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UNIT 4 - WRITING
(BÀI TẬP TỰ LUYỆN)
Giáo viên: HƯƠNG FIONA
Các bài tập trong tài liệu này được biên soạn kèm theo bài giảng Writing (Unit 4) thuộc
khóa học Tiếng Anh 12 – cô Hương Fiona tại Hocmai.vn. Để sử dụng hiệu quả, Bạn cần học
trước bài giảng sau đó làm đầy đủ bài tập trong tài liệu này.
I. Use the words provided to write meaningful sentences. Use can make any necessary changes
if you wish.
Dear Mr. Smith
1. I/ be / very pleased/ meet you/ Teacher’s conference/ London last month.
2. We/ have/ happy time together/ conference.
3. Your kindness/ friendliness/ made/ made/ deep impression/ me
4. It/be / kind/ you/invite me/ come and see you while/ I/ be/ London again/ this month.
5. I hope/ pay a visit/ your school/ if/ not be/ inconvenient.
6. Please/ not arrange/ program/ especially/ me.
7. I/ be/ very happy/ fit in/ whatever you/ do/ at that time.
8. I like/ stay overnight/ hope/ arrange/ accommodation/ me.
9. I/ telephone you once/ reach the city/ confirm/ exact time/ arrival/ school.
10. I/ look forward/ meet/ again.
Yours sincerely
II. Rewrite the following sentences with the same meaning as the printed before. Use the words
given.
1. Harry couldn’t afford this car.
 This car was …………………………………………………………………………………
2. How did you get the idea that they are rich?
 What made …………………………………………………………………………………..
3. As my grandmother grows older, she becomes more intolerant.
 The older …………………………………………………………………………………….
4. On arriving in Canberra, I wrote a letter to my parents.
 When I ……………………………………………………………………………………….
5. People always laugh at his face, and he dislike it.
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 He hates ……………………………………………………………………………………..
6. I was on the point of leaving the house when the telephone rang.
 I was …………………………………………………………………………………………
7. It is said that the thief stole everything in the house.
 Everything …………………………………………………………………………………..
8. He ran so fast that nobody could catch up with him.
 So …………………………………………………………………………………………....
9. “I’m sorry I didn’t catch the ball for your sister yesterday” Nam said to Huong.
 Nam apologized ……………………………………………………………………………..
10. Pupils are not allowed to leave the classroom at any time.
 At …………………………………………………………………………………………….

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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