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CHINH PHỤC BÀI THI TOEIC 
DẠNG THỨC MỚI CÙNG 
HACKERS

Học tiếng Anh chuẩn để sẵn sàng cho bài thi TOEIC
Hackers TOEIC Vocabulary được biên soạn sau một quá trình nghiên cứu và cân nhắc kỹ 
càng về những phương pháp giúp người học xây dựng nền tảng từ vựng để chuẩn bị cho bài 
thi TOEIC. Bạn sẽ thấy việc học từ vựng tiếng Anh không chỉ hiệu quả hơn mà còn thú vị và 
dễ dàng hơn nhiều.

Một bước chuẩn bị hoàn hảo cho bài thi TOEIC dạng thức mới
Hackers TOEIC Vocabulary được thiết kế nhằm giúp người học có thể hoàn thành mục tiêu 
nhớ và nắm được cách sử dụng của khoảng gần 7600 từ vựng theo các chủ đề khác nhau 
trong vòng 30 ngày. Ngoài ra, bạn còn được cung cấp những nội dung cần thiết liên quan 
như: câu hỏi theo định dạng bài thi thật, các xu hướng ra đề của bài thi dạng thức mới. 120 
thành ngữ và cụm từ cố định cần biết để chinh phục bài thi TOEIC ở cuối sách cũng là một 
nguồn tài liệu quý giá khiến cho các câu hỏi trong bài thi TOEIC không thể làm khó bạn trên 
con đường chinh phục điểm số mơ ước.

Một cuốn sách phù hợp cho mọi đối tượng
Hackers TOEIC Vocabulary bao quát những nội dung phù hợp với nhiều đối tượng khác 
nhau, từ người mới tiếp cận đến người đã rất quen thuộc với bài thi TOEIC, thông qua cách 
thiết kế nội dung hợp lý với Từ vựng TOEIC cơ bản, Từ vựng TOEIC mức 800 điểm, Từ vựng 
TOEIC mức 900 điểm. Hãy xác định mục tiêu điểm số của mình và tập trung trau dồi vốn từ 
vựng cần thiết để đạt được mục tiêu đó nhanh chóng và hiệu quả nhất.

Một cuốn sách khiến cho việc học từ vựng trở nên dễ dàng và thú vị
Hackers TOEIC Vocabulary lồng ghép từ vựng trong nhiều nội dung đa dạng, giúp người 
học hiểu và nhớ từ tốt hơn. Bạn có thể bắt gặp từ vựng trong các mẩu truyện tranh ngắn hài 
hước, tìm hiểu ý nghĩa và cách sử dụng của từ trong các ví dụ minh họa, mở rộng thêm vốn 
từ với từ phái sinh, từ đồng nghĩa - trái nghĩa, và cũng được lưu ý về những câu hỏi có thể gặp 
phải trong bài thi TOEIC.
Giống như các giáo trình khác của chúng tôi, bạn sẽ cảm nhận được trong Hackers TOEIC 
Vocabulary nhiệt huyết và tinh thần Hackers, nơi các kiến thức không chỉ để giúp người học 
đạt được điểm số cao mà còn hướng tới việc nuôi dưỡng tâm hồn, để mỗi chúng ta có thể sinh 
sống và hòa hợp trong một xã hội ngày càng tốt đẹp hơn.

David Cho
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 PART 1  Số lượng câu hỏi giảm.
▪	Từ 10 câu hỏi trong bài thi cũ nay đã giảm 4 câu xuống còn 6 câu hỏi.

 PART 2 Số lượng câu hỏi giảm, bỏ phần hướng dẫn.
▪	Từ 30 câu hỏi trong bài thi cũ nay đã giảm 5 câu xuống còn 25 câu hỏi.

 PART 3  Số lượng câu hỏi tăng, thêm hình thức hội thoại mới và hình thức  
câu hỏi mới.
▪	Từ 30 câu hỏi ▪ 10 cụm câu hỏi trong bài thi cũ nay đã tăng thêm 9 câu ▪ 3 cụm thành 

39 câu hỏi ▪ 13 cụm câu hỏi.

▪	Hình thức hội thoại mới: hội thoại ba người, hội thoại kéo dài với hơn 5 lượt đối đáp.

▪	Bổ sung thêm hình thức câu hỏi nắm bắt ý đồ và câu hỏi đi kèm tài liệu trực quan.

  PART 4 Bổ sung thêm các hình thức câu hỏi mới.
▪	Giữ nguyên số lượng câu hỏi: 30 câu hỏi ▪ 10 cụm câu hỏi.

▪	Bổ sung thêm hình thức câu hỏi nắm bắt ý đồ và câu hỏi đi kèm tài liệu trực quan.

 PART 5 Số lượng câu hỏi giảm, tỷ lệ câu hỏi về ngữ pháp tăng.
▪	Từ 40 câu hỏi trong bài thi cũ nay đã giảm 10 câu xuống còn 30 câu hỏi.

▪	Tỷ lệ câu hỏi về ngữ pháp tăng lên so với các câu hỏi về từ vựng.

 PART 6 Số lượng câu hỏi tăng, bổ sung hình thức câu hỏi mới.
▪	Từ 12 câu hỏi trong bài thi cũ nay đã tăng thêm 4 câu thành 16 câu hỏi.

▪	Bổ sung hình thức câu hỏi lựa chọn câu phù hợp, áp dụng với tất cả các cụm câu hỏi.

 PART 7 Số lượng câu hỏi tăng, bổ sung hình thức đoạn văn mới và 
hình thức câu hỏi mới.
▪	Từ 48 câu hỏi trong bài thi cũ nay đã tăng thêm 6 câu thành 54 câu hỏi.

▪	Bổ sung thêm hình thức cụm câu hỏi mới: kết hợp ba đoạn văn, hội thoại qua tin nhắn.

▪	Bổ sung thêm hình thức câu hỏi mới: nắm bắt ý đồ và chọn vị trí thích hợp cho câu 
văn được cho.
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1 Chinh phục từ vựng TOEIC trong vòng 30 ngày

Cuốn sách được biên soạn nhằm giúp người học có thể nắm vững những từ vựng cần thiết 
sẽ xuất hiện trong bài thi TOEIC dạng thức mới trong thời gian 30 ngày. Dù bạn tự học hay 
đang theo một khóa ôn luyện với giáo viên, thì việc xây dựng được mục tiêu và kế hoạch 
học tập phù hợp (trang 22 - 25) cũng là một yếu tố quan trọng đảm bảo cho sự thành công 
trong việc nâng cao vốn từ vựng chỉ sau một tháng. 

2 Cung cấp một khối lượng lớn từ vựng cùng các ví dụ thường gặp 
trong bài thi TOEIC 

Ngoài việc cung cấp cho người học một khối lượng lớn từ vựng với gần 7600 từ, cuốn sách 
còn giới thiệu cả những cụm từ quan trọng thường xuất hiện trong bài thi TOEIC và đưa ra 
các ví dụ cụ thể, sinh động để người học hiểu và ghi nhớ cách sử dụng những từ, cụm từ 
đó. Bạn không chỉ được cung cấp những từ vựng thường gặp ở Part 5, 6, 7 của phần thi 
Reading mà còn được học cả những từ có tần suất xuất hiện cao trong phần thi Listening.

3 Nhấn mạnh những nội dung thường gặp trong bài thi TOEIC dạng 
thức mới

Bạn sẽ liên tục gặp trong sách những nội dung được trình bày nổi bật dưới tiêu đề Bài thi 
TOEIC dạng thức mới. Đây là những nội dung giúp người học nắm bắt được điểm nhấn và 
khuynh hướng xuất hiện của các từ vựng trong đề thi. Bên cạnh việc cung cấp từ vựng, giáo 
trình này còn đưa ra những lưu ý về ngữ pháp cũng như những nhầm lẫn mà thí sinh thường 
mắc phải trong quá trình làm bài thi.

4 Ôn tập hiệu quả trong thời gian ngắn với các nội dung có tỷ lệ xuất 
hiện cao trong bài thi

Bằng việc sử dụng các ký hiệu ngôi sao và ký hiệu hình tròn màu đen với mỗi từ, cuốn 
sách giúp người học dễ dàng xác định được tỷ lệ xuất hiện của từ vựng trong bài thi ở mức 
độ nào, cũng như từ vựng đó thường gặp trong Part 5, 6 hay Part 7. Nhờ vậy mà bạn có 
thể định hướng mục tiêu học tập rõ ràng và hiệu quả hơn trong thời gian ngắn.

