 
Toast /təʊst/ (n): bánh mì nướng; (v): nướng, sưởi ấm; (n,v): chén rượu/nâng cốc để chúc mừng 
 Toasting (n): sự nướng, sự sưởi ấm, sự nâng cốc chúc mừng 
 Toaster (n): người/lò nướng bánh 
N oodle /'nu:dl/ (n): mì sợi, mì dẹt (thường dùng như là số nhiều noodles); người ngớ ngNn/khờ dại 
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Spaghetti /spə'geti/ (n): mì ống (Ý); ống bọc dây điện 
Slurp /slɜ:p/ (v): nhai nhóp nhép, húp xì xụp; (n): tiếng nhai nhóp nhép, tiếng húp xì xụp 
Stir /stɜ:/ (n,v): khuấy, trộn, cời (để củi cháy); náo/lay động, huyên náo; kích động; động đậy 
 Stir-about (n): cháo 
 Stirrer /'stɜ:rə/ (n): người khuấy động/xúi giục, thìa khuấy, máy khuấy, que cời 
Swerve /swɜ:v/ (v,n): (đi/làm/sự) chệch hướng, lệch hướng; (v): lách, ngoặt, đổi hướng (đột ngột) 
Percolate /'pɜ:kəleit/ (v): lọc qua, thấm qua; chiết ngâm (cà phê) 
 Percolation /,pɜ:kə'leiʃn/ (n): (sự) lọc qua, thấm qua, chiết ngâm 
 Percolator /'pɜ:kəleitə/ (n): bình/máy pha cà phê (kiểu chiết ngâm); máy chiết ngâm 
Drip /drip/ (n,v): nhỏ giọt 
Manage /'mænidʒ/ (vt): quản lý, trông nom, điều khiển, sai khiến ≈ To handle; 

  giải quyết, xử lý, xoay xở được ≈ To deal with; 
  chỉ đạo, chỉ dẫn, dạy bảo ≈ To guide; 

       (vi): thành công, đạt kết quả, đạt mục đích, tìm được cách, xoay xở được 
 Manager /'mænidʒə/ (n): giám đốc, quản đốc, người quản lý 
 Management /'mænidʒmənt/ (n): (sự) quản lý, trông nom, điều khiển, sai khiến; BGĐ, BQL 
 Manageable /'mænidʒəbl/ (adj): có thể quản lý/.../sai khiến; dễ cầm/dùng 
 Manageableness /'mænidʒəblnis/ (n): tính có thể quản lý/.../sai khiến; tính dễ dạy/bảo 
 Manageability /,mænidʒ'biləti/ (n) = Manageableness (n) 

Managerial /,mænə'dʒiəriəl/ (adj): (thuộc người/ban) quản lý, giám đốc, quản trị 
Control /kən'trəʊl/ (n): (sự) kiểm tra, kiểm soát; (sự/quyền) điều khiển, chỉ huy; sự lái, sự cầm lái 
        (vt): kiểm tra, kiểm soát; điều khiển, chỉ huy; lái, điều chỉnh, quy định, định giá... 
 Controller /kən'trəʊlə/ (n): (người) kiểm tra/soát, quản lý, quản gia; (kỹ thuật) bộ điều khiển 
 To control oneself: tự chủ, tự kiềm chế 
Collar /'kɔlə/ (n): cổ áo; vòng cổ (chó); vòng đai/đệm; (v): tóm cổ, bắt; chiếm, lấy; đóng đai 
 White-collar (n): cổ trắng, nhân viên bàn giấy, người lao động trí óc 
 Blue-collar (n): cổ xanh, công nhân, người lao động chân tay 
Colleague /'kɔli:g/ (n): bạn đồng nghiệp, đồng sự 
Collation /kə'leiʃn/ (n): bữa ăn nhẹ (ngoài bữa chính) 
Supper /'sʌpə/ (n): bữa ăn tối (bữa ăn nhẹ trước khi đi ngủ) 
College /'klid/ (n): trường cao đẳng/đại học/đại học nội trú, học viện; ký túc xá; đoàn thể, hội, đoàn 
 Are you living in college? Bạn có sống trong KTX không? 
University /,ju:ni'vɜ:səti/ (n): trường đại học 
Aristocracy /,æri'stɒkrəsi/ (n): tầng lớp quý tộc 
 Aristocratic /,æristə'krætik/=Aristocratical (adj): thuộc dòng dõi quý tộc, có tính chất quý tộc 
Volume /'vɒljʊm/ (n): tập (sách/nhạc); khối, thể tích, dung tích; âm lượng 

Volumes: làn, đám (khói, mây...) 
 Volumetric /,vɒljʊ'metrik/ (adj): (thuộc) thể tích 
 Volume sale: việc mua bán số lượng lớn 
Wealth /welθ/ (n): (sự) giàu có, giàu sang; (tính chất) phong phú, nhiều, số lượng lớn; của cải 
 Wealthness (n): (sự/tính chất) giàu có, phong phú 
 Weathy /'welθi/ (adj): giàu có, phong phú → The wealthy (n): người giàu có 
 Wealth of sth: nhiều/phong phú cái gì 
Retire /ri'taiə/ (vt ,vi): về hưu; rời bỏ, rút về (nơi kín đáo), bỏ cuộc (thể thao); (v,n): (hiệu lệnh) rút lui 
 Retirement /ri'taiəmənt/ (n): (sự) về hưu, rút lui, rời bỏ, bỏ cuộc; (nơi) Nn dật, hẻo lánh 
 Retired (adj): Nn dật, xa lánh mọi người; hẻo lánh; đã về hưu 
Pension /'penʃn/ (n): lương hưu, tiền trợ cấp; (v): trả lương hưu, trợ cấp 
 Pensionable (adj): được hưởng lương hưu, được hưởng trợ cấp 
 Pensionary /'penʃənəri/ (adj): thuộc lương hưu/trợ cấp 
 Pensioner /'penʃənə/ (n): người được hưởng lương hưu, người được hưởng trợ cấp 
Per cent /pə'sent/ (n): phần trăm (chú ý viết cách khoảng) 
 Percentage /pə'sentidʒ/ (n): tỷ lệ phần trăm; tỷ lệ, phần 
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Perhaps /pə'hæps/ (adv): có lẽ, có thể = Maybe, Possibly 
Carry /'kæri/ (v): mang, vác, chở, đem theo, dẫn, đưa, truyền; (n): sự bồng súng chào, tầm bắn 
 Carrier /'kæriə/ (n): (người/vật) mang, đỡ, đưa, chuyên chở, mang mầm bệnh; hãng vận tải 
 Mail carrier (n): người đưa thư 
 Common carrier (n): hãng vận tải (đường bộ, đường sắt, đường thủy) 
 Carry on: tiếp tục, xúc tiến; nóng nảy, mất bình tĩnh (thường dùng với Don't) 
 Carry out: thực hiện, tiến hành 
 Chú ý: Carry được đọc gần như là /'keri/ chứ không phải là /'kæri/  
  Carrot được đọc đúng là /'kærət/ 
Barrier /'bæriə/ (n): vật chướng ngại, hàng rào, ba-ri-e; (vt): chắn ngang, đặt chướng ngại vật 
 Barrier in: chắn không cho vào 
 Barrier out: chắn không cho ra 
Barrel /'bærəl/ (n): thùng (nước, rượu...); (v): đổ/đóng vào thùng 
Keep /ki:p/ - Kept /kept/ - Kept (v): giữ, giữ lại, giữ gìn, giữ lấy, bám lấy; trông nom, bảo quản; 

      tuân theo, thi hành; ở lỳ, vẫn ở trong tình trạng; canh phòng, bảo vệ, phù hộ, nuôi nấng 
Keep away: để xa ra, cất đi 
 Keep knives away from children: để dao xa khỏi tầm tay trẻ em (cất dao đi) 
Keep on: tiếp tục, cứ vẫn, cứ để, cứ giữ 
Keep from: nhịn, kiêng, nén, nín, tự kiềm chế 
Keep up: tiếp tục không ngừng; duy trì, luyện tập, bảo quản, giữ cho không bị rơi/tụt/hạ/giảm 
Keep up with: theo kịp 
To keep you from understanding: ngăn cản việc bạn hiểu được, khiến bạn không hiểu 

Continue /kən'tinju:/ (v): tiếp tục, tiếp diễn, làm tiếp, duy trì 
 Continuous /kən'tinjuəs/ (adj): tiếp tục, tiếp diễn, duy trì, liên tục, liên tiếp 
 Continuously /kən'tinjuəsli/ (adv): liên tục, liên tiếp 

Continuous function: hàm số liên tục 
Keypad /'ki:pæd/ (n): bàn phím nhỏ 
Keyboard /'ki:bɔ:d/ (n): bàn phím (đàn,máy chữ,vi tính); bảng điều khiển; (v): thao tác/nhập phím 
Flash /flæʃ/ (n): tia/ánh sáng loé lên; (v): lóe lên, truyền/phát nhanh; khoe, phô ra, “nhá” ra; 

N ewsflash (n): tin ngắn, tin nhanh 
Flash money: tiền giả 
Flash sports car: chiếc xe hơi thể thao lòe loẹt (nhiều màu sắc quảng cáo) 
In a flash: trong giây lát 

Idiom /'idiəm/ (n): thành ngữ; cách biểu diễn, cách diễn đạt 
Regret /ri'gret/ (v,n): ân hận, hối tiếc; lấy làm tiếc, rất tiếc; thương tiếc 
 Regretful /ri'gretfl/ (adj): ân hận, hối tiếc, thương tiếc 
 Regretable /ri'gretəbl/ (adj): đáng ân hận, đáng tiếc 

To regret + gerund: (tiếc là, tiếc rằng) 
 I regret being unable to further my study at colleges: Tôi tiếc đã không được học gì thêm 
 To be regretful of: (ân hận, nuối tiếc về) 
Remorse /ri'mɔ:s/ (n): (sự) ăn năn, hối hận; (lòng) thương hại, thương xót 
 Remorseful /ri'mɔ:sfl/ (adj): ăn năn, hối hận 
 Remorseless /ri'mɔ:slis/ (adj): không ăn năn/hối hận, tàn nhẫn 
Remote /ri'məʊt/ (adj): xa, xa xôi, xa xăm; xa cách, hẻo lánh, cách biệt 
 Remote control /ri'məʊt kəntrəʊl/ (n): bộ điều khiển từ xa 
Devious /'di:viəs/ (adj): xa xôi,hẻo lánh = Remote; quanh co,khúc khuỷu; láu cá,ranh ma,quỷ quyệt 
 Deviousness /'di:viəsnis/ (n): sự/tính... 
Role /rəʊl/ (n): vai trò; vai (kịch, phim) 
 to play the leading role: đóng vai trò lãnh đạo (thủ lĩnh), thủ vai chính (diễn viên) 
Sole /səʊl/ (adj): duy nhất, độc nhất; đế, nền, bệ; lòng bàn chân, cá bơn; (v): đóng đế giày 
 Solely /'səʊli/ (adv): duy nhất, độc nhất 
Condition /kən'diʃn/ (n): điều kiện; hoàn cảnh, tình thế, tình trạng, trạng thái, địa vị, thân phận 
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(vt): quy định, quyết định bởi, tùy thuộc vào, cần thiết cho; chăm sóc, làm cho khỏe 
 Conditional /kən'diʃnl/ (adj): thuộc điều kiện; phụ/tùy thuộc vào 
Doll /dɒl/ (n) = Dolly /'dɒli/ (n): búp bê 
Mother/'mʌðə/ (n): mẹ, mẹ đẻ; nguồn gốc; (v): sinh ra; nuôi nấng 
 Mother-to-be (n): phụ nữ có mang 
 Mother-in-law (n): mẹ vợ/chồng 
 Motherland (n): quê hương, tổ quốc 
 Motherless (adj): mồ côi mẹ 
 Motherhood (n): chức năng/bổn phận/thiên chức làm mẹ 
 Mothercraft (n): nghệ thuật làm mẹ 
Swap /swɒp/ = Swop /swɒp/ (n): trao, đổi, đổi chác 
Roman /'rəʊmən/ (n): người/lính/giáo hội/đế chế La Mã; (adj): (thuộc)... 

Romance /rəʊ'mæns/ (n): truyện anh hùng hiệp sĩ; (tiểu thuyết/sự) mơ mộng, lãng mạn 
(n,v): (_/sự) thêu dệt, bịa đặt, cường điệu, nói ngoa 

 Romantic /rəʊ'mæntik/ (adj): (thuộc) tiểu thuyết; mơ mộng, lãng mạn, viễn vông, hão huyền 
Merchant /'mɜ:tʃənt/ (n): nhà buôn, thương gia; (adj): buôn, buôn bán, thương mại 
 Merchandise /'mɜ:tʃəndiaz/ (n): hàng hóa; (vt): buôn bán, quảng bá sản phNm 
 Merchantable /'mɜ:tʃəntəbl/ (adj): có thể buôn bán được 
 Merchandize(_se) /'mɜ:tʃəndaiz/ (v): buôn bán; (n): hàng hóa 
 Merchant bank: ngân hàng thương mại 
 Merchant ship: tàu buôn 
Commerce /'kɔmə:s/ (n): sự buôn bán, thương mại, thương nghiệp; sự quan hệ, giao thiệp, giao cấu 

Commercial /kə'mə:ʃl/ (adj): (thuộc) buôn bán, thương mại, thương nghiệp; có/tạo lợi nhuận 
Trade /treid/ (n): nghề, nghề nghiệp; thương mại/nghiệp, buôn bán; (v): buôn bán, trao đổi mậu dịch 
 Trading /'treidiŋ/ (n): (sự/việc) kinh doanh, thương mại, buôn bán 

Trade-union (n): nghiệp đoàn, công đoàn 
Trade-in (n): đồ đem đổi chác; (v): đổi cũ lấy mới (có các thêm tiền) 
Trade-off (n): sự thỏa hiệp; sự cân bằng nhiều yếu tố để đạt sự kết hợp tối ưu 

 Trade-mark (n): nhãn hiệu 
Trademark /'treidmɑ:k/ (n): nhãn hiệu; (vt): đăng ký nhãn hiệu, gắn nhãn hiệu vào sản phNm 
Tradition /trə'diʃn/ (n): truyền thống, truyền thuyết; sự truyền miệng; phong tục tập quán 
 Traditional (adj): (thuộc/theo) truyền thống, lối cổ, lệ cổ 
Feng-shui /'fə:ŋ'ʃu:i/ (n): thuật phong thủy 
Feng-hwang /'fə:ŋ'hwa:ŋ/ (n): chim phượng hoàng 
Verbal /'vɜ:bəl/ (adj): (thuộc) từ, lời; (bằng) lời nói, miệng; (thuộc/có nguồn gốc) động từ 
 Verbally /'vɜ:bəli/ (adv): bằng miệng, bằng lời nói 
 Verbalize(_se) /'vɜ:bəlaiz/ (vt): phát biểu bằng lời; động từ hóa; (vi): nói dài dòng 
 Verbalization /,vɜ:bəlai'zeiʃn/ (n): (sự) phát biểu bằng lời, nói dài dòng, động từ hóa 
Modern /'mɒdn/ (adj): hiện đại, cận đại; (n): người hiện đại/cận đại; người có quan điểm mới 
 Modernize(_se) /'mɒdənaiz/ (v): hiện đại hóa, đổi mới 
 Modernization /,mɒdənai'zeiʃn/ (v): (sự) hiện đại hóa, đổi mới 
 Modernity /mə'dɜ:nəti/ (n): (tính chất/cái) hiện đại, đổi mới 
Session /'seʃn/ (n): phiên, kỳ, lần; buổi họp; học kỳ, phiên tòa 
 Sessional /'seʃənl/ (adj): (thuộc) phiên họp, buổi họp; (thuộc) tòa án tối cao 
 In session: đang họp 
Semester /si'mestə/ (n): học kỳ (6 tháng) 
Term /tɜ:m/ (n): thời hạn, kỳ hạn, giới hạn; học kỳ, khóa học, phiên tòa; điều kiện, điều khoản; giá cả; 
      sự giao thiệp, mối quan hệ 
 Long-term /'lɒŋtɜ:m/ (adj): dài hạn, dài ngày, lâu dài ≠ Short-term /'ʃɔ:ttɜ:m/ (adj) 
 On moderate terms: với giá cả phải chăng 
 In term of = As regard: về khía cạnh, đối với 
Germ /dʒɜ:m/ (n): mầm, phôi, thai; mầm mống, mầm bệnh, vi trùng; (v): nảy ra, nảy sinh 
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 Germ warfare (n): chiến tranh vi trùng 
Terminate /'tɜ:mineit/ (v): giới hạn, cuối cùng, tận cùng; hoàn thành, kết thúc, chấm dứt 
      /'tɜ:minət/ (adj): giới hạn, cuối cùng, tận cùng 
 Terminal /'tɜ:minl/ (adj): giới hạn, cuối cùng, tận cùng; 3 tháng 1 lần (theo từng quý) 
  (n): ga cuối (xe lửa), nhà ga đón khách đi/đến (sân bay), thiết bị đầu cuối, điện cực 
 Terminal payment (n): trả tiền theo từng quý 
 Termination /,tɜ:mi'neiʃn/ (n): (sự) hoàn thành, kết thúc, chấm dứt; phần giới hạn/kết thúc 
 Terminative /'tɜ:minətiv/ (adj): cuối cùng, tận cùng; tối hậu 
Perfect /'pɜ:fikt/ (adj,n): hoàn hảo, thành thạo; hoàn toàn, hoàn thành; (n): thì hoàn thành 
 /pə'fekt/ (vt): làm hoàn hảo, luyện cho thành thạo; làm hoàn toàn, hoàn thành 

