Luyện tập –danh từ 4
Câu 1: Use the word in bold to form the noun which refers to the person who does that job.
A person who acts for a living is called an .......... .
A. action

B. actor

C. actress

D. acting

Câu 2: A ..... is someone who earns money from writing music.
A. musical

B. musican

C. musician

D. musicist

Câu 3: She didn't become famous as a ..... until her 17th novel was published.
A. novelists

B. novelist

C. noveler

D. novelor

Câu 4: In Part 5 of the FCE Exam your speaking ability will be assessed by the ..... .
A. examination

B. exammer

C. examinees

D. examiners

Câu 5: At the end of the interview the ..... asked if he could be shown around the company.
A. interviewer

B. Interviewee

C. Interviewing

D. Interviewor

Câu 6: The waiter asked the ..... if she would help him deal with a difficult customer.
A. waiting

B. waitress

C. waiting

D. waitor

Câu 7: An ..... is someone who will be able to go through your accounts and work out how
much money you have.
A. accountor

B. accountist

C. accountancy

D. accountant

Câu 8: ..... to the castle are expected to come during visiting times only.
A. visitors

B. Visiting

C. visitists

D. Visits

Câu 9: A........ is someone who sufffers from psychosis.
A. psychologist

B. psychotic

C. psychosistist

D. psychosomatic

Câu 10: The company starts to employ a lot of.............
A. employers

B. employing

C. employees

D. employists

Đáp án
1-B

2-C

3-B

4-D

5-A

6-B

7-D

8-A

9-B

10-C

LỜI GIẢI CHI TIẾT
Câu 1: Đáp án B
ACTOR/ACTRESS Giải thích:
Đáp án đúng là B: diễn viên
Đáp án A: hành vi , hành động
Đáp án C. diễn viên nữ , đào hát. ( ở đây không chỉ riêng diễn viên nữ)
Đáp án D. sự đóng vai, sự diễn xuất.
Câu 2: Đáp án C
MUSICIAN Giải thích:
Đáp án đúng là C. musician: nhạc sĩ
Đáp án A sai vì ‘’musical ‘’ là một tính từ nghĩa là : thuộc về âm nhạc
Đáp án B , D sai vì musican và musicist không phải là danh từ chỉ người của music đa
Câu 3: Đáp án B
NOVELIST Giải thích :
Đáp án đúng là B. novelist ( tiểu thuyết gia)
Các đáp án còn lại sai vì viết không đúng dạng của danh từ cần điền
Câu 4: Đáp án D
EXAMINERS
Đáp án đúng là D. examiners (giám thị)
Đáp án A. examination (kì thi)
Đáp án B. sai chính tả
Đáp án C. examinees (thí sinh)
Dịch nghĩa: ở phần thứ 5 trong bài thì FCE, phần kĩ năng nói của bạn sẽ được đánh giá bởi
các giáo viên chấm thi.
Câu 5: Đáp án A

Giải thích: Đáp án A. Interviewer (người phỏng vấn),
Đáp án đúng B. Interviewee (n)(người được phỏng vấn, ứng viên)
Đáp án C. Interviewing (động từ thêm đuôi "ing" của động từ interview)
Đáp án D. Interviewor (n) viết sai chính tả
Dịch nghĩa : Cuối buổi phỏng vấn, người ứng viên hỏi liệu rằng anh ta có được giới thiệu ở
công ty không. INTERVIEWEE
Câu 6: Đáp án B
WAITRESS
Giải thích: Chỗ trống này cần một danh từ chỉ người. Trong số những đáp án trên chỉ có đáp
án B chỉ người
Waitress(n) nữ bồi bàn
Waiter(n) nam bồi bàn
=> đáp án đúng là B. Waitress
Dịch nghĩa: nhân viên nam phục vụ bàn hỏi nhân viên nữ liệu rằng cô ấy có thể giúp anh ấy
giải quyết với những khách hàng khó tính
Câu 7: Đáp án D
ACCOUNTANT
Giải thích: Chỗ trống ở đây cần dùng một danh từ chỉ người => ta loại được đáp án C (nghề
kế toán)
Đáp án A và B không đúng dạng của danh từ chỉ người của account
Đáp án D. Accountant(n) kế toán
Dịch nghĩa: Kế toán là người có thể kết nối với tài khoản của bạn và xem xem bạn có bao
nhiêu tiền trong tài khoản
Câu 8: Đáp án A
Giải thích :
Đáp án A. Du khách
Đáp án B. Sự tham quan
Đáp án C. Sai vì không có nghĩa
Đáp án D. Động từ không đứng đầu câu và làm chủ ngữ

=> Đáp án chính xác nhất ở đây là A
Dịch nghĩa:
Những du khách đến lâu đài được dự kiến chỉ đến trong khoảng thời gian được tham quan.
Câu 9: Đáp án B
PSYCHOTIC
Giải thích:
Đáp án A(n) : nhà tâm lí học
Đáp án B (n) : bệnh nhân tâm thần., (a) mắc chứng loạn thần kinh
Đáp án C. Từ này không có nghĩa
Đáp án D(a): bệnh căng thẳng thần kinh
Đáp án đúng là B.
Dịch nghĩa : bệnh nhân tâm thần là một người mắc chứng rối loạn tâm thần
Câu 10: Đáp án C
EMPLOYEES Giải thích :
Dịch nghĩa: công ti bắt đầu tuyển rất nhiều nhân viên .
=> Đáp án đúng là C(n) : nhân viên, công nhân
Đáp án A(n) :nhà tuyển dụng
Đáp án D. Không có danh từ này
Đáp án B là danh động từ (n) sự tuyển dụng