ĐIỂM NỔI BẬT CỦA 
HACKERS TOEIC VOCABULARY
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5 Người học có thể xây dựng được lộ trình học tập theo điểm số mong 
muốn

Cách thiết kế nội dung hợp lý với việc phân chia thành các phần Từ vựng TOEIC cơ bản, 
Từ vựng TOEIC mức 800 điểm, Từ vựng TOEIC mức 900 điểm tạo điều kiện cho người 
học xây dựng được kế hoạch học tập phù hợp với khả năng và mục tiêu điểm số của mình.

6 Học từ vựng theo chủ đề giúp việc học tập có trọng tâm hơn và hiệu 
quả hơn

Cuốn sách chia các từ vựng thành 30 chủ đề khác nhau tương ứng với 30 ngày học. Mỗi 
bài học luôn bắt đầu bằng một mẩu truyện tranh ngắn hài hước, thú vị; tiếp đó là các từ 
vựng đi kèm với những ví dụ cụ thể có liên quan đến chủ đề của bài. Người học nhờ đó sẽ 
nhớ từ tốt hơn, nắm được cách sử dụng của từ và cụm từ, đồng thời cũng mở rộng được 
vốn hiểu biết trong lĩnh vực có liên quan.

7 Chuẩn bị hoàn hảo nhất cho bài thi TOEIC với 120 thành ngữ và 
cụm từ cố định cần biết

Trong bài thi TOEIC dạng thức mới, ở Part 3, 4 và 7 các thành ngữ và cụm từ cố định mà 
nếu chưa gặp qua lần nào, thí sinh sẽ rất dễ hiểu nhầm nghĩa của chúng. Bảng liệt kê 
120 thành ngữ và cụm từ cố định cần biết sẽ giúp người học chuẩn bị tốt nhất cho phần 
thi của mình.

8 Các cụm câu hỏi bám sát với bài thi thật của TOEIC dạng thức mới

Sau khi đã ghi nhớ và nắm vững cách sử dụng các từ vựng, đừng quên mục tiêu của 
bạn là vận dụng những kiến thức đó vào việc giải quyết các câu hỏi trong bài thi. Cứ 
sau 10 bài học, cuốn sách lại cung cấp cho bạn một phần luyện tập với cụm 13 câu 
hỏi có hình thức giống với câu hỏi trong bài thi thật. Hãy thử sức mình và tự đánh giá 
khả năng của bản thân bằng cách đối chiếu với phần đáp án và giải thích chi tiết ở 
cuối sách.

Hackers TOEIC Vocabulary
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CẤU TRÚC BÀI HỌC 

 Công việc văn phòng (3) |  93 
 = tỷ lệ xuất hiện rất cao     = tỷ lệ xuất hiện cao     = tỷ lệ xuất hiện trung bình

 = từ vựng thường gặp trong Part 5 - 6     = từ vựng thường gặp trong Part 7
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 05
06

07
08

09
10

H
ackers TO

EIC Vocabulary
01

8 outstanding 

[Outst%ndiy]

syn.   exceptional nổi bật 
overdue, unpaid  
chưa giải quyết xong, 
chưa trả xong

 adj  nổi bật, đáng chú ý; còn tồn tại, chưa trả (tiền nợ)

The director presented an outstanding business plan. 
Giám đốc đã trình bày một kế hoạch kinh doanh xuất sắc.

By clearing its outstanding debt, Cottonvale was 
able to finance new product development.
Với việc thanh toán hết khoản nợ còn tồn đọng, Cottonvale đã có 
thể đầu tư cho việc phát triển sản phẩm mới.

9 inform 

[UK infC:Rm]

[US infC:m]

der.   information (n)  
thông tin 
informative (adj) 
nhiều thông tin, kiến thức

 v  thông báo, báo tin

Please inform the director that the meeting has 
been canceled. 
Vui lòng báo cho giám đốc biết là cuộc họp đã bị hủy.

 Bài thi TOEIC dạng thức mới

Các 
từ dễ 
nhầm 

lẫn

inform : explain
Hãy phân biệt hai từ cùng mang nghĩa “cung cấp thông tin” 
qua các ví dụ.

inform of sth/mệnh đề that cho ai biết về điều gì

Sau inform là tân ngữ chỉ người.

explain to sb + mệnh đề that giải thích cho ai về điều gì

Sau explain là nội dung giải thích, hãy luôn nhớ thêm giới 
từ to trước từ chỉ người nghe.
The CEO explained to the board that the 
company was in trouble.
Giám đốc điều hành giải thích với hội đồng quản trị rằng 
công ty đang gặp rắc rối.

10 replacement 

[ripl*ism2nt]

 n  sự thay thế, vật/người thay thế

We need a replacement for this broken laptop.
Chúng ta cần một chiếc máy thay cho chiếc máy tính xách tay 
bị hỏng này.

Human resources is looking for a replacement for 
Mr. Winters.  
Bộ phận nhân sự đang tìm một người thay thế cho ông Winters.

11 announcement 

[2n!unsm2nt]

der.   announce (v) thông báo

 n  thông cáo, thông báo

Mr. Dane posted an announcement about the 
general meeting. 
Ông Dane đã đăng một thông báo về đại hội cổ đông.

12 department 

[UK dip$:Rtm2nt]

[US dip$:tm2nt]

 n  bộ, ban, bộ phận của một đơn vị (chính phủ, trường học, 
công ty,..)

Report payroll problems to the finance department.
Hãy báo cáo những vấn đề về tiền lương cho bộ phận tài chính.

HỌC TỪ VỰNG TRỌNG TÂM

Từ vựng chính

Tỷ lệ 
xuất hiện 
của từ

Thường xuất 
hiện trong 
phần thi nào

Nghĩa 
của từ

Giới thiệu về chủ đề và truyện tranh ngắn 

Bài thi TOEIC dạng thức mới
Các từ phái sinh

Hình minh họa

Câu ví dụ và dịch nghĩa 

Phiên 
âm

v  động từ  |  n  danh từ  |  adj  tính từ  |  adv  trạng từ  |  prep giới từ |  phr  mệnh đề |  

 der. từ phái sinh   |  syn.  từ đồng nghĩa  |  ant.  từ trái nghĩa

THOÁT CẢNH  
THẤT NGHIỆP

Bí quyết của thành công là tự tin!

Tuyển dụng01
DAY

Nắm vững chủ đề để chuẩn bị cho Bài thi TOEIC dạng thức mới!
Trong chủ đề tuyển dụng, chúng ta sẽ chủ yếu gặp những nội dung như thông báo tuyển dụng, đơn 
xin việc, email thông báo kết quả phỏng vấn. Hãy cùng tìm hiểu những từ vựng thường gặp trong 
chủ đề này.

Chinh phục từ vựng của bài thi TOEIC 
mới trong 30 ngày

Đây đã là cái résumé 
thứ bao nhiêu rồi…

Ồ, công ty H có opening nè.  
Mình phải apply ngay mới được.

Mời applicant  
tiếp theo!

Mình meet tất cả job 
requirements nên chắc 

sẽ trúng tuyển thôi! Mình 
là candidate có thể nói là 

qualified nhất!

Cậu có muốn nói gì không? 
Confidence lên và nói  

xem nào!

Tôi mong muốn được vào làm  
ở công ty K ạ! 

Công ty K…

THOÁT CẢNH  
THẤT NGHIỆP

Bí quyết của thành công là tự tin!

Tuyển dụng01
DAY

Nắm vững chủ đề để chuẩn bị cho Bài thi TOEIC dạng thức mới!
Trong chủ đề tuyển dụng, chúng ta sẽ chủ yếu gặp những nội dung như thông báo tuyển dụng, đơn 
xin việc, email thông báo kết quả phỏng vấn. Hãy cùng tìm hiểu những từ vựng thường gặp trong 
chủ đề này.

Chinh phục từ vựng của bài thi TOEIC 
mới trong 30 ngày

Đây đã là cái résumé 
thứ bao nhiêu rồi…

Ồ, công ty H có opening nè.  
Mình phải apply ngay mới được.