Perfectly /'pɜ:fiktli/ (adv): hoàn toàn, hoàn hảo 
Perfection /pə'fekʃn/ (n): (người/sự/vật/tính) hoàn hảo, hoàn thành, tuyệt mỹ, thành thạo 
Perfective /pə'fektiv/ (adj): làm cho hoàn hảo, đi đến chỗ hoàn hảo 
Perfectible /pə'fektəbl/ (adj): có thể hoàn thành/hoàn thiện/hoàn hảo/hoàn toàn 
Perfectibility /pə,fektə'biləti/ (n): tính có thể hoàn thành/hoàn thiện/hoàn hảo/hoàn toàn 

N ag /næg/ (v): mè nheo, rầy rà; làm ai khó chịu dai dẳng 
 N ager (n): người hay mè nheo/rầy rà (dai dẳng) 
 N agging (adj): hay mè nheo/rầy rà; (n): sự mè nheo/rầy rà 
 A nagging pain (n): sự/cơn đau đớn dai dẳng 
Voluntary /'vɒləntri/ (adj):tự nguyện/giác/chọn,tình nguyện;(n):đề tài tự chọn;tuyển quân tự nguyện 
Volunteer /,vɒlən'tiə/ (n): (quân/người) tình nguyện; xung phong; (adj): tình nguyện, xung phong; 
             (vi): tình nguyện, tự nguyện, xung phong ;(vt): xung phong làm, sự động đưa ra 
Involuntary /in'vɒləntri/ (adj): không cố ý, không chủ tâm, vô tình 
Hence /hens/ (adv): do đó, vì thế, vì lý do đó = So /səʊ/ (conj); sau đây, kể từ đây 
 Henceforth /'hens'fɔ:θ/ = Henceforward /'hens'fɔ:wə:d/ (adv): từ nay về sau 
 Hence! Cút ngay 
 Hence with him! Tống cổ nó đi 
Therefore /'ðeəfɔ:/ (adv,prep): bởi vậy, cho nên, vì thế, vậy thì 
After /'ɑ:ftə/ (prep,adv,conj, adj): sau, sau khi, sau này, sau đây, tiếp sau, theo sau, đằng sau; 

         (prep): mặc dù, bất chấp 
 After all the threats: bất chấp tất cả sự dọa nạt 
Afterward = Afterwards /'ɑ:ftəwədz/ (adv): về sau, sau này, sau đó, sau đấy 
Oblige /ə'blaidʒ/ (v): bắt buộc, ép buộc, cưỡng bách; làm ơn, giúp đỡ; góp vào (cuộc vui) 
 Obliging /ə'blaidʒiŋ/ (adj): hay giúp người khác, sốt sắng 
Obligate /'ɒbligeit/ (v): bắt buộc, ép buộc, cưỡng bách 

Obligation /,ɒbli'geiʃn/ (n): nghĩa vụ, bổn phận; giao ước; sự mang ơn/hàm ơn/biết ơn 
Obligatory /ə'bligətri/ (adj)  

While /wail/ (v): làm mất thời gian, giết thời gian; (n): lúc, chốc, lát 
(conj): trong lúc, trong khi, trong khi mà, chừng nào mà = Whilst /wailst/ (conj) 
For a while: một lúc 
After a while: một lát sau 
A long while: một lúc lâu, một thời gian dài 
All the while: suốt thời gian 
Once in a while: thỉnh thoảng, đôi khi 

During /'djʊəriŋ/ (prep): trong lúc, trong khoảng, trải qua 
Dean /di:n/ (n): chủ nhiệm khoa (trường ĐH); trưởng tu viện, linh mục địa phận 
Alas /ə'læ:s/ (interj): ôi, than ôi, chao ôi, trời ơi 
Maker /'meikə/ (n): (người/hãng) chế tạo, sản xuất; (viết hoa): Trời, Chúa Trời, Đấng Tạo Hóa 
God /gɒd/ (n): Chúa,Trời,Thượng đế; thần; người được tôn sùng; (v): làm ra vẻ/tôn làm thần thánh 
 Thank God: lạy Chúa, nhờ ơn Chúa 
 God book: kinh Thánh 
 Oh, my God! = Oh, my...! Ôi lạy Chúa! Ôi Trời ơi! 
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Gosh /gɒʃ/ (interj): Chao ôi! Thật kỳ! 
Bless /bles/ (vt): ban phúc, giáng phúc, cầu Chúa phù hộ cho 
 Bless me! Bless my soul! Chao ôi! Trời ơi! 
Atheist /'eiθiist/ (n): người vô thần, người theo thuyết vô thần 
 Atheistic /,eiθi'istik/ (adj): (thuộc) thuyết vô thần; vô thần 
 Atheism /'eiθiizm/ (n): thuyết vô thần 
Turbulent /'tɜ:bjʊlənt/ (adj): hỗn loạn, náo động, thất thường; ngỗ nghịch 
 Turbulence /'tɜ:bjʊləns/ (n): (sự/tính)... 
Serial /'siəriəl/ (adj): theo thứ tự; theo từng hàng/dãy/chuỗi/kỳ; (n): truyện ra từng số, tạp chí 
 Serialize(_se) /'siəriəlaiz/ (v): xếp theo thứ tự, xếp theo hàng/dãy/chuỗi/kỳ; đăng từng số 
Series /'siəri:z/ (n): (s.nhiều cũng như số ít): loạt, chuỗi, dãy, đợt, cấp số, xêri 
Alcohol /'ælkəhɒl/ (n): rượu, cồn 
 Alcoholic /,ælkə'hɒlik/ (adj): (thuộc/có chất) rượu, cồn; (n): người nghiện rượu 
Drink /driŋk/ (n): đồ uống, thức uống; rượu, thói nghiện rượu, thói rượu chè 
 Drink – Drank /dræŋk/ – Drunk /drʌŋk/: uống, uống rượu, nâng cốc; uống say, nghiện rượu 
 Drunk (adj): say rượu; say sưa, mê mNn; (n): người say rượu, vụ say rượu, tội say rượu 
Beverage /'bevəridʒ/ (n): đồ uống, thức uống (tất cả các loại, trừ nước lọc) 
 Beverage alcohol (n): thức uống có cồn 
Eyeliner /,ai'lainə/ (n): sự tô mắt, chì kẻ mắt (để trang điểm) 
Oaf /əʊf/ (n): người ngu ngốc/đần độn; người hậu đậu/vụng về; đứa trẻ sài đẹn/bụng ỏng đít eo 
 Oafish /'əʊfiʃ/ (adj): ngu ngốc, đần độn; hậu đậu, vụng về; sài đẹn, bụng ỏng đít eo 
Lord /lɔ:d/ (n): chúa tể, vua, nhà quý tộc; Chúa; (v): phong tước; sai bảo/khiến, làm ra vẻ bề trên 
 Lordly /'lɔ:dli/ (adj): có tính chất quý tộc/cao quý; kiêu căng, ngạo mạn, hống hách 
Emperor /'empərə/ (n): hoàng đế, chúa tể 
Tuition /tju:'iʃn/ (n): học phí; sự giảng dạy, sự dạy học 
 Have private tuition in French: được dạy kèm riêng môn tiếng Pháp 
Have /hæv/ - Had /hæd/ - Had: có, được, bị, hưởng, tóm được, nắm chặt; ăn, uống, hút;  
 Has /hæz/: dùng cho ngôi thứ 3 số ít (He, She, It) 
 Have sth from sb: nhận được/biết được cái gì nhờ/từ ai 
 Have sb do sth: nhờ/bảo ai làm gì; cho phép/muốn ai làm gì 
 Have to do: phải, có bổn phận phải, bắt buộc phải 
 Trừ Have được đọc đúng là /æ/, các từ khác như has, had, haven't... được đọc gần như /e/ 
Aground /ə'graʊnd/ (adj,adv): mắc cạn (tàu) 
Strand /strænd/ (v): mắc cạn (tàu); bị bỏ rơi đằng sau, bị lâm vào cảnh khó không biết xoay trở; 
 (n): tao (của sợi dây thừng); thành phần, bộ phận (của một thể phức hợp) 
Force /fɔ:s/ (n): sức, lực, sức mạnh, vũ/quyền lực; lực lượng, quân lực; (sức/sự) tác động, ảnh hưởng 
        (vt): dùng vũ lực, cưỡng đoạt, ép, buộc; tác động, ảnh hưởng 
 Forced (adj): bắt buộc, ép buộc; gượng gạo 
 Forcefull (adj): mạnh mẽ; đầy sức thuyết phục 
 To force a smile: gượng cười 
 To force a process: thúc đNy quá trình 
Reinforce /,ri:in'fɔ:s/ (vt); tăng cường, củng cố, tăng viện, tăng thêm sức mạnh ≈ Strengthen (vt) 
 *** Chú ý không có từ Inforce 
Forge /fɔ:dʒ/ (n): (lò/xưởng) rèn, luyện (kim, móng); (v): rèn; mạo (chữ ký), bịa (chuyện); tiến lên 
 Forger /'fɔ:dʒə/ (n): thợ rèn, thợ đóng móng ngựa; người giả (chữ ký/giấy tờ/văn kiện/tiền) 
 Forgery /'fɔ:dʒəri/ (n): (sự/cái/vật/tội) giả mạo 
 To forge ahead: dẫn đầu, tiến lên phía trước 
Fraud /frɔ:d/ (n): (sự/âm mưu) gian lận, gian trá, lừa đảo, lừa gạt; cái không đúng mô tả/mong đợi 
 Fraudulent /'frɔ:djʊlənt/ (adj): (mắc tội/có ý/do) gian lận, gian trá, lừa đảo, lừa gạt 
 Fraudulence /'frɔ:djʊləns/ (n): (tội/ý đồ/tính chất) gian lận, gian trá, lừa đảo, lừa gạt 
Con /kɔn/ (v): học thuộc lòng, nghiền ngẫm; điều khiển/lái tàu; (v,n): lừa gạt, bịp bợm; (n): chống 
 Con man: kẻ lừa đảo 
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 Pro and con: thuận và chống 
Javelin /'dʒævlin/ (n): cái lao 
Lane /lein/ (n): đường đua; làn đường (xe, tàu); đường nhỏ, đường hẻm, đường làng 
Fridge /fridʒ/ (n) = tủ lạnh 
Refrigerate /ri'fridʒəreit/ (v): làm lạnh, ướp lạnh 
 Refrigeration /ri,fridʒə'reiʃn/ (n): (sự) làm lạnh, ướp lạnh 
 Refrigerator /ri'fridʒəreitə/ (n): tủ lạnh, phòng ướp lạnh 
Opinion /ə'piniən/ (n): ý kiến, quan điểm; dư luận, sự đánh giá 
Idea /ai'diə/ (n): ý tưởng, ý kiến, ý nghĩ, ý định, ý đồ, quan điểm, tư tưởng 
 Ideal /ai'diəl/ (adj): (thuộc) quan điểm, tư tưởng, ý tưởng/nghĩ, duy tâm; (n,adj): lý tưởng 
 Idealist /ai'diəlist/: (n) người duy tâm, người lý tưởng hóa; người mơ mộng không thực tế 

Ideally /ai'diəli/ (adv): lý tưởng, đúng như lý tưởng, theo lý tưởng, trong lý tưởng 
 Ideaful /ai'diəfl/ (adj): có nhiều ý kiến 
 Idealism /ai'diəlizəm/ (n): chủ nghĩa duy tâm, chủ nghĩa lý tưởng 
 Idealize(_se) /ai'diəlaiz/ (v): lý tưởng hóa 
 I have no idea: tôi không có ý kiến; tôi không hình dung/tưởng tượng được; tôi không biết gì 
Grocery /'grəʊsəri/ (n): cửa hàng tạp phNm, việc buôn bán tạp hóa; 
 Groceries (n): hàng tạp hóa và thực phNm phụ 
Boutique /bu:'ti:k/ (n): cửa hàng nhỏ bán quần áo và các mặt hàng thời trang khác 
N otion /'nəʊʃn/ (n): ý niệm, khái niệm; ý kiến, quan điểm; (US) đồ dùng lặt vặt, tạp hóa 
 N otional /'nəʊʃənl/ (adj): (thuộc) ý niệm, ý tưởng; tưởng tượng, ảo tưởng, hay mơ tưởng 
 N otionlist /'nəʊʃənlist/ (n): nhà tư tưởng, nhà lý luận 
 N otion store: cửa hàng tạp hóa 
N ostalgia /nɒs'tældʒə/ (n): (nỗi) luyến tiếc quá khứ, hoài cổ; (nỗi) nhớ nhà, nhớ quê hương 
 N ostalgic /nɒs'tældʒik/ (adj) 
Bygone /'baigɒn/ (adj): quá khứ, dĩ vãng; đã qua, cũ kỹ 
 Bygones (n): quá khứ, dĩ vãng; chuyện đã qua, tội lỗi đã qua 
Rise /raiz/ - Rose /rəʊz/ - Risen /'rizn/ (vi): đứng dậy, đi lên, mọc lên, nổi lên, vượt lên, thành đạt... 
  (n): sự đi lên, thăng tiến; đường dốc; 
 Rose (n): hoa hồng, màu hồng, nơ hoa hồng; cô gái đẹp nhất, hoa khôi; (adj): hồng 
 Rasing /'raiziŋ/ (adj,n) 
 The sun rises: mặt trời mọc. 
Raise /reiz/ (n): sự nâng lên, tăng lên; (US): sự tăng lương; 

      (vt): nâng/đưa lên, nêu ra, đề xuất; xây, dựng, trồng; thu góp (tiền), tuyển mộ (người) 
 To raise a subscription: mở cuộc quyên góp 
 So sánh: rise (tự nâng lên) ≠ raise (được người/vật khác nâng lên) 
Safe /seif/ (adj): an toàn, chắc chắn; thận trọng 
 Safety /'seifti/ (n): (sự, tính) an toàn, chắc chắn 
 Unsafe /ʌn'seif/ (adj): không an toàn, không chắc chắn, nguy hiểm 
Save /seiv/ (n,v): cứu nguy, cứu vớt; phá bóng cứu nguy; 

      (v): để dành, tiết kiệm; bảo lưu; tránh phải, đỡ phải; (prep,conj): trừ ra, ngoài ra 
 Saver /'seivə/ (n): cái để tiết kiệm, mẹo để tiết kiệm 
 Savior = Saviour /'seiviə/ (n): vị cứu tinh; (tôn giáo): Đức chúa Jêsu 
Port /pɔ:t/ (n): cảng, cổng, lỗ (thông hơi, thoát nước...) 

