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Từ TOEIC

Đền bù, bù đắp : offset /'ɔ:fset/
Hấp dẫn, lôi cuốn là tempt đây này
Make easier : facilitate /fə'siliteit/
Năng lực : qualifications
Buổi họp, phiên họp : session /'seʃn/
(SỰ) xoay vòng : revolution /,revə'lu:ʃn/ đó thôi
-------------Hoàn thành, làm trọn : fulfill /ful'fil/
Rộn ràng(vì vui sướng) , run lên(vì sợ hãi) thì thrill đây mờ
Doanh thu là turnover
Tìm hiểu chắc chắn là ascertain /,æsə'tein/

Ngăn cản, giữ lại : withhold /wi 'hould/
Danh sách vốn đầu tư : portfolio /pɔ:t'fouljou/ đây mờ
Tiền phà, tiền xe : fare /feə/
Gánh, chịu, mắc, bị: incur /in'kə:/ không vui
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Đành cam chịu : reconcile /'rekənsail/
Nhìn chăm chú : scrutinize /'skru:tinaiz/ làm gì
Khoản thế chấp gọi mortgage
Sự nhìn chăm chú : scrutiny /'skru:tini/
Hợp đồng cho thuê là lease /li:s/
Trách nhiệm pháp lý : liability /,laiə'biliti/
Công trạng, giá trị : merit /'merit/
Mau lẹ hoặc ngay tức thì là prompt
------------------Lợi nhuận, lợi tức là yield /ji:ld/
Dẫn đến, đưa đến : conducive /kən'dju:vis/ mà
outlet /'autlet/: lối thoát, lối ra
Bắt tay vào làm ấy là embark /em'bɑ:k/
Sang trọng thì là deluxe
Khấu đi, trừ đi. : deduct /di'dʌkt/ mất dần
code /koud/: luật lệ vốn rất cần
Stock : kho dự trữ cũng cần quan tâm.

code /koud/
danh từ
bộ luật, luật
labour code: luật lao động
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code of honour: luân thường đạo lý
điều lệ, luật lệ, quy tắc; đạo lý (của một xã hội, của một giai cấp)
the code of the school: điều lệ nhà trường
-----------Cống hiến : tôi dedicate /'dedikeit/
Sao chép là duplicate
giống y như replicate đó mờ
Lặp lại, tái diễn : recur /ri'kə:/
Ngẫu nhiên : casual /'kæʤjuəl/: tình cờ đó thôi
Ghi chú :
-Replicate : reproduce or make an exact copy of. Ví dụ :
replicate the cell
-casual: ví dụ
seek help from casual passers-by
a casual meeting

------------Tuân theo abide by
Giống như follow, comply đó mờ
Người cung cấp : provider
Resolve: kiên quyết, như resolute /'rezəlu:t/
Pull out, draw out : rút lui
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Ví dụ :
- his resoluteness carried him through the battle
-it was his unshakeable resolution to finish the work
- stood resolute against the enemy
-faced with a resolute opposition
-a resolute and unshakeable faith
-------------Thuyết phục thì gọi convince /kən'vins/
Chứng minh, giải thích thì demonstrate /'demənstreit/
Cung cấp (cho sự cần thiết) : accommodate /ə'kɔmədeit/
Phân phối thì allocate đó mà.
preclude /pri'klu:d/: ngăn cản , đẩy xa

Ví dụ :
-The experiment demonstrated the instability of the compound
allocate
v. distribute according to a plan or set apart for a special purpose; apportion
-I am allocating a loaf of bread to everyone on a daily basis.
I'm allocating the rations for the camping trip.

---------

positive /'pɔzətiv/
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Hoàn toàn, đầy đủ: complete /kəm'pli:t/
Hoàn toàn , phát biểu thì tìm utter
Toàn bộ là entire /in'taiə/
Thuần túy, chỉ là pure đó cô
tổng cộng, toàn bộ : total /'toutl/
Real: thực tế đó, mơ hồ đâu ra
outright /aut'rait/: thẳng thắn đó mà
hoàn toàn, toàn bộ hoặc là dứt khoát

**positive /'pɔzətiv/
tính từxác thực, rõ ràng
a positive proof: một chứng cớ rõ ràng
quả quyết, khẳng định, chắc chắn
to be positive about something: quả quyết về một cái gìa positive answer: một câu
trả lời khẳng định
tuyệt đối; (thông tục) hoàn toàn, hết sức
he is a positive nuisance: thằng cha hết sức khó chịu
Pure:
thuần tuý
pure mathematics: toán học thuần tuý
pure physics: lý học thuần tuý (đối với thực hành)
hoàn toàn, chỉ là
it's pure hypocrisy: chỉ là đạo đức giả
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pure accident: chuyện hoàn toàn ngẫu nhiên

** utter(COMPLETE) /ˈʌt.əʳ/ US /ˈʌţ.ɚ/

adjective [before noun]
complete or extreme:
utter confusion/misery/chaos
utter nonsense/rubbish/drivel
The meeting was a complete and utter waste of time.
Lying back in the hot bath was utter bliss.

utterly /ˈʌt.əl.i/ US /ˈʌţ.ɚ.li/
adverb
What an utterly stupid thing to do!

utter (SPEAK) /ˈʌt.əʳ/ US /ˈʌţ.ɚ/

verb [T] SLIGHTLY FORMAL
to say something or to make a sound with your voice:
She sat through the whole meeting without uttering a word.
-------------
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Khác nhau, trái ngược : discrepant /dis'krepənt/
Lời phàn nàn : grievance /'gri:vəns/ hại tai
Kích động, khuyến khích :incite
incentive /in'sentiv/ (a) khuyến khích ai làm gì

* grievance
noun [C or U]
a complaint or a strong feeling that you have been treated unfairly:
A special committee has been appointed to handle prisoners' grievances.
Bill still harbours/nurses a grievance against his employers for not promoting him.
The small amount of compensation is a further source of grievance to the people
forced to leave their homes.
* incentive /ɪnˈsen.tɪv/ US /-ţɪv/

noun [C or U]
something which encourages a person to do something:
Tax incentives have been very effective in encouraging people to save and invest
more of their income.
[+ to infinitive] There is little incentive for people to leave their cars at home when
public transport remains so expensive.
Bonus payments provide an incentive to work harder.

incentivize, UK USUALLY incentivise /ɪnˈsen.tɪ.vaɪz/ US /-ţə-/
verb [T]
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to make someone want to do something:
We need to incentivize our sales managers to achieve these targets.

--------+--++

Đám đông tụ tập : concourse
Chủ nhà trọ là landlord /'lændlɔ:d/
-----------Xa nhất , tột bực : utmost /' tmoust/,
Như (uttermost) /' t moust/, extreme /iks'tri:m/ đó mờ

*extreme (BELIEFS) /ɪkˈstriːm/
adjective
describes beliefs and political parties which most people consider unreasonable
and unacceptable:
He has rather extreme views.
He's on the extreme right-wing of the party.