Mời applicant  
tiếp theo!

Mình meet tất cả job 
requirements nên chắc 

sẽ trúng tuyển thôi! Mình 
là candidate có thể nói là 

qualified nhất!

Cậu có muốn nói gì không? 
Confidence lên và nói  

xem nào!

Tôi mong muốn được vào làm  
ở công ty K ạ! 

Công ty K…
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* Các ký hiệu sử dụng trong sách:
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1 Giới thiệu về chủ đề và truyện tranh ngắn
Giới thiệu về chủ đề và những nội dung thường xuất hiện trong đề thi liên quan đến chủ đề đó. 
Mở đầu mỗi bài là một mẩu truyện tranh hài hước với các từ vựng sẽ được học trong bài.

2 Từ vựng chính
Đây là phần cung cấp các từ vựng trọng tâm liên quan đến những chủ đề thường xuất hiện trong 
Part 5, 6, 7. Không chỉ học từ, bạn còn được cung cấp thêm nhiều thông tin liên quan giúp việc 
học tập và chuẩn bị cho bài thi hiệu quả hơn.

3 Tỷ lệ xuất hiện của từ
Được biểu diễn dưới dạng những ngôi sao cạnh mỗi từ, trong đó ***, ** và * lần lượt tương ứng 
với tỷ lệ xuất hiện của từ đó trong bài thi là rất cao, cao và trung bình.

4 Thường xuất hiện trong phần thi nào
Bạn cũng sẽ biết từ vựng đang học thường xuất hiện trong phần thi nào thông qua màu sắc của 
hình tròn nhỏ bên cạnh từ. Màu đen cho biết từ đó thường gặp trong Part 5 và 6, màu trắng tương 
ứng với Part 7.

5 Nghĩa của từ
Một từ có thể có rất nhiều nghĩa nên phần này chỉ cung cấp những nghĩa thường được sử dụng 
nhiều nhất trong bài thi TOEIC. Bên cạnh đó, bạn còn được học những từ vựng liên quan và 
những từ thường được kết hợp với từ vựng đó.

6 Ví dụ và dịch nghĩa
Đây là những câu có chứa từ đang học sát với cách mà từ đó thường xuất hiện trong bài thi 
TOEIC. Phần dịch nghĩa sẽ giúp bạn hiểu và nắm bài tốt hơn.

7 Bài thi TOEIC dạng thức mới
Phần này chỉ cho người học thấy cách các từ vựng được sử dụng trong câu hỏi của bài thi TOEIC. 
Những câu hỏi đó có thể yêu cầu thí sinh chọn từ điền vào chỗ trống, chọn đáp án đúng ngữ 
pháp, chọn từ đồng nghĩa, v.v.

8 Các từ có liên quan
Dưới mỗi từ vựng chính là các từ có liên quan như từ phái sinh, từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa để 
người học có thể mở rộng vốn từ của mình.

9 Hình minh họa
Một số từ sẽ được minh họa bằng những hình vẽ sinh động giúp cho việc hiểu nghĩa và ghi nhớ 
từ vựng đó được dễ dàng hơn.

10 Phiên âm
Bằng cách cung cấp phiên âm cả giọng Mỹ và giọng Anh, cuốn sách giúp người học chuẩn bị 
tốt hơn cho phần thi Listening. Sự khác biệt giữa hai cách phát âm sẽ được chỉ rõ bằng phần 
gạch chân nên bạn có thể dễ dàng phân biệt.

Hackers TOEIC Vocabulary
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1 Từ vựng TOEIC cơ bản
Đây là những từ vựng cơ bản mà bạn nhất định phải nhớ để chuẩn bị cho bài thi TOEIC. Các từ vựng 
này được phân thành hai phần LC, RC căn cứ theo tần suất xuất hiện của chúng trong phần thi 
Listening và Reading. 

2 Từ vựng TOEIC mức 800 điểm
Nếu mục tiêu điểm số của bạn là 800 điểm trở lên, đừng bỏ qua những từ vựng này. Từ vựng ở phần 
này được phân thành các mục từ thường gặp trong LC, Part 5, Part 6 và Part 7.

3 Từ vựng TOEIC mức 900 điểm
Đây là phần dành cho người học có điểm số mục tiêu là 900 điểm trở lên. Từ vựng ở phần này cũng 
được phân thành các mục từ thường gặp trong LC, Part 5, Part 6 và Part 7.

TỪ VỰNG TOEIC HOÀN CHỈNH

38  |  Hackers TOEIC Vocabulary  

LC □ application form  phr mẫu đơn xin việc 

□ career  n sự nghiệp, nghề nghiệp

□ completion  n  sự hoàn thành

□ fair  adj  công bằng, hợp lý

□ graduation  n  sự tốt nghiệp

□ in fact  phr  trong thực tế

□ job fair  phr  hội chợ việc làm

□ job offer  phr  lời mời làm việc 

□ list  n  danh sách;  v  liệt kê

□ newcomer  n  người mới đến, nhân viên mới 

□ part-time  adj  bán thời gian

□ previous job  phr  công việc trước đây

□ secretary  n  thư ký

□ send in  phr  nộp, giao

□ tidy  adj  gọn gàng, ngăn nắp

□ trainee  n  thực tập sinh, người được đào tạo

RC □ apply for  phr ứng tuyển vào

□ aptitude  n  năng khiếu, năng lực

□ be admitted to  phr  được nhận vào

□ be advised to do  phr  được khuyên làm

□ criteria  n tiêu chuẩn (dạng số nhiều của 
criterion)

□ decade  n  thập kỷ

□ employ  v  thuê, mướn

□ insufficient  adj không đủ, thiếu

□ minimum  n  mức tối thiểu;  adj  tối thiểu 

□ party  n  bữa tiệc, nhóm, tổ chức 

□ plentiful  adj  dồi dào

□ profession  n  nghề nghiệp

Từ vựng TOEIC cơ bản

TỪ VỰNG TOEIC HOÀN CHỈNH   Tuyển dụng  
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LC □ credential  n thông tin xác thực, giấy chứng nhận

□ firsthand  adj  trực tiếp, mắt thấy tai nghe

□ hiring committee  phr ủy ban tuyển dụng

□ not to mention  phr  không đề cập đến

□ on occasion  phr  nhân dịp

□ overqualified  adj  có thừa năng lực, trình độ

□ screening  n  sự sàng lọc, sự phân loại

Part 5, 6 □ lag  v chậm trễ

□ on the waiting list  phr trong danh sách chờ

□ oriented    adj  được định hướng

□ pertaining to  phr gắn liền, đi đôi với

□ questionably  adv  đáng ngờ, có vấn đề

□ regularity  n  sự đều đặn, thường xuyên

□ replenish  v  cấp thêm, bổ sung

□ simplicity  n  sự đơn giản

□ stellar  adj xuất sắc, ưu tú

□ versatile  adj nhiều tài, linh hoạt

Part 7 □ adept  adj  thành thạo, tinh thông

□ against all odds  phr  bất chấp sự chống đối mạnh mẽ/
mọi điều kiện bất lợi

□ command  n lệnh, sự điều khiển, sự chỉ huy

□ commensurate  adj  tỷ lệ thuận, xứng với

□ computer literate  phr  biết sử dụng máy tính

□ eagerness  n  sự say mê, sự háo hức

□ familiarize oneself with  phr  tự tìm hiểu, tự làm quen với

□ increment  n  sự tăng dần

□ interpersonal skills  phr  khả năng kết nối, kỹ năng mềm

□ mindful  adj  lưu tâm, quan tâm

□ preeminent  adj  xuất sắc, ưu việt, vượt trội

□ preliminary  adj  sơ bộ, mở đầu

□ prerequisite  n điều kiện tiên quyết;   adj  cần thiết
□ probationer  n  nhân viên thực tập, người bị  

quản chế

□ sternly  adv  nghiêm khắc, cứng rắn

Từ vựng TOEIC mức 900 điểm

DAY 01
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LC □ achieve one’s goal  phr  đạt mục tiêu của ai đó

