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BẠN MUỐN NÓI                       CÓ NGHĨA LÀ                 THI IELTS HÃY NÓI 

take en exam                                       tham dự kì thi                                  sit an exam 

give comment                                      đưa ra đánh giá        give feedback 

money paid for a course                      học phí                                             tutition fees 

not in fashion any more lỗi thời                                              old fashioned 

highly fashionable thời thượng               must – have 

informal clothes quần áo bụi                         casual clothes 

put on nice clothes ăn diện          get dressed up 

wear sth that suits you mặc đồ hợp        look good in sth 

Hire people                                         tuyển người                                 take on employees 

Ear money                                           kiếm tiền    earn a living 

Borrow money                                    mượn tiền                                     take out a loan  



BẠN MUỐN NÓI                     CÓ NGHĨA LÀ                    THI IELTS HÃY NÓI 

go to school đi học                                            attend classes 

learn sth by heart học thuộc                      memorize sth 

finish a job on time hoàn thành đúng hạn                     meet a deadline 

room with one bed phòng đơn       single room 

student accommodation nơi ở của sinh viên      dormitory 

begin to live in a property chuyển vào sống  to move into 

a perfect home ngôi nhà hoàn hảo  ideal home 

a large room phòng rộng   spacious room 

house you like ngôi nhà trong mơ  dream home 

a fixed address                                    địa chỉ cố định   permanent address 

 



BẠN MUỐN NÓI                     CÓ NGHĨA LÀ                    THI IELTS HÃY NÓI 

technology at home                         đồ công nghệ gia đình                  household appliances 

buy and sell land                             thị trường bất động sản                property market 

buy a house                                     sở hữu ngôi nhà                            own your own home 

all furniture included                      đã có đầy đủ nội thất                    fully - furnished 

look for a house                              tìm nhà                                    house - hunting 

read before sleep                            đọc sách trước khi đi ngủ   betime reading 

a digital book sách điện tử                                   an e - book 

books with soft cover   sách gaý mềm  paperback 

books with hard cover   sách gaý cứng  hardback 

at the cinema                                  trên màn ảnh rộng                          on the big screen 
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all furniture included                      đã có đầy đủ nội thất                    fully - furnished 

look for a house                              tìm nhà                                    house - hunting 

read before sleep                            đọc sách trước khi đi ngủ   betime reading 
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of the highest quality                      kinh điển                                      a classic 

start a business                                thành lập doanh nghiệp                set up a business 

buy a house                                     sở hữu ngôi nhà                            own your own home 

people famous in fashion               biểu tượng thời trang                    fashion icon 

traditional style                              phong cách cổ điển                         classic style 

not in fashion anymore                  hết thời                         go out of fashion 

never go out of fashion                  trường tồn                                   timeless 

wear nice clothes   mặc đẹp                          be well - dressed 

look good on sb   (quần áo) hợp người suit sb 

clothes for formal events                quần áo trang trọng                       smart clothes 

very fashionable                             thời thượng                                    trendy 
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clothes for formal events                quần áo trang trọng                     smart clothes 

very fashionable                             thời thượng                                  trendy 

pay the bill                                     trả tiền                                          foot the bill 

eat a lot                                          ăn nhiều                                 eat like a horse  

large meal                                      bữa ăn lớn                                     slap up meal 

enjoy sugary food                          hảo ngọt                                        have a sweet tooth 

eat sth with pleasure                       tận hưởng món ăn                         tuck into 

cook using instructions                  nấu theo công thức                        follow a recipe 

eat sth very quickly                        ăn gì đó rất nhanh                         bolt sth down 

 