Portal /'pɔ:tl/ (n): cửa chính, cổng chính 
Portage /'pɔ:tidʒ/ (n,v): mang, khuân vác, chuyên chở, chuyển tải; (n): tiền khuân vác, chuyển tải 
 Portable /'pɔ:təbl/ (adj): có thể mang theo/xách tay, di động 
 Portability /,pɔ:tə'biləti/ (n): tính dễ mang theo, tính xách tay được 
Early /'ə:li/ (adj,adv): sớm, ban đầu, đầu (ngày, tháng, mùa, năm...) 
 Earliness /'e:linis/ (n): lúc sớm, sự đến sớm, sự chín sớm 
Late /leit/ (adj,adv): muộn, chậm, trễ; cuối; gần đây; (adj): cố, cựu 
 Lately /'leitli/ (adv): gần đầy, cách đây không lâu 
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 Laten /'leitn/ (v): làm cho chậm, làm cho muộn 
 The late prime minister: cố thủ tướng 
 Late → cấp so sánh: Latter, Latest, Last 
Latter /'lætə/ (adj): gần đây, mới đây; sau, cái sau, người sau (≠ former) 
 Latterly /'lætəli/ (adv): gần đây, mới đây; về sau, về cuối 
 Latter-day /,lætə'dei/ (adj): hiện đại, ngày nay 
Lastest /'leitist/ (adj): muộn nhất, mới nhất, gần đây nhất (cấp cao nhất của late) 
Last /lɑ:st/ (adj): cuối cùng, sau chót, mới nhất, gần đây nhất; vừa qua (cấp cao nhất của late) 
  (n): người cuối/sau cùng; lần cuối/sau cùng 
  (v): kéo dài, để lâu, tồn tại, giữ lâu bền, đủ cho dùng 
  (adv): cuối cùng, sau cùng, sau cuối 
 Lastly /'lɑ:stli/ (adv): cuối cùng, sau cùng, sau cuối 
Prolong /prə'lɒŋ/ (v): nối, kéo dài, gia hạn; phát âm kéo dài (một âm tiết) 
 Prolongation /,prəʊlɒŋ'geiʃn/ (n): (sự)... 
Abide /ə'bai/ - Abode /ə'bəʊd/ - Abode: tồn tại, kéo dài, tiếp tục; 
  Abide by: tôn trọng, tuân theo, giữ (lời) 
Abide /ə'bai/ - Abided /ə'baidid/ - Abided: chờ, chờ đợi, chịu, chịu đựng; 
  Abide by: tôn trọng, tuân theo, giữ (lời) 
Digit /'didʒit/ (n): một con số (Ả rập); ngón chân/tay; ngón (dùng ngón tay làm đơn vị đo) 

Digital /'didʒitl/ (adj): (thuộc) con số; (thuộc) ngón chân, ngón tay; (n): phím pianô 
Digitalize /'didʒi,tlaiz/ (v): số hóa 

Analog = Analogue /'ænəlɔg/ (n): vật tương tự, vật giống với vật khác 
 Analogic /,ænə'lɔdʒik/ = Analogical (adj): tương tự, giống nhau; theo phép loại suy 
 Analogy /ə'nælədʒi/ (n): sự tương tự, sự giống nhau; phép loại suy 
 Analogize(_se) /ə'nælədʒaiz/ (v): giải thích/biểu thị bằng sự giống nhau;tìm thấy nét giống 
Analyze(_se) /'ænəlaiz/ (vt): phân tích 
 Analysable /'ænəlaizəbl/ (adj): có thể phân tích 
 Analyser /'ænəlaizə/ (n): dụng cụ phân tích, máy phân tích 

Analyses /ə'næləsis/ (n): sự/phép phân tích; (s.nhiều) Analysis /ə'næləsi:z/ 
Synthesise /'sinθəsaiz/ (v): tổng hợp 

Synthesis /'sinθəsis/ (n): sự/xu hướng tổng hợp; (s.nhiều) Syntheses /'sinθəsi:z/ (n) 
Synthetic /sin'θetik/ (adj) = Synthetical (adj) 

Adaptor(_er) /ə'dæptə/ (n): người/thiết bị làm cho thích ứng/thích hợp; phích cắm điện chuyển đổi 
Electric /i'lektrik/ (adj): thuộc điện, có điện, phát điện; náo động, sôi động 
 Electrical /i'lektrikl/ (adj): thuộc điện 
 Electrician /i,lek'triʃn/ (n): thợ điện 
 Electricity /i,lek'trisəti/ (n): điện năng, điện học 
 Electronic /,ilek'trɒnik/ (adj): thuộc điện tử 
 Electronics /,ilek'trɒniks/ (n): điện tử học 
Transistor /træn'zistə/ (n): transistor, bóng bán dẫn 
Silicon /'silikən/ (n): silíc, silicôn 
Icon /'aikɒn/ (n): biểu tượng, hình tượng; thần tượng, tranh tượng thánh 
 Iconic /ai'kɒnik/ (adj): (thuộc/có tính chất) biểu tượng,hình tượng; theo quy ước mẫu (tượng) 
Cursor /'kə:sə/ (n): con trỏ (máy tính); đai gạt (bằng mica trên thước tính) 
Mouse /maʊs/ (n): con chuột; (s.nhiều) Mice /mais/; (v): bắt/săn chuột; đi rón rén, lần mò 
Rat /ræt/ (n): con chuột; kẻ phản bội, phản đảng, phản hàng ngũ; (v): bắt/giết chuột; phản bội 
 Rat-race /ræ'treis/ (n): cuộc sống bon chen, cuộc ganh đua/tranh giành quyết liệt và vất vả 

Hamster /'hæmstə/ (n): chuột hang (chuột túi má) 
Gerbil = Jerbil /'dʒɜ:bil/ (n): chuột cát (chuột nhảy) 

Plug /plʌg/ (n): nút (chậu rửa mặt), chốt, phích cắm; (v): nút lại, bít lại, cắm phích (+in) 
Socket /'sɒkit/ (n): đế, đui, ổ cắm (điện); hố, hốc, lỗ; (v): lắp vào đế, lắp vào đui 
Yoghurt = Yogurt = Yoghourt /'jɒgət/ (n): sữa chua, ya-ua 
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Zealous /'zeləs/ (adj): sốt sắng, hăng hái, tích cực, có nhiệt huyết 
 Zealousness /'zeləsnis/ (n): (tính)... 
 Over-zealous (adj) → Over-zealousness (n): quá hăng hái, quá tích cực 
Jealous /'dʒeləs/ (adj): ghen, ghen tuông; ghen tị, đố kỵ 
 Jealousy /'dʒeləsi/ (n): (lòng/sự)... 
 She's jealous of my new dress 
 Tom seems to get jealous whenever his wife speaks to another man. 
Envy /'envi/ (n): (sự) ghen tị, đố kỵ; sự/vật/người gây thèm muốn; (v): ghen tị, đố kỵ; thèm muốn 
Environ /in'vaiərən/ (v): bao quanh, bao vây 

Environment /in'vaiərənmənt/ (n): môi trường, hoàn cảnh; sự bao quanh/bao vây 
Environmental /in,vairən'mentl/ (adj): (thuộc về) môi trường 

Envisage /in'vizidz/ (v): nhìn thẳng vào mặt, đương đầu với; dự tính, nhìn trước, vạch ra (kế hoạch) 
 Envisagement /in'vizidzmənt/ (n): sự... 
Confront /kən'frʌnt/ (v): giáp mặt, đối diện, đương đầu, chạm trán; đối chiều; (+with) đối chiếu 
 Confronted (adj) 
 Confrontation /kɔnfrʌn'teiʃn/ (n): sự... 
Cope /kəʊp/ (n): mái, vòm (nhà); nắp, chao, chụp (đèn); áo khoác, màn; (v): khoác (áo), xây (vòm) 
 Cope with sth: đối phó, đương đầu với 
 Cope over: lồi ra 
Ace /eis/ (n): con át (bài), con 1 (súc sắc); phi công/vận động viên xuất sắc, người giỏi nhất về cái gì 
 To be within an ace of death: chút xíu nữa thì chết, suýt chết 
Face /feis/ (n): mặt, vẻ mặt, thể diện, bề ngoài, mặt trước; (v): đương đầu, đối diện, phía trước 

Facial /'feiʃl/ (adj): (thuộc) mặt; (n): sự xử lý sắc đẹp cho bộ mặt 
N ose /nəʊz/ (n): mũi, mõm; sự đánh hơi, khứu giác; (v): ngửi, đánh hơi; xen vào, chõ mũi vào 

N asal /'neizl/ (adj): (thuộc) mũi; (n): âm mũi (ngôn ngữ học) 
N osebleed /'nəʊzbli:z/ (n): chứng chảy máu mũi 

N ostril /'nɒstril/ (n): lỗ mũi 
Denture /'dentʃə/ (n): bộ răng, hàm răng; hàm răng giả 
 Dentist /'dentist/ (n): nha sĩ 

Dental /'dentl/ (adj): (thuộc) răng; (n): âm răng (ngôn ngữ học) 
Beauty /'bju:ti/ (n): vẻ đẹp, sắc đẹp, nhan sắc; người/cái/vật đẹp 
 Beautiful /'bju:tifl/ (adj): đẹp, tốt, hay 
 Beautify /'bju:tifai/ (v): làm đẹp, tô điểm 
N ice /nais/ (adj): thú vị, dễ chịu, hấp dẫn, tốt, đẹp, hay (nghĩa thông dụng); 
    xinh đẹp, ngoan ngoãn, tử tế, chu đáo; tỉ mỉ, câu nệ, cầu kỳ; sành sỏi, tinh vi, tế nhị 
 N ice-looking (adj): xinh xắn, đáng yêu 
 Hai trường hợp dưới đây nice được dùng như advert (đôi khi được kết hợp nice + and): 
 - It's going nice and fast: nó được tiến triển rất nhanh 
 - The way is a nice long one: con đường rất dài 
Pretty /'priti/ (adj): xinh, đẹp, xinh xắn, hay, cừ, tốt, thú vị; (adv): khá, kha khá; 
         (n): bé xinh, đồ đạc xinh xắn 
 Pretty hot: khá nóng (mẫu adverb + adject) 
 Pretty girl: cô gái xinh đẹp (mẫu adject + noun) 
 Pretty much: hầu như, gần như 
Spokesman /'spəʊksmən/ (n): người phát ngôn 
Shadow /'ʃædəʊ/ (n): bóng, bóng tối/râm; chỗ tối; hình bóng, theo sát như hình với bóng; 
 (v): che bóng, làm tối; theo dõi 
Solicit /sə'lisit/ (v): khNn khoản, nài xin; gạ gẫm, níu kéo, mồi chài (gái điếm) 
 Solicitation /sə,lisi'teiʃn/ (n): (sự)... 
 Solicitor /sə'lisitə/ (n): cố vấn pháp luật; người đi vận động (bỏ phiếu, quyên tiền...) 
Consolidate /kən'sɔlideit/ (v): làm cho vững chắc, củng cố; hợp nhất, thống nhất 
 Consolidation /kən,sɔli'deiʃn/ (n): vững chắc, củng cố; hợp nhất, thống nhất 
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Integrate /'intigreit/ (vt): tích hợp, hợp nhất, hợp thành 1 thể thống nhất; tích phân (toán) 
 Integrated /'intigreitid/ (adj): tích hợp, hợp nhất 
 Integral /'intigrəl/ (adj): tính toàn bộ/toàn vẹn, cần cho tính toàn bộ/toàn vẹn, không thể thiếu 
Disintegrate /dis'intigreit/ (v): tan rã, phân hủy 
Decompose /,di:kəm'pəʊz/ (v): phân tích/ly/hủy; thối nát, mục rữa 
 Decomposable (adj): (có thể)... 
 Decomposition /,di:kɔmpə'ziʃn/ (n): sự... 
Thing /θiŋ/ (n): cái, đồ, vật, việc, món, điều, vấn đề, công việc, sự việc; đồ dùng, dụng cụ, đồ đạc 
 How's thing? = How are things: Mọi chuyện thế nào rồi 
Think /θiŋk/ (n): (sự) suy nghĩ, ngẫm nghĩ, nghĩ ngợi; ý/tư tưởng, ý kiến/định; sự bận/quan tâm 
 Think – Thought – Thought /θɔ:t/: nghĩ, tưởng, tưởng tượng, cho là, nhớ, mong, lo lắng 
 Thoughtful /'θɔ:tfl/ (adj): ngẫm nghĩ,trầm tư,chín chắn,thận trọng,thâm trầm,sâu sắc,lo lắng 
 Thoughtless /'θɔ:tlis/ (adj): không suy nghĩ, vô tư lự, nhẹ dạ, khinh suất, không lo lắng 
Methinks /mi'θiŋks/ – Methought /mi'θɔ:t/ – Methought: (từ cổ) theo tôi, tôi nghĩ là 
Doth /dʌθ/ (v): (từ cổ) = Do (v) 
Hath /hæθ/ (v): (từ cổ) = Has (v) 
Knife /naif/ (n): con dao, dao mổ/nạo/cắt gọt; → số nhiều Knives /naivz/ 
        (vt): đâm/chém/cắt bằng dao 
Knight /nait/ (n): (sử) hiệp sĩ, kỵ sĩ; (cờ) quân mã; 

        (UK): đại biểu một hạt ở Anh, người được phong tước hầu; (vt): phong tước hầu 
N ight /nait/ (n): đêm, tối, cảnh tăm tối; 
 Overnight /'əʊvə'nait/ (adv,adj): qua đêm, trong đêm; trong chốc lát, một sớm một chiều; 
     (adv,adj,n): đêm hôm trước, tối hôm trước 
 Paris by night: Paris về đêm 
 All night (long): suốt cả đêm 
 N ight out: đi chơi tối không về nhà; tối rảnh việc không phải đi làm 
 N ight-life = N ightlife /'naitlaif/ (n): cuộc sống về đêm, thú vui về đêm 
 N ightspot /'naitspɒt/ = N ightclub /'naitsklʌb/ (n): hộp đêm, câu lạc bộ đêm 
Day /dei/ (n): ngày, ban ngày; Days (n): thời kỳ, thời đại, thời buổi 
 By day: ban ngày 
 Every day: mọi ngày 
 Every other day = every second day: 2 ngày 1 lần (3-5-7, 2-4-6) 
 The other day: hôm nọ, hôm trước, mới rồi, cách đây không lâu 
 One day: một hôm, một lần, một ngày (nào đó) 
 Some day: một ngày (nào đó) 
 The day after tomorrow: ngày kia (sau 2 ngày) 
 The day before yesterday: hôm kia (trước 2 ngày) 
 In these days: vào thời buổi này, dạo này 
Year /jiə/ (n): năm, tuổi 
 Yearly /'jiəli/ (adv) = Annually (adv): hàng năm, từng năm, thường niên 
 In the year 2008: vào năm 2008 
 To be 18 years old: lên 18 tuổi 
 The weight of years: gánh nặng tuổi tác, tuổi già sức yếu 
 Year in, year out: năm nào cũng vậy 
Month /mʌnθ/ (n): tháng 
 Lunar month (n): tháng dương lịch 
 Solar month (n): tháng âm lịch 
Lunar /'lu:nə/ (adj): (thuộc) mặt trăng, có hình lưỡi liềm; mờ nhạt không sáng, (hóa) bạc, chứa bạc 
 Lunar new year: tết âm lịch 
Solar /'səʊlə/ (adj): (thuộc) mặt trời 
 Solar-powered: năng lượng mặt trời 
N ow /nau/ (adv): bây giờ, lúc này, hiện nay; ngay bây giờ, ngay lập tức 
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Today /tə'dei/ (adv,n): hôm nay; ngày nay, hiện nay, thời nay, thời kỳ hiện nay, thời đại ngày nay 
N owaday /'naʊədei/ (adj): (thuộc) ngày nay, thời nay, thời buổi này 
 N owadays /'naʊədeiz/ (adv,n): ngày nay, thời nay, thời buổi này 
N oway /'nəʊwei/ = N oways /'nəʊweiz/= N owise /'nəʊwaiz/ (adv): tuyệt không, không chút nào 
N owhere /'nəʊweə/ (adv): không nơi nào, không ở đâu 
Bachelor /'bætʃələ/ (n): người chưa vợ; người đậu bằng tú tài; (sử) hiệp sĩ, kỵ sĩ 
 Bachelorship /'bætʃələʃip/ (n): đời sống độc thân; sự tốt nghiệp tú tài 
Backlog /'bæklɒg/ (n): dự trữ; ứ đọng, đống công việc tồn đọng, phần đơn hàng chưa thực hiện 
Science /'saiəns/ (n): khoa học, ngành khoa học, khoa học tự nhiên 
 Scientist /'saiəntist/ (n): nhà khoa học, người giỏi về khoa học tự nhiên 
 Scientific /,saiən'tifik/ (adj): (thuộc) khoa học; có kỹ thuật, chính xác 
Counsel /'kaʊnsl/ (n,vt): (sự/lời/_) khuyên răn, khuyên bảo, chỉ bảo; (n): sự bàn bạc, ý định, dự định 