□ apprentice  n người học việc, người tập sự

□ dress formally  phr  ăn mặc trang trọng

□ dressed in suit  phr  mặc vest, com lê

□ figure out  phr  tìm ra, phát hiện ra

□ full time work  phr  công việc toàn thời gian

□ job opportunity  phr  cơ hội việc làm

□ job search  phr  tìm việc làm

□ job seeker  phr  người tìm việc 

□ lay out  phr đặt ra, bày ra

□ letter of recommendation  phr  thư giới thiệu

□ pay raise  phr  tăng lương

□ practical experience  phr  kinh nghiệm thực tế

□ proof of employment   phr bằng chứng công việc

□ reapply  v  ứng tuyển lại, áp dụng lại

□ recommendation letter  phr  thư giới thiệu, thư tiến cử

□ reference letter  phr  thư giới thiệu, thư xác nhận

□ send off to  phr  gửi (thư) tới

□ set up an interview  phr sắp xếp một cuộc phỏng vấn

□ take an examination  phr  làm một bài kiểm tra

□ training center  phr  trung tâm đào tạo

□ waiting room  phr  phòng chờ

□ well-educated  adj  có học thức, được giáo dục tốt

□ workstation  n chỗ ngồi (để làm việc)

□ zealous  adj  hăng hái, nhiệt huyết

Part 5, 6 □ cover letter  phr  đơn xin việc

□ devoted  adj  hết lòng, tận tâm 

□ energetic  adj  tràn đầy năng lượng, năng động

□ enthusiastic  adj nhiệt tình

□ excel  v  trội hơn, xuất sắc hơn

□ exclude  v  ngoại trừ, không bao gồm

□ fluently  adv một cách trôi chảy

□ get through  phr  vượt qua, đỗ 

Từ vựng TOEIC mức 800 điểm

CẤU TRÚC BÀI HỌC 
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1 Daily Checkup
Daily Checkup là phần câu hỏi ôn tập cuối mỗi bài được 
biên soạn theo định dạng bài thi thật có kèm theo các lưu 
ý nhỏ, qua đó bạn có thể kiểm tra lại những kiến thức đã 
học được trong ngày.

2 Câu hỏi theo bài thi TOEIC dạng thức mới
Cứ sau 10 ngày học, bạn lại có dịp được thử sức với cụm 
câu hỏi sát với bài thi TOEIC dạng thức mới nhằm ôn tập 
lại kiến thức cũ đồng thời nâng cao khả năng thích ứng 
với bài thi thật. Đáp án và giải thích chi tiết cho các cụm 
câu hỏi này nằm ở phần cuối sách.

3 120 thành ngữ và cụm từ cố định cần biết để 
chinh phục bài thi TOEIC 
Đây là các thành ngữ và cụm từ cố định thường xuất hiện 
trong các đoạn văn và câu hỏi ở Part 3, 4 và 7 của bài thi 
TOEIC dạng thức mới.

4 Index
Đây là phần phụ lục tổng hợp tất cả những từ vựng đã 
được giới thiệu trong sách. Các từ vựng trọng tâm được 
in bằng chữ màu xám nhằm giúp việc ôn tập được thuận 
tiện và hiệu quả hơn. 
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với nhau.

01 applicant

02 impressed

03 training

04 meet

05 familiar

ⓐ đào tạo, huấn luyện

ⓑ quen thuộc

ⓒ tìm hiểu, xác nhận

ⓓ thỏa mãn, đáp ứng

ⓔ ứng viên

ⓕ có ấn tượng

Hãy chọn từ phù hợp để điền vào mỗi câu  
của bài thi TOEIC dạng thức mới sau.

06 Mark’s         language skills helped him to get the job.

07 The         with a business major wants to work as a manager.

08 The store will         five people to work at the recently opened branch.

09 New employees         practical experience, so extra training is required.

ⓐ candidate ⓑ excellent ⓒ managerial ⓓ lack ⓔ hire

10 During the        , Jennifer was asked some difficult questions.

11 Only those who are proficient in programming are         to apply.

12 A         attitude is required to complete long-term projects successfully.

13 Veronica’s greatest         was winning a profitable contract with Bethel.

ⓐ qualified ⓑ diligent ⓒ prospective ⓓ interview ⓔ achievement
Answer     1.ⓔ 2.ⓕ 3.ⓐ 4.ⓓ 5.ⓑ 6.ⓑ 7.ⓐ 8.ⓔ 9.ⓓ 10.ⓓ 11.ⓐ 12.ⓑ 13.ⓔ   

DAY 01  Daily Checkup

Bài thi TOEIC dạng thức mới

Danh từ skill thường đi cùng với 
các tính từ như excellent, useful.

184  |  Hackers TOEIC Vocabulary  

01  The community center provides 
residents a ------- of courses in arts 
and crafts.

(A) showing 
(B) prospect 
(C) variety 
(D) consequence 

02  Users of the Zwisher line of kitchen 
appliances will ------- from the many 
conveniences they provide.

(A) improvise 
(B) benefit  
(C) follow 
(D) transform

03  Children are not allowed to attend 
the festival on their own and must 
be ------- by an adult.

(A) appeared 
(B) required 
(C) succeeded 
(D) accompanied 

04   Participating customers will be 
asked to ------- what they think of 
the company’s products on a survey 
form.

(A) manage 
(B) demand 
(C) adopt 
(D) indicate 

05  The museum’s current -------  
features displays of ancient artifacts 
discovered at a historical site in 
Turkey last year. 

(A) audience 
(B) exhibition 
(C) subscription 
(D) announcement

06  Online companies have an -------  
over traditional retail stores 
because they spend less on 
maintenance.

(A) admission 
(B) influence 
(C) advantage  
(D) experience

07  Employees who wish to -------  
how the new policy might affect  
them should consult their 
supervisors.

(A) enable 
(B) clarify  
(C) contain 
(D) inform

08  As part of a special -------, Stomps 
Gym is discounting its membership 
fee for new users.

(A) offer  
(B) notice 
(C) charge 
(D) warranty

CÂU HỎI THEO BÀI THI 
TOEIC DẠNG THỨC MỚI 1
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□ Hãy đánh dấu tick cạnh những cụm từ mà theo bạn nghĩa của chúng không có sự liên kết với từ vựng.

1 □ across the board toàn diện, trên mọi lĩnh vực
2 □ around the corner rất gần, sắp xảy ra
3 □ as we speak bây giờ, ngay lúc này
4 □ at any rate dù sao đi nữa
5 □ back out rút khỏi (một cam kết)
6 □ be better off tốt hơn, khấm khá hơn
7 □ be jammed with chật ních, kẹt cứng
8 □ be on one’s way đang đi, đã lên đường
9 □ be on track đang đi đúng hướng

10 □ be open to sẵn sàng đón nhận/tiếp thu
11 □ be set to do đã sẵn sàng để
12 □ be up for sẵn sàng cho điều gì
13 □ better (to be) safe than sorry cẩn thận vẫn hơn, cẩn tắc vô ưu
14 □ big on rất yêu thích
15 □ big-name nổi tiếng, quan trọng
16 □ blow A away làm cho A ngạc nhiên/ấn tượng
17 □ bottom line điểm mấu chốt, điểm cốt yếu
18 □ break ground khởi công, động thổ
19 □ build up gây dựng, bồi đắp
20 □ by all means bằng mọi cách

QUIZ  Hãy nối mỗi cụm từ ở cột bên trái với nghĩa tương ứng ở cột bên phải.

1. across the board
2. bottom line
3. big on
4. be up for

ⓐ sẵn sàng cho điều gì
ⓑ dù sao đi nữa
ⓒ rất yêu thích
ⓓ điểm mấu chốt
ⓔ toàn diện, trên mọi lĩnh vực 

Đáp án: 1. ⓔ  2. ⓓ  3. ⓒ  4. ⓐ

Ở Part 3 - 4 của phần thi Listening và Part 7 của phần thi Reading, thí sinh thường gặp các thành 
ngữ và cụm từ cố định mà nếu chưa gặp qua lần nào, bạn sẽ rất dễ hiểu nhầm nghĩa của chúng. 
Trong phần này, bạn sẽ được làm quen với những thành ngữ và cụm từ cố định như vậy để có thể 
chuẩn bị tốt nhất cho bài thi TOEIC. Đừng quên củng cố kiến thức với các câu đố ở cuối mỗi trang.

