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Re-Examination : General Knowledge English 1 (E33204) 
Vocabulary : Odd One Out / One doesn’t belong 
Directions :  Three of the words in each group relate to one another in their meaning.  
         Choose the word that does not belong. 
1. a. chubby b. stout 
 c. obese d. meager 
2. a. merciful b. savage 
 c. benevolent d. compassionate 
3. a. vulnerable b. helpless 
 c. susceptible d. immune 
4. a. supposition b. contingency 
 c. presumption d. hypothesis 
5. a. rage b. wrath 
 c. felicity d. anger 
6. a. absurd b. practical 
 c. possible d. feasible 
7. a. complete b. through 
 c. inclusive d. comprehensive 
8. a. determined b. persistent 
 c. exultant d. tenacious 
9. a. lenient b. strict 
 c. supple d. yielding 
10. a. rest b. relax 
 c. uptight d. unwind 
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Vocabulary : Synonym in Context 
Directions :  Choose the alternative that best describes the meaning of the underlined word in bold type. 
11. One of the perks of being this company’s manager is that you get a company car. 
 a.  salaries b.  benefits   
 c.  gifts d.  wages 
12. According to the law, everyone at the crime scene is obliged to tell the truth about what happened. 
 a.  requested b.  reported   
 c.  required d.  relaxed 
13. Safety is paramount in our airline, and we relentlessly ensure that it is the core of our operations.  
 a.  important b.  impressive   
 c.  predictable d.  avoidable 
14. She had been seriously ill, so it came as a pleasant surprise when she miraculously recovered. 
 a.  gradually b.  peacefully   
 c.  rapidly d. unexpectedly 
15. Caner is a disease caused by malignant tumor resulting from an abnormal division of body cells. 
 a.  harmless b.  malevolent   
 c.  mortal d.  uncontrolled 
16. Communities on the island depend on fishing for their livelihood. 
 a.  loss b.  statement  
 c.  account d. income 
17. She was unable to suppress her anger and feeling. 
 a.  raise b.  limit   
 c.  show d. withhold 
18. Because of his failure last term, the U.S. president will not run for his second successive year. 
 a.  notorious b.  consecutive 
 c.  discontinued d.  successful 
19. The government has initiated a program to reform the economy. 
 a.  ended b.  started 
 c.  explained d.  sued 
20. I enjoyed the movie but I thought that its ending was too weak. 
 a.  unconvincing b.  ill 
 c.  crippled d.  enabled 
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Vocabulary : Meaning in Context 
Directions :  Choose the best alternative to make the sentence(s) meaningful. 
21. Ebola has __________ to several countries, becoming a global health __________. 
 a. spread - emergency b. stretched - accident 
 c. expanded - general d. extended - crisis 
22. Because of its __________ melodies and upbeat rhythms, the music is __________ appealing. 
 a. sweet - broadly b. attractive - limitedly 
 c. kind - rarely d. interesting - hardly 
23. As a restaurant offers a wide __________ of desserts from several regions of the world, it then __________ 
 many customers from all over. 
 a. range - assaults b. selection - attracts 
 c. assortment - distract d. dish - rouses 
24. __________ you are purchasing or selling an apartment, be sure to use a real estate agent whose knowledge 
 of the property market is __________. 
 a. Until - knowledgeable b. Unless - satisfied 
 c. Whether - comprehensive d. If - little 
25. Income from online advertising is __________, but is still a __________ part of overall revenue. 
 a. increasing - small b. growing - relative 
 c. accelerating - big d. decreasing - minute 
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