Counselor /'kaʊnsələ/ = Counsellor (n): cố vấn, người khuyên bảo; (US): luật sư 
Council /'kaʊnsl/ (n): hội đồng 
 City council (n): hội đồng thành phố 
Assemble /ə'sembl/ (v): tập hợp, tụ tập; sưu tầm, thu thập; (kỹ thuật) lắp ráp 
 Assembly /ə'sembli/ (n): hội đồng, cuộc họp; hội nghị/hội đồng lập pháp (Mỹ); 
        sự/bộ phận lắp ráp 
 Assembly line: dây chuyền lắp ráp 

The national assembly: quốc hội 
Collect /kə'lekt/ (v): sưu tầm, thu thập, thu lượm, quyên góp; tập trung (tư tưởng...); suy ra, rút ra 
 Collection /kə'lekʃn/ (n): (sự) sưu tầm, thu thập, thu lượm; (sự/tiền) quyên góp; nhóm người/đồ 
 Collective /kə'lektiv/ (adj): tập thể, tập hợp; chung, chung phần; (n): tập thể 
 Collector (n): người thu thập, người quyên góp, người sưu tầm, người đi thu (thuế, tiền...) 
Recollect /,rekə'lekt/ (v): nhớ lại, hồi tưởng, hồi ức; nhận ra 
 Recollection (n) 
String /striŋ/ (n): dây, băng, dải; chuỗi, xâu, đoàn, đàn, tràng (la mắng); 
 String – Strung – Strung /strʌŋ/: buộc/treo bằng dây, lên dây, căng dây, xâu chuỗi 
Wire /waiə/ (n): dây (kim loại); bức điện báo; (v): buộc/xỏ dây (kim loại); đánh điện báo 
 Wire-cutters (n): kìm cắt dây thép (kìm cộng lực) 
Polish /'pəʊliʃ/ (adj): thuộc Ba Lan; (n): tiếng Ba Lan; nước bóng láng (xi); vẻ lịch sự/tao nhã 
 (v): đánh bóng, làm cho láng; làm cho lịch sự/tao nhã 
 To polish off: làm xong gấp, ăn xong gấp; trừ khử, kết thúc 
 To polish up: làm cho bóng bNy/đẹp đẽ 
Jargon /'dʒɑ:gən/ (n): thuật ngữ, biệt ngữ; tiếng nói líu nhíu khó hiểu, tiếng hót líu lo 
Cliché /'kli:ʃei/ (n): clisê (bản in đúc); lời nói sáo rỗng/rập khuôn 
Pun /pʌn/ (n): lối/sự chơi chữ; (v): chơi chữ; nện/đầm đất 
Voice /vɔis/ (n): tiếng nói, giọng nói; ý kiến, lời nói, lời phát biểu; (v): phát âm, nói lên, bày tỏ 
 Voiceless /'vɔislis/ (adj): không có tiếng, không kêu; mất tiếng, không nói được, câm 
 Voice-over (n): lời thuyết minh (phim...) 
Tone /təʊn/ (n): âm, tiếng, giọng; sắc (hội họa); (v): hòa hợp, ăn nhịp; làm cho có sắc/giọng điệu 
 Toneless /'təʊnlis/ (adj): không có giọng/màu sắc/thần sắc, buồn tẻ, thiếu sinh khí 
 Toner /'təʊnə/ (n): ống mực (máy in) 
Monotone /'mɒnətəʊn/ (adj): đều đều,đơn điệu,tẻ nhạt; (v,n): (sự/nói/hát) đều đều,đơn điệu,tẻ nhạt 
 Monotonous /mə'nɒtənəs/ (adj): đều đều, đơn điệu, tẻ nhạt 
 Monotonously (adv) 
 Monotony /mə'nɒtəni/ (n): (sự) đều đều, đơn điệu, tẻ nhạt 
Recast /ri:'kɑ:st/ –  Recast – Recast (v,n): đúc lại, viết lại, tính lại, phân lại vai 
Agony /'ægəni/ (n): (sự/cơn) lo lắng, lo âu, vật lộn; đau đớn, khổ cực, hấp hối; sự vui thích cực độ 
 Agonize(_se) /'ægənaiz/ (v): lo lắng, lo âu, vật lộn 
 Agonizing /'ægənaiziŋ/ (adj): đau đớn, đau khổ, khổ sở 
 Agonizingly (adv) 
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Rhythm /'riðəm/ (n): nhịp, nhịp điệu; sự nhịp nhàng 
 Rhythmic /'riðmik/ (adj) = Rhythmical /'riðmikl/ (adj): có nhịp điệu, nhịp nhàng 
Acute /ə'kju:t/ (adj): buốt, sắc, bén, nhạy; cấp tính, nghiêm trọng 
 Acuteness (n): (tính/sự)... 
Chronic /'krɔnik/ (adj): mãn tính,kinh niên; ăn sâu,bám chặt,thâm căn cố đế,lặp đi lặp lại; rất dở/xấu 
 Chronicity /krə'nisiti/ (n): (tính, sự)... 
Chronologic(al) /,krɔnə'lɔdʒik/ (adj): (thuộc/theo) thứ tự thời gian, thứ tự niên đại, niên đại học 
 Chronology /krə'nɔlədʒi/ (n): sự sắp xếp theo thời gian/niên đại, niên đại học 
 Chronologically (adv) 
Synchronous /'siŋkrənəs/ (adj): đồng bộ, đồng thời 
 Synchronize(_se) /'siŋkrənaiz/ (v): đồng bộ hóa, xảy ra đồng thời 
 Synchronization /,siŋkrənai'zeiʃn/ (n): sự đồng bộ hóa, sự xảy ra đồng thời 

Asynchronous /æ'siŋkrənəs/ (adj): bất đồng bộ, không đồng thời 
Symmetric(al) /si'metrik/ (adj): đối xứng 

Symmetrize(_se) /'simitraiz/ (v): làm đối xứng 
Symmetrization /,simitrai'zeiʃn/ (n): sự đối xứng 
Asymmetric(al) /,æsi'metrik/ (adj): bất đối xứng 

Disperse /dis'pɜ:s/ (vt): giải tán, xua tan; gieo rắc, truyền (tin đồn); (vt): phân tán, tán sắc; 
 Dispersal (n): sự giải tán; sự phân tán, sự tán sắc 
Abstract /'æbstrækt/ (adj,v,n): trừu tượng,khó hiểu;lơ đãng;phân tán,tách ra; (n): tóm tắt,trích yếu; 
  /əb'strækt/ (v): trừu tượng hóa; làm đãng trí; rút/chiết/tách ra; tóm tắt, trích yếu 
 Abstraction /əb'strækʃn/ (n): trừu tượng, khó hiểu; lơ đãng; phân tán, tách ra, riêng ra 
 Abstracted /əb'stræktid/ (adj): lơ đãng, phân tán tư tưởng 
 Abstractedly (adv): trừu tượng; lơ đãng; phân tán, tách ra, riêng ra 
Distract /di'strækt/ (v): (làm) xao nhãng, lãng trí; (làm) rối bời, rối trí; (làm) quẫn trí, điên cuồng 
 Distraction /di'strækʃn/ (n): (sự) sao nhãng, lãng trí; (sự) rối bời/trí; (sự) quẫn trí, điên cuồng; 

         sự giải trí, trò tiêu khiển 
 Distracting /di'stræktiŋ/ (adj): làm xao nhãng, làm lãng trí; làm điên cuồng, làm quẫn trí 
 Distractingly /di'stræktiŋli/ (adv) 
 Distracted /di'stræktid/ (adj): xao nhãng, lãng trí; điên cuồng, quẫn trí 
 Distractedly /di'stræktidli/ (adv) 
To put off: cởi ra (quần áo), vứt bỏ; hoãn lại, lần lữa, thoái thác 

To put sb off: làm ai bị phân tâm, phân tán 
To put sb off with promises: lần lữa với ai cho xong chuyện 
To put sb off guard: làm ai bỏ đi sự cảnh giác → làm ai mất cảnh giác 

Get on: mặc vào (quần áo); xúc tiến, làm ăn; tiến bộ, thành công 
 Get on in life: tiến bộ trong cuộc sống 
 Get on with my study: thành công trong học tập 
 Get on with people: làm việc ăn ý với mọi người 
 How are you getting on? Dạo nào làm ăn thế nào? 
Take off: cởi ra; đưa tiễn; cất cánh. 
Sum /sʌm/ (n): tổng số, tổng cộng; nội dung tổng quát; khoản tiền, số tiền; (v): cộng, cộng lại 
 To sum up: tóm tắt, tổng kết, kết luận 
 In sum: nói tóm lại 
Summarize(_se) /'sʌməraiz/ (v) = tóm tắt, tổng kết 
 Summarization /,sʌmərai'zeiʃn/ (n): (sự) tóm tắt, tổng kết 

Summary /'sʌməri/ (adj): tóm tắt, trích yếu, giản lược, sơ lược; (n): bài tóm tắt 
Auxiliary /ɔ:g'ziljəri/ (adj): phụ, trợ, bổ trợ; (n): người trợ tá, người giúp đỡ; trợ động từ 
Weight /weit/ (n): trọng lượng, tải trọng, sức nặng; quả cân, quả tạ, quả lắc, cái chặn giấy; 
  (v): buộc thêm vật nặng, làm nặng thêm, đè nặng, chất nặng 
 Weighty /'weiti/ (adj): nặng, nặng nề, chồng chất; vững, có sức thuyết phục, mạnh, chắc 
 Weight-lifting /'weit,liftiŋ/ (n): môn cử tạ 
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 To weight up: cân nhắc 
Heavy /'hevi/ (adj): nặng, nặng nề, nặng trĩu; khó tiêu, nhiều, lớn rậm rạp, dữ dội... 
  (n): vai diễn độc ác hoặc nghiêm nghị (kịch, phim); (lóng) vệ sĩ 
 Heavy-set /'heviset/ (adj): to chắc nịch 
 Heavy-duty /'hevi'dju:ti/ (adj): có thể dãi dầu (quần áo); bền tốt, có công suất mạnh (máy) 
 Heavy-laden /'hevi'leidn/ (adj): mang nặng, chở nặng 
Load /ləʊd/ (n): vật nặng,gánh nặng,vật được gánh/chở; khối lượng công việc,trách nhiệm nặng nề; 
   sự tải, tải trọng; thuốc nạp, đạn nạp (súng); Load of sth = nhiều, hàng đống (cái gì); 
         (vt): chất, chở; nhồi, nhét, nạp (đạn), lắp (phim); (vi): bốc hàng, khuân vác; nạp đạn 
Lade /leid/ – Laded /leidid/ – Laden /'leidn/ (vt): chất lên, chất hàng (lên tàu) 
 Laden (adj): chất đầy, trĩu nặng (ngh.đen và ngh.bóng) 
Burden /'bɜ:dn/ (n): gánh nặng (đen & bóng), gánh trách nhiệm; sức chở, trọng tải; 
   (vt): gánh nặng, chất nặng 
 Burdensome /'bɜ:dnsəm/ (adj): là gánh nặng, đè nặng, nặng nề 
 To be a burden to sb: gánh nặng cho ai 
 To take on the burden of sth: có trách nhiệm phải làm cái gì 
 To be burdened with debts: nợ nần đè nặng, nợ nần chồng chất 
Quantity /'kwɒntəti/ (n): lượng, số lượng, khối lượng; số lượng lớn, số lớn 
Quantify /'kwɒntifai/ (v): xác định số lượng 
 Quantifiable /'kwɒntifaiəbl/ (adj): có thể xác định số lượng 
 Quantification /,kwɒntifi'keiʃn/ (n): sự xác định số lượng 
 Quantitative /'kwɒntitətiv/ (adj): (thuộc) lượng, số lượng; định lượng 
Quality /'kwɒləti/ (n): chất, phNm chất; đặc tính, năng lực, tài năng, đức tính; loại, hạng (chất lượng) 
Qualify /'kwɒlifai/ (vt): làm cho đủ tư cách/tiêu chuNn/năng lực; cho là, gọi là; (ngôn ngữ): hạn định 
        (vi): (+for): có đủ tư cách/ tiêu chuNn/năng lực; qua kỳ thi tuyển/sát hạch 
 Qualified (adj): có đủ tư cách/tiêu chuNn/trình độ/chuyên môn 
 Qualification /,kwɒli'fikeiʃn/ (n): tư cách, tiêu chuNn, năng lực, khả năng; giấy chứng nhận 
 Disqualified (adj): không đủ tư cách, bị loại 
 To be qualify for a post: có đủ tư cách đảm nhiệm một chức vụ (a post = a position, a task) 
Synonym /'sinənim/ (n): từ đồng nghĩa 
Antonym /'æntənim/ (n): từ trái nghĩa 
Homonym /'hɒmənim/ (n): từ đồng âm dị nghĩa, người trùng tên 
 See and Sea are homonyms 
Soil /sɔil/ (n): đất; vết bNn, vết nhơ, sự dơ bNn; rác rưởi; (v): làm bNn, vấy bNn 
 Soiless /'sɔilis/ (adj): sạch, không có vết bNn 
Clay /'klei/ (n): đất sét 
 Clay court tennis: sân quần vợt đất nện 
Earth /ə:θ/ (n): đất, hang; trần gian, cõi tục (≠thiên đường); đất liền (≠biển); The Earth: quả đất; 
  (v): phủ bằng đất, nối đất (điện) 
 Earthy /'ə:θi/ (adj): như đất, bằng đất; trần tục, phàm tục 
 Earthly /'ə:θli/ (adj): (thuộc) quả đất; trần tục, phàm tục 
 Earthen /'ə:θən/ (adj): bằng đất, bằng đất sét nung 
 Earthwork /'ə:θwə:k/ (n): công việc đào đắp (đất), công sự đắp bằng đất 

Earthworm /'ə:θwə:m/ (n): con giun đất, người quỵ lụy/khúm núm 
Earthquake /'ə:θkweik/ (n): (sự/cơn) động đất, sự chấn động xã hội 

Terrestrial /tə'restriəl/ (adj): (thuộc) đất, quả đất; ở cạn, sống trên mặt đất, sống trên thế gian 
 Extra-terrestrial /'ekstrə tə'restriəl/ (adj): ngoài trái đất; ngoài hành tinh (trái đất) 
Optimistic /,ɒpti'mistik/ (adj): lạc quan 
 Optimist /'ɒptimist/ (n): người lạc quan 