120 THÀNH NGỮ VÀ CỤM TỪ CỐ ĐỊNH CẦN BIẾT ĐỂ CHINH PHỤC BÀI THI TOEIC
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A

A as well as B 151
A be followed by B 342
A and B alike 341
a complete line of 136
a copy of 341
a couple of 230
a glass of 309
a great deal 152
a great deal of 360
a large attendance 377
a letter of gratitude 393
a loaf of 231
a number of 214
a piece of equipment 135
a range of 151
a selection of 182
a series of 199
a sheet of 70
a string of 342
a variety of (= various) 182
abandon 460
abate 167
abbreviate 379
ability 489
aboard 247
abolish 51
abridgment 379
abruptly 153
absence 143
absolute 195
absolutely 65
absorbing 153
abstract 81
abundant 340
abundantly 453
abuse 55
accelerate 296
accept 348
accept an award 406
accept the offer 136
acceptable 177
access 46
access road 468
access to 422
accessibility 105
accessible 92
accidentally 99
acclaim 275
accommodate 300
accommodation 310
accompany 112
accomplish 75

accomplished 194
accomplishment 403
accordance 57
accordingly 279
according to 49
account 428
account payable 440
accountable 81
accountant 341
accounting 329
accredit 455
accrue 441
accumulate 248
accuracy 452
accurate 193
accurately 335
accuse 56
accumulation  165
accustomed 59
achievable 201
achieve 319
achieve one’s goal 39
achievement 30
achiever 407
acknowledge 288
acquaint 67
acquaintance 89
acquire 354
acquired 72
acquisition 271
across from 439
across the street 423
act 50
acting 88
activate 342
active 347
actually 463
acute 499
adapt 72
adaptability 233
adaptable 279
adapted 215
add up to 342
added benefits 326
addition 340
additional 125
additional charge 296
additional fee 326
additionally 453
address 284
address the audience 40
adept 41
adequate 331
adequately 284

adhere 45
adjacent 464
adjourn 372
adjournment 343
adjust 78
adjust the mirror 71
administer 72
administrative 73
admired 407
admiringly 153
admission 109
admission to 120
adopt 147
advance 192
advance reservation 71
advanced 125
advancement 199
advantage 143
adventure 118
adverse 231
adversely 215
adversity 162
advertise 150
advertisement 139
advertising campaign 151
advice 446
advisable 100
advise 142
advise A of B 376
advisor 340
advisory 360
advocate 115
affair 231
affect 130
affiliation 265
affirmative  484
affix 291
afford to do 181
affordability 274
affordable 169
after all 134
against all odds 41
against the law 55
agency 285
agenda 363
agent 246
aggravate 105
aggression 233
aggressively 140
agile 327
aging 497
agree 78
agreeable 263
agreeably 310

Phần Index này tổng hợp tất cả những từ vựng được giới thiệu trong sách. Các từ vựng trọng tâm 
được in bằng chữ màu xám nhằm giúp việc ôn tập của bạn thuận tiện và hiệu quả hơn.
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Self-Test
1. Bạn có biết những từ dưới đây không?

accessible expand means outstanding postpone

A. Tất cả đều là từ mới đối với tôi
B. Tôi biết một đến hai từ trong số đó
C. Tôi biết ba đến bốn từ trong số đó
D. Tôi biết tất cả những từ đó

2. Việc nghe, đọc và hiểu các câu bằng tiếng Anh với bạn như thế nào?

A. Tôi không hiểu gì, kể cả với những câu dễ nhất
B. Tôi có thể hiểu đôi chút những câu đơn giản nhưng rất khó khăn để hiểu những 

câu dài
C. Tôi hiểu được ý nghĩa của hầu hết các câu, nhưng với những câu có cấu trúc ngữ 

pháp phức tạp thì hơi khó nắm bắt
D. Tôi dễ dàng hiểu cả những câu tương đối dài và phức tạp

3. Bạn có thể phân biệt được từ loại của các từ vựng dưới đây không?

competition competitive competent compete competitively

A. Đây là lần đầu tiên tôi nghe đến khái niệm “từ loại” trong tiếng Anh
B. Tôi có thể phân biệt được từ loại của một đến hai từ
C. Tôi có thể phân biệt được từ loại của ba đến bốn từ
D. Tôi có thể phân biệt được từ loại của cả năm từ

4. Bạn có biết rõ về các hình thức câu hỏi của từng phần thi trong bài thi 
TOEIC không?

A. Tôi hoàn toàn không biết gì
B. Tôi biết bài thi này được chia thành hai phần thi là nghe hiểu và đọc hiểu
C. Tôi biết các hình thức câu hỏi của từng phần thi
D. Tôi không chỉ biết về hình thức câu hỏi của các phần thi mà còn biết phương 

pháp ôn luyện để chuẩn bị cho từng phần thi đó 

KẾ HOẠCH HỌC TẬP PHÙ HỢP THEO TRÌNH ĐỘ 

●	 Nếu bạn có một mục tiêu điểm số cụ thể, hãy lật sang các trang tiếp theo (trang 22 - 25) để lựa chọn 
lộ trình học tập phù hợp với mục tiêu đó.

●	 Nếu bạn chưa có mục tiêu cụ thể nào về điểm số, hãy làm bài Self-Test dưới đây để tự đánh giá trình 
độ của mình và lựa chọn một lộ trình học tập phù hợp.
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5. Bạn có biết mối quan hệ giữa hai từ vựng dưới đây không?

allow : prevent

A. Tôi không biết nghĩa của cả hai từ
B. Tôi chỉ biết nghĩa của một từ
C. Tôi biết sơ qua nghĩa của hai từ này nhưng không biết về mối quan hệ giữa chúng
D. Tôi biết rõ mối quan hệ giữa hai từ đó

6. Mức độ hài lòng của bạn với điểm số của bài thi tiếng Anh chính thức lần 
trước?

A. Bài thi đó thực sự rất tệ
B. Có lẽ tôi cần phải nỗ lực một thời gian dài nữa
C. Có thể tôi chỉ cần nỗ lực thêm chút nữa thôi
D. Tôi hoàn toàn hài lòng với bài thi đó

7. Bạn có thể phân biệt được cách sử dụng của các từ vựng dưới đây 
không?

notify : announce : reveal

A. Tôi không biết nghĩa của các từ đó
B. Tôi biết nghĩa nhưng không biết cách sử dụng các từ này
C. Tôi có thể phân biệt được cách dùng của hai từ 
D. Tôi có thể phân biệt rõ ràng cách sử dụng của cả ba từ

8. Khi làm bài thi tiếng Anh, có nhiều câu hỏi bạn không trả lời được vì 
không biết từ vựng không?

A. Tôi không biết một từ nào trên cả trang đề thi
B. Tôi có đọc được nhưng không hiểu nghĩa
C. Có nhiều câu hỏi tôi trả lời theo cảm tính, việc hiểu chính xác ý nghĩa của câu rất 
khó khăn 
D. Có rất ít từ mà tôi không biết trong đề thi, tôi có thể trả lời chính xác gần như tất 
cả các câu hỏi

* Với điểm số cho các câu trả lời là A = 0, B = 1, C = 2, D = 3, hãy tự chấm và cộng điểm tổng.

 Điểm tổng: _____ điểm/24 điểm.                ->> Xem kết quả và kế hoạch học tập ở trang sau

Hackers TOEIC Vocabulary
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* Mỗi khi kết thúc một giai đoạn, hãy chuyển tới học phần 120 thành ngữ và cụm từ cố định cần biết để 
chinh phục bài thi TOEIC (trang 515).

Giai đoạn Kế hoạch học tập

Giai đoạn 1 
(Từ ngày 01  

đến ngày 15)

Từ vựng trọng tâm (học từ)
• Ghi nhớ các từ vựng trọng tâm của hai bài mỗi ngày.

Giai đoạn 2 
(Từ ngày 16  

đến ngày 30)

Từ vựng trọng tâm (học từ, ví dụ, những nội dung sẽ xuất hiện trong bài thi TOEIC 

dạng thức mới)

•  Mỗi ngày, hãy ôn lại các từ vựng trọng tâm của hai bài học, xem ví dụ để nắm 

chắc cách sử dụng của từ, đọc kỹ phần Bài thi TOEIC dạng thức mới để biết xu 

hướng ra đề của các câu hỏi về từ vựng.

