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UNIT 3 - WRITING
(ĐÁP ÁN BÀI TẬP TỰ LUYỆN)
Giáo viên: HƯƠNG FIONA
Các bài tập trong tài liệu này được biên soạn kèm theo bài giảng Writing (Unit 3) thuộc
khóa học Tiếng Anh 12 – cô Hương Fiona tại Hocmai.vn. Để sử dụng hiệu quả, Bạn cần làm
đầy đủ bài tập tự luyện trước khi xem đáp án trong tài liệu này.

1. Natural resources can continue to be enjoyed.
2. I’d rather you left your shoes outside.
3. It is thought that your students broke the window.
4. Not until he came into light did I recognize him.
5. If Eric had not been with us, we would have got lost.
6. So as not to disturb the children, we left quietly.
7. I was the last person to hear about the accident.
8. Bob denied having taken/taking my car.
9. Much as I admire her achievements, I don’t really like her.
10. Unless my parents give me the money, I won’t be able to go on holiday.
II. Choose the sentence which has the closest meaning to the original one.
1. “Don’t make so much noise in this class” I said to the students.
A. I told the students not to make so much noise in this class.
B. I asked the students not to make so much noise in this class.
C. I told the students not to make so much noise in that class.
D. B and C
2. The sign says, “Keep off the grass”
A. The sign says, “Have someone cut the grass immediately.”
B. The sign says, “Don’t walk on the grass”
C. The sign says, “Grass should not be grown here.”
D. The sign says, “Water the grass, please.”
3. “How beautiful is the dress you have just bought!” Peter said to Mary.
A. Peter promised to buy Mary a beautiful dress.
B. Peter said thanks to Mary for her beautiful dress.
C. Peter complimented Mary on her beautiful dress.
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D. Peter asked Mary how she had just bought her beautiful dress.
4. The car is too expensive for him to buy.
A. He is not rich enough to buy a car.
B. He is not rich enough to buy the car.
C. He is not rich enough to buy car.
D. He is poor enough to buy the car.
5. The man suddenly realized that the neighbor was watching him.
A. The man suddenly realized that he was being watched by the neighbor.
B. The neighbor was watching the man and he suddenly realized that.
C. The neighbor was suddenly realized the man and watching him.
D. The man suddenly realized that he was watched by the neighbor.

Nguồn :
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5 LỢI ÍCH CỦA HỌC TRỰC TUYẾN
 Ngồi học tại nhà với giáo viên nổi tiếng.
 Chủ động lựa chọn chương trình học phù hợp với mục tiêu và năng lực.
 Học mọi lúc, mọi nơi.
 Tiết kiệm thời gian đi lại.
 Chi phí chỉ bằng 20% so với học trực tiếp tại các trung tâm.

4 LÍ DO NÊN HỌC TẠI HOCMAI.VN
 Chương trình học được xây dựng bởi các chuyên gia giáo dục uy tín nhất.
 Đội ngũ giáo viên hàng đầu Việt Nam.
 Thành tích ấn tượng nhất: đã có hơn 300 thủ khoa, á khoa và hơn 10.000 tân sinh viên.
 Cam kết tư vấn học tập trong suốt quá trình học.
CÁC CHƯƠNG TRÌNH HỌC CÓ THỂ HỮU ÍCH CHO BẠN

Là các khoá học trang Là các khóa học trang Là các khóa học tập Là nhóm các khóa
bị toàn bộ kiến thức bị toàn diện kiến thức trung vào rèn phương học tổng ôn nhằm
cơ bản theo chương theo cấu trúc của kì thi pháp, luyện kỹ năng tối ưu điểm số dựa
trình sách giáo khoa THPT quốc gia. Phù trước kì thi THPT trên học lực tại thời
(lớp 10, 11, 12). Tập hợp với học sinh cần quốc gia cho các học điểm trước kì thi
trung vào một số kiến ôn luyện bài bản.

sinh đã trải qua quá THPT quốc gia 1, 2

thức trọng tâm của kì

trình ôn luyện tổng tháng.

thi THPT quốc gia.

thể.
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