Optimism /'ɒptimizəm/ (n): (chủ nghĩa/tính/sự) lạc quan 
Optimize(_se) (v): lạc quan, đánh giá một cách lạc quan, nhìn bằng con mắt lạc quan 
Optimal /'ɒptiməl/ (adj): tốt nhất, tối ưu 
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Optimum /'ɒptiməm/ (n): điều kiện tốt nhất, điều kiện tối ưu 
Pessimistic /,pesi'mistik/ (adj): bi quan, yếm thế 
 Pessimist /'pesimist/ (n): người bi quan, người yếm thế 

Pessimism /'pesimizəm/ (n): (chủ nghĩa/tính) bi quan, yếm thế 
Cynic /'sinik/ (n): người hoài nghi, người yếm thế; người hay chỉ trích cay độc, người hay nhạo báng 
 Cynical /'sinikl/ (adj): (thuộc/giống) người hoài nghi/yếm thế; ích kỷ, xem thường người khác 
 Cynicism /'sinisizəm/ (n): thái độ hoài nghi/yếm thế; tính hay chỉ trích cay độc/nhạo báng 
Abolish /ə'bɔliʃ/ (v): bãi bỏ, hủy bỏ, thủ tiêu 
 Abolisher /ə'bɔliʃə/ (n): (người)... 
 Abolishment /ə'bɔliʃmənt/ = Abolition /,æbə'liʃn/ (n): (sự)... 
Cancel /'kænsəl/ (v,n): xóa bỏ,bãi bỏ,hủy bỏ; (n): phản lệnh,tờ in hỏng bỏ đi; (v):đóng dấu xóa bỏ 
 Cancellation /,kænsə'leiʃn/ (n): sự xóa bỏ/bãi bỏ/hủy bỏ; dấu xóa bỏ; sự khử, sự ước lược 
Cancer /'kænsə/ (n): bệnh ung thư, u ác tính; (ngh.bóng): ung nhọt, xấu xa 
 Cancerous /'kænsərəs/ (adj): (thuộc) ung thư 
Diabetes /,daiə'bi:ti:z/ (n): bệnh tiểu đường 
 Diabetic /,daiə'betik/ (adj): (thuộc/bị) bệnh tiểu đường; (n): người mắc bệnh tiểu đường 
Tuberculosis /tju:bɜ:kjʊ'ləʊsis/ (n): bệnh lao 
Pneumonia /nju:'məʊniə/ (n): bệnh viêm phổi 
Coronary /'kɒrənri/ (adj): hình vành, (thuộc) động mạch vành; 
 (n): chứng nhồi máu cơ tim = Coronary Thrombosis (n) 
Hurry /'hʌri/ (n,v): vội vàng, hấp tấp, hối hả, gấp rút; sốt ruột, hối thúc, thúc giục, làm gấp 
 Hurried /'hʌrid/ (adj): vội vàng, hấp tấp 
Queue /kju:/ (n): hàng (người/xe) nối đuôi nhau; đuôi sam; (v): xếp hàng nối đuôi; tết tóc đuôi sam 
Line /lain/ (n): đường, tuyến, vạch, hàng, lối, dòng, dây; (vt): sắp hàng; (vt): lót, nhồi, nhét 
 To line up: đứng thành hàng ngũ; Line-up (n): đội hình, hàng ngữ, xếp đội hình 
 To line out: dàn hàng 
 To stand in the line: đứng sắp hàng 
 The front line: tiền tuyến, chiến tuyến, tuyến đầu 
Tiny /'taini/ (adj): nhỏ xíu, tí hon, bé tí 
Edit /'edit/ (v): biên tập, sắp xếp (số liệu); chủ biên; (n): chủ bút 
 Editor /'editə/ (n): biên tập viên, người phụ trách mục báo, chủ bút, người thu thập/xuất bản 

Edition /i'diʃn/ (n): loại sách in ra/xuất bản, hình thức mà chương trình radio/TV phát ra 
Editorial /,edi'tɔ:riəl/ (adj): (thuộc) biên tập, chủ bút, chủ biên; (n): bài xã luận (trên báo) 

 Editor-in-chief (n): chủ bút, tổng biên tập 
Advertorial /,ædvə'tɔ:riəl/ (n) = Advertising + Editorial: bài quảng cáo viết dưới dạng bài báo 
Camera /'kæmərə/ (n): máy chụp hình; máy quay phim (về chuyên môn là không chính xác) 
Camcorder /'kækɔ:də/ (n): máy quay video (về chuyên môn, từ này mới đúng là máy quay phim) 
Expose /iks'pəʊz/ (v): phơi/phô ra,bóc/phơi/vạch trần,bộc lộ; bày,trưng bày; vứt (con) ngoài đường 
 Exposition /,ekspə'ziʃn/ (n): (sự) phơi/phô ra, bóc/phơi/vạch trần; sự vứt (con) ngoài đường 
  sự bày hàng, cuộc triển lãm, bài bình luận; (sự) trình bày, mô tả, giải thích 

Exposure /iks'pəʊʒə/ (n): (sự) phơi/bóc/vạch trần, bày hàng; sự phơi nắng/sáng, kiểu ('pô') 
Exponent /iks'pəʊnənt/ (n): (người/điều) giải thích, diễn giải, trình bày, biểu diễn; số mũ (toán) 
 Exponential /,ekspəʊ'nenʃl/ (adj): thuộc số mũ; theo luật số mũ, theo hàm mũ (rất nhanh) 
 Exponentially /,ekspəʊ'nenʃəli/ (adv): theo luật số mũ, theo hàm mũ (rất nhanh) 
Cater /'keitərə/ (v): cung cấp (lương thực, thực phNm); phục vụ, mua vui cho 
 Caterer /'keitərə/ (n): người cung cấp lương thực, thực phNm; người chủ/quản lý khách sạn 
Serve /sɜ:v/ (v): phục vụ, phụng sự, đáp ứng; dọn ăn/bàn; cung cấp, tiếp tế; (v,n): giao bóng 
 Server /'sɜ:və/ (n): người hầu/hầu bàn; khay bưng thức ăn; người giao bóng 

Service /'sɜ:vis/ (n): (sự) phục vụ, dịch vụ, giúp đỡ, chỉ dẫn, bảo dưỡng, hầu hạ, giao bóng 
    (vt): phục vụ, bảo quản và sửa chữa 
Serving /'sɜ:viŋ/ (n): suất ăn, thụ án (tù) 

Provide /prə'vaid/ (vi): (+for) cung cấp, chu cấp; chuNn bị đầy đủ, dự phòng; 
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       (vt): (+with/to/for) cung cấp cho, chu cấp cho; quy định, chỉ định, bổ nhiệm 
 Provided /prə'vaidid/ (adj): (được) cung cấp, chu cấp, chuNn bị đầy đủ, dự phòng 
 Provider /prə'vaidə/ (n): người cung cấp, nhà cung cấp ≈ Supplier (n) 

Provision /prə'viʒn/ (n):  (thường +for) (sự/đồ) dự liệu, dự trữ, dự phòng; điều khoản 
                (vt): cung cấp lương thực/thực phNm cho 

 Provisions (n): lương thực, thực phNm; đồ ăn thức uống 
Stipulate /'stipjʊleit/ (v): quy định, đặt điều kiện 
 Stipulation /,stipjʊ'leiʃn/ (n): sự/điều quy định, điêu khoản 
Cinema /'sinəmə/ (n) rạp chiếu bóng; nghệ thuật điện ảnh, phim, điện ảnh 
 Cinematic /,sinə'mætik/ (adj): (thuộc/liên quan) điện ảnh 
Theatre /'θiətə/ (n): rạp hát, sân khấu; (nghề/nghệ thuật) sân khấu, kịch; chỗ, chiến trường 
Dance /dɑ:ns/ (v,n): nhảy múa, khiêu vũ 
 Dancer /dɑ:nsə/ (n): người nhảy múa, vũ công 
 Dancing /dɑ:nsiŋ/ (n): (sự) nhảy múa, khiêu vũ; (adj): đang nhảy múa, rung rinh, bập bềnh 
Jump /dʒʌmp/ (v/n): (_/sự/bước) nhảy, tăng đột  ngột, tăng vọt; giật mình 
Leap /li:p/ (n): sự nhảy, sự tăng vọt; khoảng nhảy; Leap – Leapt – Leapt /lept/ (n): nhảy, nhảy qua 
Step /step/ (n): bước, bước đi, bước nhảy/khiêu vũ; bậc, cấp bậc, nấc thang; 

      (v): bước, bước đi, khiêu vũ; làm bậc, làm bậc thang cho 
 Steps: thang gấp, thang tự đứng được 

Pace /peis/ (n): bước, bước chân, bước đi, nhịp đi, tốc độ đi; nhịp độ tiến triển, tốc độ tiến triển; 
       (vi): đi từng bước, chạy nước kiệu (ngựa); 

      (vt): bước đừng bước; dẫn tốc độ, điều chỉnh/chỉ đạo tốc độ (chạy đua, làm bài thi...) 
Pacer /'peisə/ = Pace-maker /'peis,meikə/ (n): người dẫn tốc độ, người chỉ đạo tốc độ  

 To pace up and down: đi đi lại lại 
Fond /fɒnd/ (adj): yêu mến (quá đỗi), yêu dấu, trìu mến 
 Fondness /'fɒndnis/ (n): (sự) yêu mến (quá đỗi), yêu dấu, trìu mến 
 To be fond of: yêu, mến, ưa, thích 
Love /lʌv/ (n): (lòng/tình/người) yêu, thương; (v): yêu, thương, thích 
 Lovely /lʌvli/ (adj): đáng yêu, dễ thương, đẹp, xinh, thú vị 
Enemy /'enəmi/ (n): kẻ thù, kẻ địch; (adj): thù địch, của quân địch 
Almost /'ɔ:lməʊst/ (adv): hầu như, gần như; suýt nữa, chút xíu nữa 
 It's almost 3 o'clock: sắp 3 giờ rồi 
Snow /snəʊ/ (n): tuyết, vật trắng như tuyết; Snows: đống tuyết rơi, lượng tuyết rơi 
  (v): tuyết rơi, rắc như tuyết rơi; làm bạc trắng như tuyết; làm nghẽn vì tuyết 
 Snowy /snəʊi/ (n): phủ tuyết, đầy tuyết, nhiều tuyết 
 Snow-flake /'snəʊfleik/ (n): bông tuyết 
 Snow-fall /'snəʊfɔ:l/ (n): mưa tuyết, cảnh tuyết rơi (hàng năm) 
Ski /ski:/ (v): trượt tuyết; (n): ván trượt tuyết 
 Ski-running (n): sự trượt tuyết 
 Skier /'ski:ə/ (n): người trượt tuyết 
 Ski-lift /ski:'lift/ (n): thang kéo, xe kéo (để đưa người trượt tuyết đến đường dốc) 
Sky /skai/ (n): trời, bầu trời, thiên đường; (vt): đánh vọt lên cao (bóng cricket); treo lên quá cao 
Pygmy /'pigmi/ (n): người lùn tịt; (người/vật) tầm thường, dốt nát, kém cỏi 
 Pygmean = Pygmaean /pig'mi:ən/ (adj): lùn tịt; tầm thường, dốt nát, kém cỏi 
Translate /træns'leit/ (vt): dịch, phiên dịch; chuyển sang,biến thành,thuyên chuyển;truyền đạt,giải thích 
 Translation /træns'leiʃn/ (n): sự/bản dịch; (sự) chuyển sang, biến thành, thuyên chuyển, ... 
 Translator /træns'leitə/ (n): người dịch, máy truyền tin 
Compile /kəm'pail/ (vt): biên soạn, soạn thảo; sưu tập; dịch ngôn ngữ cấp cao thành ngôn ngữ máy 
 Compilation /,kɔmpi'leiʃn/ (n): (sự) biên soạn, soạn thảo, sưu tập tài liệu; tài liệu (BS, ST) 
 Compiler /kəm'pailə/ (n): (người) biên soạn, soạn thảo, sưu tập tài liệu; chương trình dịch 
Interpret /in'tɜ:prit/ (vt): giải thích, làm sáng tỏ; trình diễn, thể hiện; hiểu (theo một cách nào đó); dịch; 

        (vi): giải thích, đưa ra lời giải thích; làm phiên dịch 
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 Interpreter /in'tɜ:prit/ (n): (người) giải thích, làm sáng tỏ; (người) trình diễn, thể hiện; 
      người hiểu; người phiên dịch, chương trình phiên dịch (máy tính) 

 Interpretation /in,tɜ:pri'teiʃn/ (n): (sự) trình diễn, làm sáng tỏ; (sự) trình diễn, thể hiện; 
           sự hiểu, cách hiểu; sự phiên dịch 

Interpretive /in'tɜ:prətiv/ = Interpretative /in'tɜ:prə,teitiv/ (adj): (để) giải thích, làm sáng tỏ; 
được diễn giải ra; (thuộc) nghệ thuật trình diễn, nghệ thuật đóng kịch 

Retrench /ri'trentʃ/ (v): hạn chế, bỏ bớt, cắt xén, rút ngắn, giảm; hạn chế chi tiêu, tiết kiệm 
Retrenchment /ri'trentʃmənt/ (n): (sự) giảm, bớt, cắt, xén; sự đắp lũy/xây thành 

N eck /nek/ (n): cổ (người/vật/chai lọ); chỗ thắt, chỗ hẹp lại; (v): ôm cổ, ghì chặt và hôn thắm thiết 
 N ecklace /'neklis/ (n): chuỗi hạt 
 N ecklit /'neklit/ (n): chuỗi hạt, vòng cổ, kiềng; khăn quàng cổ bằng lông thú 
Labor=Labour /'leibə/ (n): lao động, nhân công, tầng lớp lao động; công việc, công việc nặng nhọc; 

 (vt): dày công trau dồi, chuNn bị kỹ lưỡng, bàn bạc chi tiết 
 (vi): gắng sức, dốc sức, nỗ lực; di chuyển chậm/khó khăn, bị dày vò/đau đớn 

 Labour leader (n): lãnh tụ công đoàn, chủ tịch công đoàn 
 Labour Party: đảng Lao động, Công đảng 
Laboratory /lə'bɒrətri – (US) 'læbrətɔ:ri/ (n): phòng thí nghiệm, phòng pha chế 
Compute /kəm'pju:t/ (v): tính toán bằng máy tính; tính toán, suy tính 

Computer /kəm'pju:tə/ (n): máy điện toán, máy vi tính 
Computable /kəm'pju:təbl/ (adj): có thể tính toán 
Computability /kəm,pju:tə'biləti/ (n): tính có thể tính toán được 
Computing /kəm'pju:tiŋ/ (n): hoạt động của máy tính 
- A computing course: một quy trình vận hành máy 
Computation /,kɔmpju:'teiʃn/ (n): sự tính toán 
Computational /,kɔmpju:'teiʃənl/ (adj): dùng máy tính 

Physic /'fizik/ (n): thuốc; nghề y, thuật điều trị; (vt): cho thuốc (người bệnh) 
 Physics /'fiziks/ (n); vật lý học 
 Physical /'fizikl/ (adj): (thuộc) vật chất, vật lý, khoa học tự nhiên, thân thể, cơ thể, thể chất 
 Physically /'fizikli:/ (adv): về thân thể/cơ thể/thể chất; theo quy luật tự nhiên, một cách vật lý 
Chemist /'kemist/ (n): nhà hóa học; dược sĩ 
 Chemistry /'kemistri/ (n): hóa học, ngành hóa học, môn hóa học 
 Chemist's: tiệm thuốc 
Object /'ɒbdʒikt/ (n): đồ vật, đối tượng, vật thể; mục tiêu, mục đích; bổ ngữ; 