Từ vựng TOEIC hoàn chỉnh (Từ vựng TOEIC cơ bản)

• Mỗi ngày, hãy học thuộc phần Từ vựng TOEIC cơ bản của hai bài.

Dưới đây là lộ trình học tập hai giai đoạn trong vòng 30 ngày được đề xuất cho những người 
cần xây dựng vốn từ vựng TOEIC cơ bản và hướng đến mục tiêu đạt điểm số từ 600 - 700 
điểm với giáo trình Hackers TOEIC Vocabulary.

Kế hoạch học tập cho mục tiêu 600 – 700 điểm 
(Bài Self-Test từ 0 đến 11 điểm)

KẾ HOẠCH HỌC TẬP PHÙ HỢP THEO TRÌNH ĐỘ 
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* Mỗi khi kết thúc một giai đoạn, hãy chuyển tới học phần 120 thành ngữ và cụm từ cố định cần biết để 
chinh phục bài thi TOEIC (trang 515).

Giai đoạn Kế hoạch học tập

Giai đoạn 1 
(Từ ngày 01  

đến ngày 10)

Từ vựng trọng tâm (học từ)
• Ghi nhớ các từ vựng trọng tâm của ba bài mỗi ngày.

Giai đoạn 2 
(Từ ngày 11  

đến ngày 20)

Từ vựng trọng tâm (học từ và ví dụ)

•  Mỗi ngày, hãy ôn lại các từ vựng trọng tâm của ba bài, xem ví dụ để nắm chắc 

cách sử dụng từ.

Từ vựng TOEIC hoàn chỉnh (Từ vựng TOEIC cơ bản)

• Mỗi ngày, hãy học những từ vựng TOEIC cơ bản mà bạn chưa nắm rõ của ba bài.

Giai đoạn 3 
(Từ ngày 21  

đến ngày 30)

Từ vựng trọng tâm (học từ, ví dụ và những nội dung sẽ xuất hiện trong bài thi 
TOEIC mới)

• Mỗi ngày, hãy ôn lại các từ vựng trọng tâm của ba bài, đọc kỹ ví dụ để nắm chắc 
cách sử dụng của từ, đọc thêm phần Bài thi TOEIC dạng thức mới để biết xu 
hướng ra đề của các câu hỏi về từ vựng.

• Luyện tập trả lời các câu hỏi về từ vựng của Part 5, 6, 7 với các cụm Câu hỏi theo 
bài thi TOEIC dạng thức mới.

Từ vựng TOEIC hoàn chỉnh (Từ vựng TOEIC mức 800 điểm)

• Mỗi ngày, hãy học thuộc phần Từ vựng TOEIC mức 800 điểm của ba bài.

Hackers TOEIC Vocabulary

Dưới đây là lộ trình học tập ba giai đoạn trong vòng 30 ngày được đề xuất cho những người 
có vốn từ vựng ở trình độ trung cấp và hướng đến mục tiêu đạt 800 điểm với giáo trình 
Hackers TOEIC Vocabulary.

Kế hoạch học tập cho mục tiêu 800 điểm 
(Bài Self-Test từ 12 đến 17 điểm)
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*Mỗi khi kết thúc một giai đoạn, hãy chuyển tới học phần 120 thành ngữ và cụm từ cố định cần biết để 
chinh phục bài thi TOEIC (trang 515).

Dưới đây là lộ trình học tập ba giai đoạn trong vòng 30 ngày được đề xuất cho những 
người có vốn từ vựng xuất sắc và hướng đến mục tiêu đạt 900 điểm với giáo trình Hackers 
TOEIC Vocabulary.

Giai đoạn Kế hoạch học tập

Giai đoạn 1 
(Từ ngày 01 

đến ngày 10)

Từ vựng trọng tâm (học từ và ví dụ)
•  Mỗi ngày, hãy học thuộc từ vựng trọng tâm của ba bài, đọc kỹ ví dụ để nắm 

vững cách sử dụng của từ.

Từ vựng TOEIC hoàn chỉnh (Từ vựng TOEIC cơ bản)
• Mỗi ngày, hãy ôn lại những từ vựng TOEIC cơ bản mà bạn chưa nắm rõ của 

ba bài.

Giai đoạn 2 
(Từ ngày 11  

đến ngày 20)

Từ vựng trọng tâm (học từ, ví dụ và những nội dung sẽ xuất hiện trong bài thi 
TOEIC mới)
• Mỗi ngày, hãy ôn lại các từ vựng trọng tâm của ba bài, đọc kỹ ví dụ để nắm 

chắc cách sử dụng của từ, đọc thêm phần Bài thi TOEIC dạng thức mới để biết 
xu hướng ra đề của các câu hỏi về từ vựng.

Từ vựng TOEIC hoàn chỉnh (Từ vựng TOEIC mức 800 điểm)
•  Mỗi ngày, hãy ôn lại những từ bạn chưa nắm rõ trong phần Từ vựng TOEIC 

mức 800 điểm của ba bài.

Giai đoạn 3 
(Từ ngày 21  

đến ngày 30)

Từ vựng trọng tâm (học từ, ví dụ và những nội dung sẽ xuất hiện trong bài thi 

TOEIC mới)

•  Mỗi ngày, hãy ôn lại từ vựng trọng tâm của ba bài, xem ví dụ để nắm chắc cách 

sử dụng của từ, đọc kỹ phần Bài thi TOEIC dạng thức mới, học thuộc các từ 

vựng liên quan đến từ vựng trọng tâm.

•  Luyện tập trả lời các câu hỏi về từ vựng của Part 5, 6, 7 với các cụm Câu hỏi 

theo bài thi TOEIC dạng thức mới.

Từ vựng TOEIC hoàn chỉnh (Từ vựng TOEIC mức 900 điểm)
•  Mỗi ngày, hãy học thuộc phần Từ vựng TOEIC mức 900 điểm của ba bài.

Kế hoạch học tập cho mục tiêu 900 điểm
(Bài Self-Test từ 18 đến 24 điểm)

KẾ HOẠCH HỌC TẬP PHÙ HỢP THEO TRÌNH ĐỘ 
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* Sau khi kết thúc giai đoạn này, hãy chuyển tới học phần 120 thành ngữ và cụm từ cố định cần biết để 
chinh phục bài thi TOEIC (trang 515).

Hackers TOEIC Vocabulary

Dưới đây là lộ trình học tập được đề xuất cho những đối tượng đã có vốn từ vựng xuất sắc 
và muốn nâng cao trình độ của mình với Hackers TOEIC Vocabulary.

Kế hoạch học tập dành cho những 
đối tượng đã có vốn từ vựng xuất sắc

Giai đoạn Kế hoạch học tập

Giai đoạn 1 
(Từ ngày 01 

đến ngày 30)

Từ vựng trọng tâm

•  Mỗi ngày, hãy học từ vựng trọng tâm và các từ vựng liên quan của một bài, 

xem ví dụ để nắm rõ cách sử dụng của từ.

•  Đọc phần Bài thi TOEIC dạng thức mới để nắm rõ xu hướng ra đề của các câu 

hỏi về từ vựng.

•  Luyện tập trả lời các câu hỏi về từ vựng của Part 5, 6, 7 với các cụm Câu hỏi 

theo bài thi TOEIC dạng thức mới.

Từ vựng TOEIC hoàn chỉnh
•  Mỗi ngày, hãy ôn lại và học thuộc những từ mà bạn chưa nắm rõ trong các 

phần Từ vựng TOEIC cơ bản, Từ vựng TOEIC mức 800 điểm và Từ vựng 
TOEIC mức 900 điểm.
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THOÁT CẢNH  
THẤT NGHIỆP

Bí quyết của thành công là tự tin!

Tuyển dụng01
DAY

Nắm vững chủ đề để chuẩn bị cho Bài thi TOEIC dạng thức mới!
Với chủ đề tuyển dụng, chúng ta sẽ thường gặp trong đề thi những nội dung như thông báo tuyển 
dụng, đơn xin việc, email thông báo kết quả phỏng vấn. Hãy cùng tìm hiểu những từ vựng thường 
xuất hiện trong chủ đề này.

