Message from Mr. XXXX
Thông điệp của Ông XXXX
Hello everybody.
Thân chào tất cả các Bạn.
I am XXXX of Panasonic XXXX racing team.
Tôi tên XXXX thuộc đội đua xe hơi Panasonic XXXX.
Believing in the XXXX family and our wonderful future, I am aiming to reach the highest
pinnacle in Formula One.
Tin tưởng vào gia đình XXXX và tương lai tuyệt vời của chúng ta, tôi đang nhắm vào đỉnh danh
vọng cao nhất của Formula One.
Congratulations for your great achievements!
Just as you all have become XXXX Customer Service Champions, I will pursue my dream to
become the champion of Formula One.
Xin có lời khen ngợi cho những thành đạt vĩ đại của các Bạn!
Cũng giống tất cả các Bạn đã trở thành những Vô địch Phục vụ Khách hàng XXXX, tôi sẽ đeo
đuổi giấc mơ của tôi trở thành vô địch của Formula One.
Please cheer for our Panasonic XXXX Racing Team!
Xin hãy hoan hô cổ võ cho Đội Đua Xe hơi Panasonic XXXX của chúng ta!
Thank you very much.
Cám ơn các Bạn rất nhiều.

(1)

Do not open the examination sheet before the test has started.

(2)

The time for the test is 30 minutes.

(3)

Write all answers on the answer sheet. Do not write any answers on the
examination sheet.

(4)

When changing your answer, make sure to erase the previous answer completely.

(5)

Raise your hand and ask the examiner when you are unclear about the meaning of
a question or answer. However, please note that the examiner cannot answer
every question that is asked.

(6)

If you finish within the 30 minutes, turn your answer sheet over and wait. Do not
leave your seat until the time allotted to take the exam is over.

(1)

Không nên mở bài thi trước khi cuộc thi bắt đầu.

(2)

Thời gian cho cuộc thi là 30 phút.

(3)

Viết tất cả các trả lời trong tờ trả lời. Không nên viết bất cứ trả lời nào trên tờ bài thi.

(4)

Khi thay đổi trả lời của bạn, hãy nhớ chắc là đã xóa toàn bộ trả lời trước.

(5)

Khi bạn không hiểu rõ về ý nghĩa của câu hỏi hay trả lời hãy giơ tay để hỏi giám
khảo. Tuy nhiên, xin lưu ý là giám khảo không thể trả lời bất cứ câu hỏi nào bạn
nêu lên.

(6)

Nếu bạn hoàn tất trong vòng 30 phút, hãy lật úp tờ trả lời của bạn và ngồi chờ.
Không nên rời khỏi chỗ ngồi cho đến khi thời gian dành cho cuộc thi chấm dứt.

1.

When you bend a steel sheet by hand as shown in the illustration, which of the following
is the name for the characteristic whereby the material tries to return to its original
shape?
a.
b.
c.
d.

1.

Elasticity
Plasticity
Flexibility
Rigidity

Khi bạn dùng tay bẻ cong thanh thép như hình vẽ chỉ rõ, nhóm từ nào dưới đây là tên
cho đặc tính của vật liệu làm cho nó cố trở về dạng ban đầu của nó?
a.
b.
c.
d.

Tính đàn hồi (Elasticity)
Tính dẻo (Plasticity)
Tính mềm dẻo (Flexibility)
Độ cứng (Rigidity)