/əb'dʒekt/ (vt): phản đối, chống đối; (vi): ghét, không thích, bất bình, cảm thấy khó chịu 
 Objection /əb'dʒekʃn/ (n): đồ vật, đối tượng, vật thể; (sự/điều/lý do) phản đối, chống đối; 

      (sự) ghét, không thích, bất bình, cảm thấy khó chịu 
 N o object: không thành vấn đề 
Subject /'sʌbdʒik/ (n): chủ/vấn đề,chủ thể,đối tượng; môn học; (adj): lệ/phụ thuộc; dễ bị, khó tránh; 
  /sʌb'dʒek/ (vt): chinh phục, khuất phục, bắt phải chịu; đưa ra ý kiến 
 Subjective /sʌb'dʒektiv/ (adj): chủ quan, tưởng tượng, có tính tưởng tượng 
 Subjectively /sʌb'dʒektivli/ (adv): một cách chủ quan 
 Subjection /sʌb'dʒekʃn/ (n): (n): (sự) chinh phục, khuất phục; sự đưa ra ý kiến 
 Subject to: lệ thuộc vào, tùy theo; tuân thủ 
 Be subjected to: bắt phải chịu đựng cái gì 
Theme /θi:m/ (n): đề tài, chủ đề; mô-típ (motif) 
 Thematic /θi'mætik/ (adj): (thuộc) đề tài, chủ đề 
 Theme song: bài hát chủ đề, nhạc hiệu (cũng có thể ngắn gọn là Theme) 
Motif /məʊ'ti:f/ (n): mô-típ, chủ đề quán xuyến; kiểu dáng, họa tiết, hoa văn trang trí 
Topic /'tɒpik/ (n): đề tài, chủ đề 
 Topical /'tɒpikl/ (adj): (thuộc) đề tài, chủ đề; có tính chất thời sự 
 Topicality /,tɒpi'kæləti/ (n): tính chất thời sự 
Chapter /'tʃæptə/ (n): chương (sách); đề tài, vấn đề 
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Chaperon /'ʃæpərəʊn/ (n): bà đi kèm (các cô gái); (vt): đi kèm các cô gái 
 Chaperonage /'ʃæpərəʊnidʒ/ (n): sự đi kèm (các cô gái) 
Still /stil/ (adv): vẫn, vẫn còn, vẫn thường; tuy vậy, hơn nữa; (adj/n): (_/sự) im lặng, tĩnh mịch; 
    (n): tranh tĩnh vật, máy cất (rượu); (v): làm yên lặng/bất động/êm/dịu; chưng cất (rượu) 
 He is still here: anh ta vẫn còn ở đây 
 He is old and still he is able: Ông ta già rồi thế mà vẫn đủ năng lực 
 Still greater achievement: những thành tựu to lớn hơn nữa 
Instil = Instill /in'stil/ (v): truyền dẫn (ý nghĩ), gieo vào (dần dần), làm cho thấm nhuần; nhỏ giọt 
 Instillment /in'stilmənt/ (n) = Instillation /,insti'leiʃn/ (n): sự... 
Penetrate /'penitreit/ (n): thâm nhập,lọt vào; đâm thủng,xuyên qua; thấm nhuần,thấu suốt,sâu sắc 
 Penetration /,peni'treiʃn/ (n): (sự)... 
 Penetrative /'penitrətiv/ (adj): thấm vào, thấm thía; thấm nhuần, thấu suốt, sâu sắc; the thé 
 Penetrable /'penitrəbl/ (adj): (có thể) thâm nhập, thấm qua, xuyên qua; có thể hiểu thấu 
Dot /dɒt/ (n): chấm nhỏ, điểm; dấu chấm (trên chữ i); của hồi môn; (v): chấm; đặt rải rác, tung rắc 
Period /'piəriəd/ (n): kỷ, kỳ, thời kỳ, giai đoạn, khoảng thời gian; tiết (học); dấu chấm; 

   (adj): (thuộc/có tính) thời đại 
 Periodic /,piəri'ɒdik/ (adj) = Periodical (adj): định kỳ, thường kỳ; (thuộc) chu kỳ, tuần hoàn 
 Periodically /,piəri'ɒdikli/ (adv): định kỳ, thường kỳ; chu kỳ, tuần hoàn 
 Periodicity /,piəri'disəti/ (n): (tính) chu/định/thường kỳ, tuần hoàn 
Era /'iərə/ (n): đại, thời đại, kỷ nguyên 
 Christian era /'kristʃən 'iərə/: Công nguyên 
Erase /i'reiz/ (vt): xóa, xóa bỏ 
 Erasement /i'reizmənt/ (n): (sự) xóa, xóa bỏ 

Erasable /i'reizəbl/ (adj): có thể xóa, có thể xóa bỏ 
Eraser /i'reizə/ (n): cái tNy, cục gôm = Rubber /'rʌbə/ (n) 
Ghi chú: trong tất cả các từ trên, người Mỹ đọc là /i'reis.../ 

Delete /di'li:t/ (vt): xóa đi, bỏ đi, gạch đi ≈ to remove, to erase 
 Deletion /di'li:ʃn/ (n): (sự) xóa đi, bỏ đi, gạch đi 
Remove /ri'mu:v/ (vt): tNy, xóa; bỏ, đuổi, cách chức, giết, khử; dọn, di chuyển, dời đi; 

     (vi): rời ra, tránh xa; dọn nhà, đổi chỗ ở; (n): món ăn tiếp theo, sự lên lớp 
 Remover /ri'mu:və/ (n): người dọn đồ, thuốc tNy (dầu mỡ), dụng cụ để tháo/mở 
 Removable /ri'mu:vəbl/ (adj): có thể dời đi/chuyển đi; có thể mở được, có thể bị cách chức 
Arouse /ə'raʊz/ (vt): khuấy động, gợi lên; đánh thức, thức tỉnh (lòng căm thù...) 
Around /ə'raʊnd/ (adv,prep): xung quanh, vòng quanh; đó đây, khắp (nơi); (prep): khoảng chừng 
 Around the country = Around the region: đó đây, khắp nơi, khắp xứ, khắp vùng 
Surround /sə'raʊnd/ (v): bao/vây quanh, bao vây; (n): đường viền quanh, mép sàn quanh tấm thảm 
 Surrounding /sə'raʊndiŋ/ (adj): bao quanh, vây quanh, phụ cận 
 Surroundings /sə'raʊndiŋz/ (n): môi trường xung quanh, vùng xung quanh, vùng phụ cận 
Creak /kri:k/ (n): (tiếng) cọt kẹt, cót két, kẽo kẹt, kin kít; (v): kêu cọt kẹt, cót két, kẽo kẹt, kin kít 
 Creaky /'kri:ki/ (adj): cọt kẹt, cót két, kẽo kẹt, kin kít 
Bulk /bʌlk/ (n): trọng tải (hàng); phần/số lớn; (v): thành đống, (tính/cân) gộp lại 
 Buy sth in bulk: mua sỉ 
 Bulky /'bʌlki/ (adj): to lớn, đồ sộ, kềnh càng, cồng kềnh 
Hulk /hʌlk/ (n): (người/vật) to lớn, nặng nề (nhưng vụng về); đống/khối/tảng to lớn 
Clumsy /'klʌmzi/ (adj): vụng về, lóng ngóng 
 Clumsily (adv) 
 Clumsiness (n) 
Push /pʊʃ/ (v,n): (_/sự/cái/cú) xô, đNy, húc; thúc giục, thúc đNy, thúc ép; xô lấn, chen lấn; 
  (n): (sự) nỗ lực, cố gắng, ráng sức 
 Chú ý: Push được đọc như là /puʃ/chứ không phải là /pʊʃ/ 
Pull /pʊl/ (v,n): (_/sự/cái/cú) lôi, kéo, giật, hút, ghìm 
 Pull out (v,n): rút ra, rút khỏi, thôi không tham gia 
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Pulse /pʌls/ (n): mạch (y học), nhịp đập; xung (lý), nhịp (nhạc); (v): đập (mạch) 
Ravish /'ræviʃ/ (v): say mê, mê mNn, sung sướng tràn trề; hiếp dâm, cướp đoạt, cuỗm mất 
 Ravishment /'ræviʃmənt/ (n): sự... 
 Ravishing /'ræviʃiŋ/ (adj): say mê, mê mNn, mê hồn (sắc đẹp) 
 Ravisher /'ræviʃə/ (n): kẻ hiếp dâm/cướp đoạt/cưỡng đoạt 
Harem /'hɑ:ri:m – (US) 'hærəm/ (n): hậu cung, những người phụ nữ sống trong hậu cung 
Available /ə'veiləbl/ (adj): sẵn có, sẵn sàng (để dùng); có hiệu lực/giá trị, có thể tìm/kiếm/mua được 
 Availability /ə,veilə'biliti/ (n): (tính/sự)... 
Metaphor /'metəfə/ (n): phép Nn dụ 
 Metaphoric(al) /,metə'fɒrik/ (adj): Nn dụ 
Art /ɑ:t/ (n): nghệ thuật, mỹ thuật; kỹ xảo, tài khéo léo 
 Artist /'ɑ:tist/ (n): nghệ sĩ, họa sĩ 
 Artistic /ɑ:'tistik/ (adj): (thuộc) nghệ thuật, mỹ thuật; có nghệ thuật, có mỹ thuật, khéo léo 
 Artisan /,ɑ:ti'zæn – (US) 'ɑ:ti:zn/ (n): thợ thủ công 
 Bachelor of Arts: tú tài văn chương 
Sculpture /'skʌlptʃə/ (v,n): (_/nghệ thuật/tác phNm) điêu khắc, chạm trổ, đường vân, nét chạm 
 Sculptural /'skʌlptʃərəl/ (adj): (thuộc) điêu khắc, chạm trổ 
Literature /'litrətʃə/ (n): văn chương, văn học, tác phNm văn học, tài liệu in; giới nhà văn, nghề văn 
 Literator /'litəreitə/ (n): nhà văn 
 Literate /'litərət/ (n): người có học, người hay chữ/biết chữ; (adj): có học, hay chữ, biết chữ 
 Literary /'litərəri/ (adj): (thuộc/có tính chất) văn chương, văn học 
 Literacy /'litərəsi/ (n): (sự) biết đọc, biết viết 
 Illiterracy /i'litərəsi/ (n): (sự) vô học, thất học; nạn mù chữ 
 Musical illiteracy (n): sự mù nhạc 
Prose /prəʊz/ (n): văn xuôi; bài nói chán ngắt, tính tầm thường/dung tục 
 Prose writer: nhà văn viết văn xuôi 
Poetry /'pɜʊitri/ (n): thơ, nghệ thuật thơ; chất thơ 

Poetic(_al) /pəʊ'etik/ (adj): (thuộc/có chất) thơ, nhà thơ; thi vị, nên thơ 
Poetics (n): thi pháp, luật thơ 
Poet /'pəʊit/ (n): nhà thơ 
Poem /'pəʊim/ (n): bài thơ 
Poetize(_se) /'pəʊitaiz/ (v): làm thơ, làm thi sĩ 

Administer /əd'ministə/ (vi): trông nom, quản lý, cai quản, cai trị; cung cấp, phân phối; 
(vt): trông nom, quản lý, cai quản, cai trị; thi hành, thực hiện; cung cấp, phân phối 

Administrate /əd'ministreit/ (vt): trông nom, quản lý, cai quản, cai trị 
Administrator /əd'ministreitə/ (n): (người) quản lý, quản trị, cầm quyền, cai trị 
Administration /əd,minis'treiʃn/ (n): (sự) trông nom, quản lý, cai quản, cai trị 
Administrative /əd'ministrətiv/ (adj): (thuộc) hành chính/quản trị, nhà nước/chính quyền 
Administratively /əd'ministrətivli/ (adv): về mặt hành chính 
Administrative affairs: công việc hành chính 
Administratively complicated area: khu vực phức tạp về mặt hành chính 

Revolute /'revəlu:t/ (v): làm cách mạng 
 Revolution /,revə'lu:ʃn/ (n): cuộc cách mạng; vòng, tua, sự xoay vòng 
 Revolutionary /,revə'lu:ʃənəri/ (adj): cách mạng; (n): nhà cách mạng 
 Revolutionist /,revə'lu:ʃənist/ (n): nhà cách mạng 
 Revolutionize(_se) /,revə'lu:ʃənaiz/ (v): cách mạng hóa, làm cho cách mạng nổi lên 
RPM = r.p.m /ɑ:pi:em/ = Revolution per minute: vòng quay trong một phút (đĩa hát, đĩa cứng). 
PhD /,pi: eitʃ'di:/ = Doctor of Philosophy: tiến sĩ triết học, tiến sĩ 
 PhD of Mathematics: tiến sĩ Toán học 
Dr = Doctor /'dɒktə/ (n): bác sĩ y khoa, tiến sĩ; (v): chữa bệnh, làm bác sĩ; thiến, hoạn; sửa, làm giả 
 Doctoral /'dɒktərəl/ (adj): (thuộc) tiến sĩ 
 Doctorate /'dɒktərət/ (n): học vị/bằng tiến sĩ 
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Interne /in'tɜ:n/ (n) giáo sinh, bác sĩ thực tập nội trú, nhân viên thực tập 
 Interne /'intɜ:n/ (n) = Interne; người bị giam giữ/quản thúc trong một khu vực nhất định 
      (v): giam giữ/quản thúc; làm giáo sinh/thực tập nội trú/N V thực tập 
 Internship /'intɜ:nʃip/ (n): (cương vị, chức vị) giáo sinh, bác sĩ thực tập nội trú, N V thực tập 
Clinic /'klinik/ (n): bệnh viện (tư), phòng khám chuyên khoa; buổi học/thực tập lâm sàng 
 Clinical /'klinikl/ (adj): (thuộc) khám, điều trị, lâm sàng; bàng quang, lãnh đạm; đơn giản/sơ 
 Clinical record: hồ sơ bệnh án 
 Clinical psychologist: nhà tâm lý điều trị 
Plague /'pleig/ (n): bệnh, dịch; tai họa, (điều/người/vật) gây phiền phức/phiền hà/khó khăn/tai họa 
 Plague-spot (n): vùng dịch bệnh, nốt bệnh dịch (trên cơ thể) 
Probe /prəʊb/ (v,n): (_/máy/cái/sự) dò, thăm dò, điều tra 
 Probing /prəʊbiŋ/ (adj): thăm dò, tìm kiếm, nhằm phát hiện sự thật 
 Probingly /prəʊbiŋli/ (adv) 
Whereas /weər'æz/ (conj): nhưng trái lại, trong khi mà, còn (... thì) 
While /wail/ (n): lúc,chốc,lát; (v): lãng phí,trôi qua,giết thời giờ; (conj): trong khi/lúc,chừng nào mà 
Career /kə'riə/ (n):nghề, nghề nghiệp; sự nghiệp, quá trình phát triển; (v,n):tốc lực, lao/chạy nhanh 
Vocation /vəʊ'keiʃn/ (n): năng khiếu, thiên hướng; nghề, nghề nghiệp 
 Vocational /vəʊ'keiʃənl/ (n) thuộc nghề nghiệp, hướng nghiệp 
Vocal /'vəʊkl/ (adj): (thuộc) phát âm, thanh âm; bằng miệng, lên/lớn tiếng; (n) nguyên âm=Vowel 
 Vocalize(_se) /'vəʊkəlaiz/ (v): đọc, phát âm; nguyên âm hóa 
 Vocabulary /və'kæbjuləri/ → /e/ (n): từ vựng, vốn từ; bảng từ vựng = Vocab /'vəʊkæb/ (n) 
 Vocative /'vɒkətiv/ (adj/n): (thuộc/_) cách xưng hô  → không nhầm với Vocation 
Volcano /vɒl'keinəʊ/ (n): núi lửa; (s.nhiều) Volcanoes 
 Volcanic /vɒl'kænik/ (thuộc) núi lửa; nóng nảy, sục sôi 
Mountain /'maʊntin - 'maʊntn/ (n): núi 
 Mountainous /'maʊntinəs/ (adj): có núi, lắm núi; to lớn khổng lồ 
 Mountaineer /,maʊnti'niə/ (n): người leo núi, người miền núi 
Chimney /'tʃimni/ (n): ống khói, lò sưởi, thông phong đèn; miệng núi lửa, khe núi, hẻm núi 
 Chimney-cap (n): cái chụp ống khói (để che mưa/tuyết rơi vào ống khói) 
Fume /fju:m/ (n): khói/hơi bốc lên; (v): (phun/xông/bốc lên) khói, lửa, hương trầm; 