30 phút tự học TOEIC mỗi ngày

Đây đã là cái résumé 
thứ bao nhiêu rồi…

Ồ, công ty H có opening nè.  
Mình phải apply ngay mới được.

Mời applicant  
tiếp theo!

Mình meet tất cả job 
requirements nên chắc 

sẽ trúng tuyển thôi! Mình 
là candidate có thể nói là 

qualified nhất!

Cậu có muốn nói gì không? 
Confidence lên và nói  

xem nào!

Tôi mong muốn được vào làm  
ở công ty K ạ! 

Công ty K…
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1 résumé 

[UK r*zum+i]

[US r*zju:mei]

 n  sơ yếu lý lịch

Fax your résumé and cover letter to the above number.  
Hãy gửi sơ yếu lý lịch và đơn xin việc của bạn qua fax đến số 
bên trên.

2 opening 

[UK 0upEniy]

[US @upEniy]

syn.   vacancy khoảng 
trống, vị trí trống

 n  vị trí trống, sự mở cửa, lễ khai trương

There are several job openings at the restaurant 
right now.  
Ngay bây giờ đang có một vài vị trí công việc còn trống ở nhà hàng.

JX Finances officially announced the opening of its 
first international branch.
JX Finances đã chính thức thông báo việc khai trương chi 
nhánh quốc tế đầu tiên của mình.

 Bài thi TOEIC dạng thức mới

Ngữ 
pháp 

an opening vị trí trống (danh từ đếm được) 

Khi opening được dùng với nghĩa “vị trí trống” thì đây là danh 
từ đếm được, ta cần thêm mạo từ không xác định an hoặc viết 
dưới dạng số nhiều openings.

syn. Khi opening mang nghĩa “vị trí trống”, ta có thể thay nó bằng 
vacancy.

3 applicant 

[%plik2nt]

der.  apply (v)  
        áp dụng, ứng tuyển

  application (n) đơn 
ứng tuyển, sự ứng dụng

 appliance (n)  
       thiết bị, dụng cụ

 n  ứng viên, người xin việc

Applicants are required to submit a résumé.
Các ứng viên cần phải nộp sơ yếu lý lịch.

 Bài thi TOEIC dạng thức mới

Cụm 
từ 

thường 
gặp

complete/submit/receive + an application 
điền/nộp/nhận đơn đăng ký

 application thường đi kèm các động từ như complete, submit, 
receive.

Các từ 
dễ 

nhầm 
lẫn

applicant ứng viên 
application bản đăng ký, đơn ứng tuyển, sự ứng dụng

Cần phân biệt rõ applicant là danh từ chỉ người và application 
là danh từ chỉ vật. Tuy có cùng gốc từ nhưng chúng mang ý 
nghĩa hoàn toàn khác nhau. Chúng ta cũng nên lưu ý tránh 
nhầm lẫn với từ appliance (thiết bị điện tử).

4 requirement 

[UK rikw!i2Rm2nt]

[US rikw!i2m2nt]

der.  require (v) yêu cầu

syn.   prerequisite  
điều kiện tiên quyết

 n  điều kiện cần thiết, yêu cầu

A driver’s license is a requirement of this job.
Giấy phép lái xe là một điều kiện cần cho công việc này.
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 Bài thi TOEIC dạng thức mới

Cụm 
từ 

thường 
gặp 

a requirement + of/for  điều kiện cần cho 

requirement thường đi kèm giới từ of, for

5 meet 

[mi:t]

syn.   satisfy, fulfill  
thỏa mãn, đáp ứng  
(yêu cầu, điều kiện)

 v  thỏa mãn, đáp ứng (yêu cầu, điều kiện)

Applicants must meet all the requirements for the job.  
Các ứng viên phải đáp ứng tất cả yêu cầu của công việc.

 Bài thi TOEIC dạng thức mới

Cụm 
từ 

thường 
gặp 

meet one’s needs đáp ứng nhu cầu của ai đó
meet requirements đáp ứng các yêu cầu/đòi hỏi
meet customer demand đáp ứng yêu cầu của khách hàng
meet expectations thỏa mãn mong đợi

meet thường được biết đến với nghĩa “gặp mặt”, tuy nhiên 
trong bài thi TOEIC, nó thường xuất hiện với nghĩa “đáp ứng 
được yêu cầu nào đó”. 

6 qualified 

[UK kw$l2fOid]

[US kwClif1id]

der.  qualify (v) đủ điều kiện, 
phù hợp

  qualification (n)  
phẩm chất, năng lực

  qualifier (n)  
người đủ điều kiện

syn. certified  
       được chứng nhận

 adj  đủ khả năng, trình độ, điều kiện

People with master’s degrees are qualified for the 
research position. Những người có bằng thạc sĩ thì đủ điều 
kiện cho vị trí nghiên cứu này.

 Bài thi TOEIC dạng thức mới

Cụm 
từ 

thường 
gặp 

be qualified for đủ điều kiện cho 

qualifications for tiêu chuẩn (phẩm chất, năng lực) cho

qualified và danh từ qualification thường đi kèm giới từ for.

7 candidate 

[UK k%ndid+it]

[US k%ndid2t]

syn.  applicant ứng viên

 n  thí sinh, ứng viên

Five candidates will be selected for final interviews.
Năm ứng viên sẽ được chọn vào vòng phỏng vấn cuối cùng.

8 confidence 

[UK k$nf2d2ns]

[US kCnfid2ns]

der.   confident (adj)  
tự tin, tin tưởng

 n  sự tự tin, sự tin tưởng, lòng tin

We have confidence that she can handle the position. 
Chúng tôi có lòng tin rằng cô ấy có thể đảm đương được vị trí này. 

The recommendations showed confidence in his 
abilities.  
Các thư giới thiệu đều thể hiện sự tin tưởng vào năng lực của 
anh ấy. 
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 Bài thi TOEIC dạng thức mới

Cụm 
từ 

thường 
gặp 

1. show/express + confidence in thể hiện sự tự tin về
  confidence thường ghép cặp với các động từ liên quan 

đến việc thể hiện cảm xúc như show, express và cũng 
thường đi với giới từ in.

2. confidence in tin chắc, tự tin về điều gì
 in confidence bí mật

  Câu hỏi thường sẽ đưa ra từ confidence kết hợp với giới 
từ in. Ý nghĩa của cụm từ sẽ hoàn toàn khác nhau tùy 
vào vị trí của giới từ in, các bạn cần lưu ý và học thuộc 
điều này.

9 highly 

[h!ili]

 adv  rất, hết sức

Mr. Monroe’s experience makes him highly qualified 
for the job.  Kinh nghiệm của Monroe khiến ông ấy rất phù 
hợp với công việc này.

 Bài thi TOEIC dạng thức mới

Cụm 
từ 

thường 
gặp 

highly + competent/recommended/qualified/
competitive/profitable
rất có khả năng/rất được khuyến khích/rất đủ điều kiện/có 
tính cạnh tranh cao/ rất có lợi

Trong đề thi, highly cũng giống như các trạng từ nhấn mạnh 
very, most đóng vai trò bổ nghĩa cho tính từ hoặc quá khứ 
phân từ. 

10 professional 

[pr2f*?2nl]

der.    profession (n)  
nghề nghiệp 
professionally (adv) 
 thành thạo, chuyên nghiệp

 adj  có tính chuyên môn, chuyên nghiệp, lành nghề

Jeff is known as a professional photographer. 
Jeff được biết đến như một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp.

 n  chuyên gia

Merseyside Hospital is looking for a certified health 
professional. Bệnh viện Merseyside đang tìm kiếm một 
chuyên gia y tế có bằng cấp.

11 interview 

[UK .nt2Rvj8:]

[US .nt2vju:]

 n  cuộc phỏng vấn

The interviews are being held in meeting room three.  
Các cuộc phỏng vấn đang được thực hiện tại phòng họp số 3.

 v  phỏng vấn

The manager interviewed almost 100 applicants.
Vị quản lý này đã phỏng vấn gần 100 ứng viên.
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12 hire 

[UK h1i2R]

[US h1i2]

 v  thuê mướn, tuyển dụng

The company expects to hire several new employees 
next month. 
Công ty kỳ vọng sẽ tuyển được vài nhân viên mới vào tháng tới.