(n): cơn xúc động, cơn giận; (v): cáu kỉnh, nổi dóa 
 Fumigation /,fju:mi'geiʃn/ (n): (sự) hun, xông, phun khói (để tNy uế, tNy mùi, trừ sâu bọ...) 
Lava /'lɑ:və/ (n): dung nham, nham thạch 
Larva /'lɑ:və/ (n): ấu trùng 

Larvae /'lɑ:vi:/ (n): (số nhiều) 
Larval /'lɑ:vl/ (adj) 

Embryo /'embriəʊ/ (n): phôi, mầm, phôi thai; (adj): còn phôi thai, còn trứng nước, chưa phát triển 
Virus /'vaiərəs/ (n): virút; (s.nhiều) Viruses 
Bacterium /bæk'tiəriəm/ (n): vi khuNn, vi trùng; (s.nhiều) Bacteria /bæk'tiəriə/ (n) 
 Bacterial /bæk'tiəriəl/ (adj): (thuộc/do) vi khuNn 
Biodegradable /,baiəʊdi'greidəbl/ (adj): có thể bị vi khuNn phá hủy 
Antibiotic /,æntibai'ɒtik/ (n): thuốc kháng sinh; (adj): kháng sinh 
Allergy /'ælədʒi/ (n): dị ứng; ác cảm 
 Allergic /ə'lɜ:dʒik/ (adj) 
Maitre /'meitrə/ (n): ông chủ, người đứng đầu; giáo sư 
Boss /bɔs/ (n): ông chủ/ông trùm; (t.thao) tay cừ,nhà vô địch; cái bướu,chỗ lồi; (v): chỉ huy,đ.khiển 
 Bossy /'bɔsi/ (adj): hống hách, thích ra lệnh cho mọi người 
Heart /hɑ:t/ (n): quả tim, ruột, lõi, tâm; tấm lòng, tâm can, tâm hồn, tình cảm; người yêu thương 

Heartbeat /'hɑ:tbi:t/ (n): nhịp tim; sự xúc động, sự bồi hồi cảm xúc 
Heartbreak /'hɑ:tbreik/ (n): nỗi đau buồn xé ruột 
Heartdisease /'hɑ:tdi'zi:z/ (n): bệnh tim 
Sweet-heart /'swi:t,hɑ:t/ (n): cưng, người yêu, người tình; (v): tán tỉnh, tìm hiểu (yêu) 
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Cool /ku:l/ (adj,v,n): mát, nguội, hơi lạnh; (adj): lãnh đạm, nhạt nhẽo, thờ ơ; trầm tĩnh, điềm tĩnh 
 Cooler (n): (máy/tủ/thùng) ướp lạnh; đồ uống ướp lạnh; vòi tắm; The Cooler: nhà đá, xàlim 
 Coolish /'ku:liʃ/ (adj): mát, nguội, hơi lạnh; lãnh đạm, nhạt nhẽo, thờ ơ; trầm tĩn, điềm tĩnh 
 Coolly /'ku:li/ (adv): mát, nguội, hơi lạnh; lãnh đạm, nhạt nhẽo, thờ ơ; trầm tĩnh, điềm tĩnh 
 Coolness /'ku:lnis/ (n): (sự)... 
Cold /kəʊld/ (adj): lạnh, lạnh lẽo, nguội; lạnh lùng, lạnh nhạt; nhạt nhẽo, thất vọng, không thú vị; 
  (n): sự lạnh lùng/lạnh nhạt; sự cảm lạnh 
 Coldish /kəʊldiʃ/ (adj): hơi lạnh, lành lạnh 
 Coldly /kəʊldli/ (adj): lạnh lùng, lạnh nhạt, hờ hững 
 Coldness /kəʊldnis/ (n): (sự)... 
Bland /bland/ (adj): (cử chỉ) dịu dàng, nhẹ nhàng, lịch sự; (đồ ăn uống): vô vị, nhạt nhẽo 
Land /lænd/ (n): đất, đất liền, đất đai, đất trồng; vùng, xứ, địa phương; 
         (v): đưa vào bờ, đổ bộ; hạ cánh, xuống xe, lên bờ; đạt được, giành được 
 Landlord /'lændlɔ:d/ (n): chủ nhà, địa chủ; chủ quán trọ, chủ khách sạn 
Tenant /'tenənt/ (n): người thuê nhà/đất, tá điền; (người) ở, chiếm cứ → (luật) người chủ nhà/đất; 
      (vt): thuê nhà/đất, ở, thuê 
List /list/ (n): sổ, danh sách, bản kê khai; (vt): liệt kê (ra một danh sách), ghi vào danh sách; 
    (n): dải, mép vải, vải nhét khe cửa (khỏi gió lùa); (vt): nhét vải vào khe cửa, viền mép vải; 
    (n): trạng thái nghiêng; (vi): nghiêng về một bên; 
 Lists (n): đấu trường, vũ đài (tranh luận), cuộc tranh luận; hàng rào bao quanh trường đấu 
 Listing /'listiŋ/ (n): danh sách; (sự) lập danh sách, ghi vào danh sách 
Account /ə'kaunt/ (n): (sự) tính toán, kế toán, thanh toán; sổ sách kế toán, bản kê khai/thanh toán tiền; 

tài khoản, sổ tiền gửi; sự trả dần; lý do, nguyên nhân; sự giải thích/đánh giá; 
   lợi, lợi ích, tầm quan trọng, giá trị; báo cáo, bài tường thuật/miêu tả; 

     (v): coi như, cho là; (+for) giải thích 
 Accountant /ə'kauntənt/ (n): nhân viên kế toán 
 Accounting /ə'kauntiŋ/ (n): công việc kế toán 
 Accounting cycle (n): chu kỳ hạch toán 
 On account of = Because of: do, vì 
 On no account: không vì bất kỳ lý do nào, chẳng có lý gì 
 His illness accounts for his absence: căn bệnh là nguyên nhân sự vắng mặt của hắn 
 It takes into account the income from tourism: nó thu được lợi ích từ du lịch 
 She gave the police a full account of the incident: cô báo cáo đầy đủ sự việc cho cảnh sát 
Audit /'ɔ:dit/ (n): sự kiểm tra sổ sách, sự thanh toán các khoản theo kỳ hạn; (n,vt): kiểm toán 
 Auditorial /,ɔ:di'tɔ:riəl/ (adj): (thuộc) kiểm tra sổ sách 
 Auditor /'ɔ:ditə/ (n): người kiểm tra sổ sách (*) 
Audition /ɔ:'diʃn/ (n): sự nghe, thính giác ; (n,vt,vi): thử giọng, tổ chức buổi hát thử giọng 
 Auditory /'ɔ:ditri - 'ɔ:ditəri/ (adj) : (thuộc) sự nghe, thính giác 
 Auditorium /,ɔ:di'tɔ:riəm/ (n): phòng thính giả, giảng đường 
 Auditor /'ɔ:ditə/ (n): người nghe, thính giả (giống * ở trên) 
Report /ri'pɔ:t/ (n): báo cáo, biên bản; bản tin, bản dự báo; tin đồn, tiếng tăm; 
    (v): báo cáo, tường trình, kể/thuật lại; viết phóng sự, đưa tin, đồn, trình báo, tố cáo 
 Report card (n): học bạ 
Bomb /bɒm/ (n): quả bom; (v): ném bom, bắn phá, oanh tạc 
 Bombard /bɔm'bɑ:d/ (n): bắn phá, ném bom, oanh tạc 
 Bombardment /bɔm'bɑ:dmənt/ (n): (sự)... 
 Bombardier /,bɔmbə'diə/ (n): pháo thủ; người cắt bom (trên máy bay) 
Measure /'meʒə/ (n): (sự/cái/đơn vị) đo lường; (sự/tiêu chuNn) đánh giá; phương sách, biện pháp 
     (v): đo, đo lường; so với, đọ (sức) với 
 Measurement /'meʒəmənt/ (n): sự đo lường, phép đo; kích thước, khuôn khổ; sự điều trị 
 Measureless /'meʒəlis/ (adj): vô tận, vô bờ, không đo được; vô độ, quá chừng 
 Measure one's length: ngã sóng xoài 
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 Measure one's strength: đó sức 
Dimension /'dimenʃn/ (n): kich thước, chiều, cỡ, khổ; (vt): định kích thước, đo kích thước 
Laser /'leizə/ (n): la-de, tia la-de 
Fibre = Fiber /'faibə/ (n): sợi, thớ, rễ con; cấu tạo có thớ 
 Fibrous /'faibrəs/ (adj): làm bằng sợi, giống như làm bằng sợi 
Fabric /'fæbrik/ (n): vải, mặt, thớ vải; dàn khung (công trình), kết cấu, công trình xây dựng 
Chant /tʃɑ:nt/ (n): bài hát, bài thánh ca, giọng trầm bổng (như hát); (v): hát, xướng, cầu kinh 
Tune /tju:n – (US) tu:n/ (n,v): điệu hát, giai điệu; hòa âm; hòa hợp, hứng thú; (v): điều chỉnh máy 
 Tune in (v): điều chỉnh làn sóng, bắt đài = Tuning (n) 
 Tune up (v): lên dây, so dây (đàn); bắt đầu hát, bắt đầu chơi nhạc; (n): sự điều chỉnh máy 
/ɔ/: đọc o (có ô) 
/ɒ/: đọc o (tròn tiếng) 
Artifact = Artefact /ɑ:ti'fækt/ (n): Sự giả tạo; đồ tạo tác (người xưa tạo ra ≠ có sẵn trong tự nhiên) 

Artificial /,ɑ:ti'fiʃl/ (adj): nhân tạo; không tự nhiên, giả tạo 
Artificiality /,ɑ:tifiʃi'æləti/ (n): (tính chất)... 

Man-made /'mænmeid/ (adj): nhân tạo. 
 → Hard-wearing (adj): bền chắc (mặc) 
 → Long-lasting (adj): để được lâu, giữ lâu, bền vững lâu dài 
 → Gộp chung 2 từ trên lại: bền lâu 
Store /stɔ:/ (n,vt): tích trữ, để dành; chứa, đựng; (n): kho hàng, cửa hiệu, cửa hàng; hàng dự trữ 
 Department store (n): cửa hàng bách hóa tổng hợp 
 In store for sb/sth: có sẵn, để dành cho ai/cho việc gì, để dành cho tương lai 
Shop /ʃɒp/ (n): cửa hàng, cửa hiệu; (v): đi mua hàng; đi khảo giá (ở các cửa hiệu khác) 
 Shopping /'ʃɒpiŋ/ (n): sự đi mua hàng 
 Shopper /'ʃɒpə/ (n): người đi mua hàng; nhân viên đi khảo giá (ở các cửa hiệu khác) 
 Shop around (for sth): xem xét kỹ lưỡng (cái gì/việc gì) 
Market /'mɑ:kit/ (n): chợ, thị trường, nơi tiêu thụ/mua bán sản phNm; 

    (v): mua bán sản phNm, chào hàng; mua bán ngoài chợ/thị trường 
 Supermarket /'sju:pə'mɑ:kit/ (n): siêu thị 
 Marketable /'mæ:kitəbl/ (adj): có thể bán được, có thể tiêu thụ được 
 Marketing /'mɑ:kitiŋ/ (n): sự tiếp thị 
 Market research (n): nghiên cứu thị trường 
 Market researcher (n): chuyên viên nghiên cứu thị trường 
 Up-market (adj): thị hiếu của tầng lớp thượng lưu 
 Down-market (adj): thị hiếu của tầng lớp bình dân 
Epistle /i'pisl/ (n): thư từ; thư của sứ đồ (để truyền đạo) 
Bug /bʌg/ (n): con rệp; lỗi kỹ thuật; vi trùng, bệnh; (v): làm khó chịu/phát cáu, đặt máy nghe trộm 
Brother /'brʌðə/ (n): anh trai, em trai; bạn đồng nghề, bạn đồng sự, bạn đồng ngũ 
Brothel /'brɒθl/ (n): nhà chứa, nhà thổ 
Sister /sistə/ (n): chị gái, em gái; y tá, y tá trưởng, ni cô; bà chị, cô em, bạn gái thân (như chị em) 
 Big sister: cô bạn quý báu, cô bạn quý hóa (cách nói thân mật) 
Sitter /'sitə/ (n): người ngồi, người mẫu (để vẽ) ≠ model (người mẫu thời trang) 

Baby-sitter /'beibi,sitə/ (n): người giữ trẻ (khi bố mẹ đi vắng) 
Baby-sit /'beibisit/ (v): giữ trẻ hộ (khi bố mẹ đi vắng) 

Daughter /'dɔ:tə/ (n): con gái 
Son /sʌn/ (n): con trai; người con (dân); Vietnam's son = người con Việt N am 
Americanize(_se) /ə'merikənai/ (v): Mỹ hóa; cho nhập quốc tịch Mỹ 
 Americanization /ə,merikənai'zeiʃn/ (n): sự Mỹ hóa 
Fox /fɒks/ (n): con cáo, da lông cáo; người xảo quyệt/ranh ma/láu cá; (v): láu cá/mưu mẹo để lừa 
Wolf /wʊlf/ (n): chó sói (→ Wolves); người tham tàn/độc ác/hung tợn; (v): ngốn, ăn ngấu nghiến 
Greed /gri:d/ (n): (tính/thói) tham lam, háu ăn; (tính) hám danh lợi, tính thèm danh lợi 
 Greedy /'gri:di/ (adj) tham lam, háu ăn; hám, thèm khát 
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Remain /ri'mein/ (n): đồ thừa, vật còn lại; tàn tích, di vật/tích, di cảo, di hài; (v): còn lại, vẫn 
 Remainder /ri'meində/ (n): phần/chỗ còn lại; số dư, phần dư (toán); sách ế, phần thừa kế 
Suppress /sə'pres/ (v): ém nhẹm,lấp liếm,ỉm đi; chặn,triệt,nín,nén; đàn áp,đè bẹp,cấm hoạt động 
 Suppression /sə'preʃn/ (n): (sự)... 
Ecology /i'kɔlədʒi/ (n): sinh thái học = Bionomics /,baiə'nɔmiks/ (n) 
 Ecological /,ikə'lɔdʒik/ (adj): (thuộc) sinh thái = Bionomical /,baiə'nɔmikl/ (adj) 
Mile /mail/ (n): dặm 
Knot /nɒt/ (n): hải lý; nút, nơ; điểm nút, điểm trung tâm; mấu (gỗ), đốt (ngón tay); cái u, cái bướu; 
  (v): thắt nút, buộc nơ, kết chặt lại 
Patriot /'pætriət/ (n): người yêu nước, nhà ái quốc 
 Patriotic /,pætri'ɒtik/ (adj): yêu nước 
 Patriotism /'pætriətizəm/ (n): lòng yêu nước 
Panel /'pænl/ (n): panô (bức tranh lớn,dài), panen (bảng điện...), ô (cửa,vải), mảnh (da); yên ngựa 
  (v): đóng panô, may ô vải vào quần áo, đóng yên ngựa 
Dredge /dredʒ/ (v): nạo vét (sông, biển); lấy lên bằng máy nạo vét; (n): lưới vét, máy nạo vét 
 To dredge sth up: moi cái cái gì ra (đen&bóng); dùng máy nạo vét để lấy cái gì lên 
Tartan /'tɑ:tən/ (n): vải có sọc vuông (của người Scốtlen); kiểu thuyền 1 buồm (ở Địa Trung Hải) 
Plaid /pleid – plæd/ (n): vải len sọc vuông (của người Scốtlen); áo choàng len sọc vuông 
Malt /mɔ:lt/ (n): mạch nha, uýtky mạch nha; (adj): (có/làm bằng) mạch nha; (v): (gây/ủ) mạch nha 
 Straight malt whisky (n): rượu uýtky mạch nha không pha (nguyên chất) 
Tan /tæn/ (n/adj): (_/màu) vỏ da, da rám nắng=Sun-tain; (v) thuộc (da); rám nắng, sạm nắng (da) 
 Sun-tan oil: kem chống bắt nắng 
 Tan-house (n): xưởng thuộc da = Tannery /'tænəri/ (n) 
Give-away (adj,n): (_/đồ) rất rẻ, cho không; (n): sự tố cáo, sự phản bội 
Betray /bi'trei/ (vt): phản bội, phụ bạc, lừa dối, phụ lòng tin; tiết lộ, để lộ ra 
 Betrayal /bi'treiəl/ (n): sự phản bội 
 Betrayer /bi'treiə/ (n): kẻ phản bội, kẻ phụ bạc, kẻ tiết lộ 
Diligent /'dilidʒənt/ (adj): siêng năng, chăm chỉ, cần cù 
 Diligence /'dilidʒəns/ (n): (sự)... 
Eligible /'elidʒəbl/ (adj): thích hợp, đủ tư cách, đủ tiêu chuNn; có thể chọn được 
 Eligibility /,elidʒə'biləti/ (n): (sự/tính)... 
 Eligible for membership: đủ tư cách/tiêu chuNn để làm hội viên 
 Eligible young man: chàng thanh niên có thể chọn làm chồng được 
Half /hɑ:f/ (n,adj): nửa, một nửa, phân nửa, bán 
 Half-wit (n): người ngu/đần độn; Half-witted (adj) 
Semi /'semi/ (prefix): nửa, một nửa, phân nửa, bán 
 Semi-final /,semi'fainl/ (n): (trận/vòng) bán kết 
 Semi-literate /,semi'litərət/ (adj): nửa chữ không thông, mới biết đọc biết viết 
Little /'litl/ (adj): nhỏ, bé, bé bỏng; ít ỏi, không quan trọng, không đáng kể; ngắn, ngắn ngủi; 
  (n,adv): một chút/ít, không nhiều, chẳng bao nhiêu; (n): thời gian ngắn, quãng ngắn 