13 training 

[tr*iniy]

 n  sự đào tạo, huấn luyện

This company offers on-the-job training for new staff. 
Công ty này cung cấp chương trình đào tạo tại chỗ cho nhân 
viên mới.

14 reference 

[r*fEr2ns]

der.   refer (v)  
tham khảo, xem

 n  sự giới thiệu, sự tham khảo

Philip asked his previous employer to write a reference 
letter for him.
Philip nhờ quản lý cũ của mình viết một lá thư giới thiệu cho 
anh ấy.

The database contains reference material on all 
aspects of labor law.
Cơ sở dữ liệu đó chứa tài liệu tham khảo về mọi khía cạnh của 
luật lao động.

15 position 

[p2z.?2n]

 n  chức vụ, vị trí

The advertised position provides health care and 
other benefits. 
Vị trí được quảng cáo đó chu cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe 
và các phúc lợi khác.

 v  định vị, đặt vào vị trí

The secretary positioned the chairs around the 
table before the meeting began.
Thư ký xếp ghế xung quanh bàn trước khi cuộc họp bắt đầu.

 Bài thi TOEIC dạng thức mới

Cụm 
từ 

thường 
gặp 

accept a position chấp nhận vị trí làm việc

apply for a position ứng tuyển cho một vị trí 

position thường đi kèm các động từ mang nghĩa “ứng 
tuyển”, “chấp thuận”.

16 achievement 

[2t?.:vm2nt]

 n  thành tựu, thành tích, sự đạt được

List all of your achievements from previous jobs on 
your résumé. 
Hãy liệt kê tất cả những thành tích của bạn trong công việc 
trước vào bản sơ yếu lý lịch.
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 Bài thi TOEIC dạng thức mới

Các từ 
dễ 

nhầm 
lẫn

achievement thành tựu, thành tích
achiever người đạt thành tích

Bạn sẽ rất dễ bắt gặp trong đề thi yêu cầu phân biệt danh từ 
chỉ vật achievement và danh từ chỉ người achiever.

17 impressed 

[impr*st]

 adj  có ấn tượng, cảm phục

The CEO was impressed by his assistant’s organizing 
skills.  Vị giám đốc điều hành đã bị ấn tượng bởi kỹ năng tổ 
chức của viên thư ký đó.

 Bài thi TOEIC dạng thức mới

Các 
từ dễ 
nhầm 

lẫn

impressed có ấn tượng, bị ấn tượng
impressive gây xúc động, gợi cảm

Cần tránh nhầm lẫn giữa 2 từ có hình thái giống nhau này. 
impressed được dùng để miêu tả cảm xúc của con người, 
impressive được dùng để nói về đối tượng gợi lên cảm xúc đó. 

18 excellent 

[*ks2l2nt]

 adj  xuất sắc, vượt trội, ưu tú

Because of her excellent managerial skills, Erin was 
hired for the job. 
Nhờ kỹ năng quản lý xuất sắc của mình, Erin đã được tuyển 
dụng làm công việc này.

19 eligible 

[*lidX2bl]

der.   eligibility (n) sự thích 
hợp, việc đủ tư cách

ant.   ineligible  
không đủ tư cách

 adj  có đủ tư cách, thích hợp

The part-time workers are also eligible for paid 
holidays. 
Các nhân viên bán thời gian cũng đủ điều kiện để được nghỉ 
phép có trả lương.

 Bài thi TOEIC dạng thức mới

Cụm 
từ 

thường 
gặp 

be eligible for + membership/compensation/
position
đủ kiều kiện làm hội viên/nhận bồi thường/được thăng chức
be eligible to do có đủ tư cách làm việc gì 
eligible thường được sử dụng cùng với giới từ for hoặc to 
cùng động từ nguyên thể. Sau for thường là những danh từ 
chỉ sự ưu đãi hay chức vị như membership, compensation, 
position.
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Các từ 
dễ 

nhầm 
lẫn

eligible : allowed
Chúng ta hãy phân tích ví dụ của từ này khi mang nghĩa “được 
cho phép”.

eligible có đủ điều kiện làm gì
Được dùng khi nói về việc một người thỏa mãn điều kiện 
để làm gì đó.

allowed được cho phép, được đồng ý
Được dùng khi một việc nào đó được phép thực hiện.

Business dinners are included as allowed expenses. 
Những bữa tối mang tính chất công việc được tính như 
các khoản chi phí được cho phép.

20 identify 

[UK 1id*nt2fOi]

[US 1id*ntif1i]

der.   identification (n) sự 
nhận diện, giấy tờ chứng 
minh/chứng minh thư

 v  nhận diện, nhận ra

Staff members wear uniforms so that they are easy 
for customers to identify. 
Các nhân viên mặc đồng phục để khách hàng dễ dàng nhận  
ra họ.

21 associate 

[UK 2s0usi+it]

[US 2s@usieit]

(n)  đồng minh, cộng sự

(adj) cùng cộng tác, liên đới 

[UK 2s0usi2t, US 2s@usi2t]

der.   association (n)  
sự hợp tác, liên minh

 v  liên kết, kết giao

Two of the applicants were associated with a 
competitor.  
Hai trong số các ứng viên có liên kết với một đối thủ.

 Bài thi TOEIC dạng thức mới

Cụm 
từ 

thường 
gặp 

be associated with có liên quan tới
in association with hợp tác/liên minh với 

Thể bị động be associated và danh từ association thường 
xuất hiện trong đề thi, chúng hay được dùng với giới từ with.

22 condition 

[k2nd.?2n]

 n  điều kiện

The conditions of employment are listed in the job.  
Những điều kiện của công việc được liệt kê trong thông báo 
tuyển dụng.

23 employment 

[implCim2nt]

der.   employ (v)  
tuyển dụng, thuê 

  employee (n) nhân viên

  employer (n)  
người tuyển dụng

ant.   unemployment  
thất nghiệp 

 n  việc làm

The company announced employment opportunities 
in personnel department.
Công ty đã thông báo những cơ hội việc làm ở phòng nhân sự.

(= hire ↔ lay off, dismiss, fire)
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24 lack 

[l5k]

 v  thiếu, không có 

Carl lacked the ability to get along well with his 
coworkers. Carl không có khả năng hòa nhập với các đồng 
nghiệp của mình.

 n  sự thiếu hụt

Due to a lack of funds, the project has been 
temporarily halted.
Do thiếu kinh phí, dự án đã tạm thời bị dừng lại.

25 managerial 

[UK mBnidX.Eri2l]

[US mBn2dX.2ri2l]

der.   manage (v)  
quản lý, điều khiển

syn.   supervisory  
giám sát, giám thị

 adj  thuộc về quản lý

Mike is seeking a managerial position in the 
accounting field. 
Mike đang tìm kiếm một vị trí quản lý trong ngành kế toán.

 Bài thi TOEIC dạng thức mới

Cụm 
từ 

thường 
gặp 

managerial + staff/experience nhân viên quản lý, kinh 
nghiệm quản lý

managerial thường được kết hợp với danh từ “nhân viên” hoặc 
“kinh nghiệm”.

26 diligent 

[UK d.l2dX2nt]

[US d.lidX2nt]

der.   diligence (n)  
sự cần cù, siêng năng 
diligently (adv) một 
cách chăm chỉ, miệt mài

 adj  siêng năng, cần cù

Carmen is one of the most diligent workers in the 
company. 
Carmen là một trong những nhân viên siêng năng nhất ở công 
ty này.

27 familiar 

[UK f2m.lj2R]

[US f2m.li2]

der.   familiarize (v) 
(làm) quen, phổ biến

ant.   unfamiliar không 
quen thuộc, không biết

 adj  quen thuộc, thuần thục

Staff must review the handbook to become familiar 
with it. Nhân viên phải xem lại sổ tay hướng dẫn để nắm rõ nó. 

 Bài thi TOEIC dạng thức mới

Cụm từ 
thường gặp be familiar with quen thuộc với, nắm rõ 

familiar thường đi kèm với giới từ with.

28 proficiency 

[pr2f.?2nsi]

der.   proficient (adj)  
thuần thục, điêu luyện

 n  sự thông thạo, sự thành thạo

Overseas workers need proof of proficiency in a 
second language.
Người lao động ở nước ngoài cần phải chứng minh sự thông 
thạo một ngôn ngữ thứ hai.