Less /les/ (adj,adv,n): nhỏ hơn, ít hơn, bé hơn; cấp so sánh kém hơn của Little (adj) 
Lessen /'lesn/ (vt,vi): (làm/_) nhỏ đi, bé đi, giảm đi (chú ý phiên âm giống với Lesson) 

 Least /li:st/ (adj,adv,n): tối thiểu, nhỏ nhất, kém nhất; cấp so sánh cao nhất của Little (adj) 
 At least: ít nhất, tối thiểu 
 Least of all: ít hơn cả, kém hơn cả 
Minimum /'miniməm/ (adj): tối thiểu, cực tiểu; (n): tối thiểu, mức tối thiểu, số lượng tối thiểu 
 Minimize(_se) /'minimaiz/ (vt): giảm đến mức tối thiểu, tối thiểu hóa; đánh giá thấp 
 Minimal /'miniməl/ (adj): tối thiểu, rất nhỏ, li ti 
Maximum /'mæksiməm/ (adj): tối đa, cực đại; (n): tối đa, cực đại, cực độ, cực điểm 
 Maximize(_se) /'mæksimaiz/ (vt): tăng đến mức tối đa, tối đa hóa; dùng theo cách tốt nhất 
 Maximal /'mæksiməl/ (adj): tối đa, tột độ 
Lesson /'lesn/ (n): bài học, bài giảng; lời dạy bảo, lời khuyên, lời quở trách, sự trừng phạt/cảnh cáo; 
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  (vt): dạy, ra bài (cho ai), lên lớp (ai); quở trách, cảnh cáo, trừng phạt 
Good /gʊd/ (adj): tốt, giỏi, hay, tuyệt...; N gười Mỹ còn dùng good như là adverb 
 Good-looking (adj): đẹp, đẹp trai (dùng cho nam); trông có vẻ tốt/phúc hậu (người lớn tuổi) 
 As good as: hầu như, gần như, coi như = Virtually 
Well /wel/ (adv): tốt, giỏi, hay, tuyệt...; (interj): đấy, thế đấy, nào, thế nào, sao, được, ừ, rồi, thôi... 

     (n): (điều) tốt, hay, thiện...; giếng, nguồn, hầm lò... 
      (v): phun, vọt, tuôn (nước, nước mắt, máu); 
 Better (adj): hơn, tốt hơn, giỏi hơn, hay hơn, đẹp hơn... (cấp so sánh hơn của good); 
  (adv): hơn, tốt hơn, giỏi hơn, hay hơn, đẹp hơn... (cấp so sánh hơn của well); 
  (n): người trên, người hơn (chức, tuổi, tài năng...); lợi thế, thắng thế; 
  (v): làm cho tốt hơn, cải thiện; vượt, hơn 
 Best /best/ (adj): tốt nhất, hay nhất, đẹp nhất. giỏi nhất... (cấp so sánh cao nhất của good) 
        (adv): tốt nhất, hay nhất, đẹp nhất, giỏi nhất... (cấp so sánh cao nhất của well) 
        (n): cái tốt nhất, cái hay nhất, cái đẹp nhất... 
        (v): hơn, thắng; ranh ma hơn, láu cá hơn 
 Well-driver (n): máy đào giếng 
Swell /swel/ (adj): cừ, trội; bảnh bao, diêm dúa; 

(n): chỗ sưng lên/gồ lên; người cừ/giỏi; người bảnh bao/diêm dúa, người tai to mặt lớn 
(v): swell – swelled – swollen /swəʊlən/: sưng phồng, phình ra, căng ra 

Stone /stəʊn/ (n): đá, sỏi, đá (mưa đá), hạch (cây); (adj): bằng đá; (v): ném/lát/rải đá, trích hạch 
 Stone Age: thời kỳ/đại đồ đá 

N eolithic /,ni:əʊ'liθik/ (adj): (thuộc) thời kỳ/đại đồ đá mới (là phần sau của thời kỳ đồ đá) 
Body /'bɒdi/ (n): thân thể, thể xác; thân (máy, xe, tàu, cây...); nhóm, ban, đội, hội đồng; con người; 
  (v): tạo nên một hình thể; thể hiện, tượng trưng; 
 Bodily /'bɔdili/ (adj): (thuộc) thân thể, thể xác; (adv): đích thân; toàn thể, tất cả 
 He comes bodily: ông ta đích thân đi đến 
 The audience rose bodily: toàn thể cử tọa đứng dậy 
Tranquil /'træŋkwil/ (adj): tĩnh lặng, lặng lẽ, yên tĩnh, thanh bình (= Calm, Quiet) 
 Tranquillity = Tranquility /træŋ'kwiləti/ (n): (sự/tình trạng)... 
 Tranquillize(_se)=Tranquilize(_se) /'træŋkwilaiz/ (v): (làm cho)...; làm cho yên tâm, vững dạ 
Placid /'plæsid/ (adj): điềm tĩnh 
 Placidity /plæ'sidəti/ (n): (tính/sự) điềm tĩnh 
Calm /kɑ:m/ (adj,n,v): (_/sự/làm) tĩnh, lặng, êm, dịu, yên ổn; bình tĩnh, điềm tĩnh 
 Keep calm: giữ bình tĩnh nào, hãy bình tĩnh (calm là adj) 
 Calm down: giữ bình tĩnh nào, bình tĩnh nào (calm là verb) 
Quiet /'kwaiət/ (adj/n/v): (_/sự/làm) tĩnh, lặng, êm, dịu, yên ổn (trường hợp này là ngoại đtừ vt) 
 Quite down: lắng dịu xuống, trở lại yên tĩnh (trường hợp này là nội đtừ vi). 
Quite /kwait/ (adv): hoàn toàn, hầu hết; khá, kha khá 

Quite so: đúng vậy 
Quite a few: một số kha khá 
Yes, quite: phải đấy 

Easter /'i:stə/ (n): Lễ Phục sinh 
Eve /i:v/ (n): đêm trước, ngày hôm trước, thời gian trước (1 sự kiện); E-va (người đàn bà đầu tiên) 
 Christmas Eve: đêm trước lễ Giáng sinh 
Christ /kraist/ (n): Chúa Jêsu; (interj): lạy chúa 
 Christen /'kristn/ (v): rửa tội, đặt tên thánh 
 Christian /'kristʃən/ (adj): (thuộc) đạo Cơ đốc 
 Christianity /'kristi'ænniti/ (n): (đạo/giáo lý/người theo đạo) Cơ đốc 
 Christmas /'krisməs/ (n): lễ N oel = N oel /nəʊ'el/ (n) 
Baptize(_se) /bæp'taiz/ (v): rửa tội, đặt tên (cho chiếc tàu...) 
 Baptism /'bæptizm/ (n): lễ rửa tội, sự đặt tên (cho chiếc tàu...); sự thử thách đầu tiên 
 Baptismal /bæp'tizməl/ (adj): (thuộc) lễ rửa tội; thử thánh đầu tiên (bị thương, khổ hình...) 
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Piston /'pistən/ (n): píttông 
Pistol /'pistl/ (n): súng lục; (v): bắn bằng súng lục 
 Hold a pistol to one's head: bức bách ai làm gì 
Gun /gʌn/ (n): súng lục, súng đại bác, súng lệnh (thể thao); (v): bắn (súng); săn, truy nã 
 Gun-barrel /'bærəl/ (n): nòng súng 
 Gun-bank /bæŋk/ (n): ụ pháo 
 Gunfire /'gʌn,faiə/ (n): hỏa lực, loạt súng đại bác 
 Gunfight /'gʌn,fait/ (n): cuộc đấu súng 
Trigger /'trigə/ (n): cò súng; (vi): (+off) gây ra, gây nên, khởi sự một quá trình/một hành động 
 The smoke triggered off the alarm: đám khói gây ra cuộc báo động 
Bullet /'bʊlit/ (n): đạn (súng lục, súng trường) 
 Bulletproof /,bʊlit'pru:f/ (adj): đạn bắn không thủng 
Sing /siŋ/ (n): tiếng hát đồng ca, tiếng vù vù (gió), tiếng reo (nước sôi) 
 Sing – Sang /sæŋ/ – Sung /sʌŋ/: ca, hát, hót, thổi vù vù (gió), reo (nước sôi) 
 Song /sɒŋ/ (n): tiếng hát, tiếng hót; bài hát, điệu hót 
Croon /kru:n/ (n): tiếng ngâm nga, tiếng hát nho nhỏ; (v): ngâm nga, hát nho nhỏ (kể cả hát ậm ừ) 
 Crooner /'kru:nə/ (n): người hát những bài tình cảm êm nhẹ 
Lyric /'lirik/ (n): lời bài hát; bài thơ trữ tình; (adj): trữ tình 
 Lyrical /'lirikl/ (adj): trữ tình; say mê, bốc đồng 
Alone /ə'ləʊn/ (adj,adv): một mình, trơ trọi, cô độc; riêng, chỉ có 
 Aloneness /ə'ləʊnnis/ (n): (tình trạng) cô độc, đơn độc, một mình 
 All alone: một mình, đơn độc; tự làm lấy, không ai giúp đỡ 

Let alone: không nói đến, chưa kể đến, huống hồ là 
Leave sb alone: để cho ai yên, để mặc ai 

 I don't like to read such books, let alone my father: 
tôi còn không thích đọc những cuốn sách như vậy, huống hồ là cha tôi 

Victoria /vik'tɔ:riə/ (n)  → Victorian/vik'tɔ:riən/ (adj) 
Elizabeth /i'lizəbəθ/ (n) → Elizabeth /i,lizə'bi:θən/ (adj) 
Jacob /'dʒeikəb/ (n)  → Jacobean /,dʒækə'bi:ən/ (adj) 
Only /'əʊnli/ (adj): chỉ có một, duy nhất; (adj,adv): chỉ, mới; (conj): chỉ, chỉ trừ ra, nếu không 
 He does well, only he is nervous at the start: hắn làm tốt, nhưng chỉ có lúc đầu hay cuống 
Merely /miə/ (adj): chỉ, chỉ là, đơn thuần; (n): ao, hồ nhỏ (thơ ca) 
 Merely /'miəli/ (adj): chỉ, chỉ là, đơn thuần 
 He is a mere boy: nó chỉ đơn thuần là một đứa nhóc 
Robot /'rəʊbɒt/ (n): người máy, tự động 
Robust /rəʊ'bʌst/ (adj): khỏe mạnh, cường tráng, tráng kiện; thô, ngay thẳng, thiết thực 
 Robustly /rəʊ'bʌstli/ (adv) 
Ingrate /in'greit/ (adj/n): (tính/người) vô ơn bạc nghĩa 
Ingratiate /in'greiʃieit/ (vt): lấy lòng, làm cho mình được yêu mến 
 Ingratiation /in,greiʃi'eiʃn/ (sự)... 
 Ingratiating /in'greiʃieitiŋ/ (adj): (để/cố)... 
 Ingratiatingly /in'greiʃieitiŋli/ (adv): dễ được mến/cảm tình, dễ thương, dễ chịu 
Wall /wɔ:l/ (n): tường, vách; thành lũy, thành quách; (vt): xây tường (hoặc thành) bao quanh 
 The Great Wall of China (đôi khi gọi The Wall): Vạn lý trường thành 
Daub /dɔ:l/ (v): trát lên, phết lên (tường, mặt); bôi bNn, vẽ lem nhem; 

(n): lớp vữa, lớp trát ngoài; (sự/bức vẽ) bôi bNn, bôi bác, lem nhem 
Mural /'mjʊərəl/ (adj): (thuộc/như/trên) tường; (n): bức tranh tường 
 The mural painting = The mural (n): bức tranh tường 
This /ðis/ (demonstrative adj): này; (demonstrative pron): cái, điều, người, vật, việc (này); 
     (adv): như thế này 
 It was this big: nó to như thế này 
These /ði:z/: số nhiều của This 
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That /ðæt/ (demons adj): ấy, đó, kia; (demons pron): cái, điều, người, vật, việc (ấy/đó/kia); 
       (relative pron): người mà, cái mà, điều mà, mà; (adv): như thế, đến thế, thế; 
 What is that? cái gì đó? cái gì thế? (demons pron) 
 That book are old: cuốn sách ấy đã cũ (demons adj) 
 The boy is that tall: đứa bé cao đến thế (adv) 
 That far: xa đến thế (adv) 
 I've done only that much: tôi chỉ làm được đến thế (adv) 
        That /ðət/ (conj): rằng, là, để, để mà; đến nỗi, giá mà 
 The cord was such long that I could not measure it: sợi dây dài đến nỗi tôi không thể đo nó 
 Oh, that I knew what was happening! ôi, giá mà tôi biết cơ sự như thế 
Those /ðəʊz/: số nhiều của That 
 In those days: trong thời kỳ đó, trong những ngày đó 
Whew /fj:u/ = Phew /fj:u/ (đồng âm): (interj) Úi chà! Ôi thôi! Ôi chao! Chao ôi! Gớm! Kinh quá! 
 
Từ lóng: 

• N ope /nəʊp/ = N o 
• Yep /jep/ =Yeah /jeə/ = Yes 
• Oh yeah? Thế à? 

 
Ghi chú 2 ngoại lệ: 

• Travel → Travelling (đôi khi vẫn dùng đúng ngữ pháp là Traveling). 
• Signal  → Signalling. 

 
 


