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Thông tin

I. Change the time expression from direct to indirect speech (1pt)
*Chú ý: Vui lòng không viết tắt và chú ý đến typing, spacing, chính
tả và tất cả những yếu tố liên quan đến ký tự trong phần trả
lời. (Sai 1 lỗi chính tả sẽ bị trừ điểm toàn bộ câu)

Câu hỏi 1

1.1 today →

Đúng
Đạt điểm 0,10

Câu trả lời: that day

trên 0,10

Câu hỏi 2

1.2 yesterday →

Đúng
Đạt điểm 0,10

Câu trả lời: the day before

trên 0,10
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1.3 tomorrow →

Assignment 5

Đúng
điểm
0,10
TìmĐạt
kiếm
khóa
học
trên 0,10

Câu hỏi 4

Câu trả lời: the next day




1.4 a week ago →

Đúng
Đạt điểm 0,10

Câu trả lời: a week before

trên 0,10

Câu hỏi 5

1.5 last weekend →

Đúng
Đạt điểm 0,10

Câu trả lời: the previous weekend

trên 0,10

Câu hỏi 6

1.6 next week →

Đúng
Đạt điểm 0,10

Câu trả lời: the following week

trên 0,10

Câu hỏi 7

1.7 these days →

Đúng
Đạt điểm 0,10

Câu trả lời: those days

trên 0,10

Câu hỏi 8

1.8 last week →

Đúng
Đạt điểm 0,10

Câu trả lời: the previous week

trên 0,10
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1.9 now →
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Đúng
điểm
0,10
TìmĐạt
kiếm
khóa
học
trên 0,10

Câu hỏi 10

Câu trả lời: then




1.10 this morning →

Đúng
Đạt điểm 0,10

Câu trả lời: that morning

trên 0,10

Thông tin

Câu hỏi 11

II. Complete the following sentences. (2pt)

2.1 He said that he ...................... a toothache.

Đúng
Đạt điểm 0,18
trên 0,18

Chọn một câu trả lời đúng:
has got
had got
have got

Your answer is correct.

Câu hỏi 12

2.2. Manu said that he .................... very busy then.

Đúng
Đạt điểm 0,18
trên 0,18

Chọn một câu trả lời đúng:
is
was
had been

Your answer is correct.
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2.3. She told us ....................

Đúng
điểm
0,18
TìmĐạt
kiếm
khóa
học
trên 0,18

Chọn một câu trả lời đúng:
that hurry up




to hurry up

Your answer is correct.

Câu hỏi 14

2.4. He asked her ........................ him a cup of water.

Đúng
Đạt điểm 0,18
trên 0,18

Chọn một câu trả lời đúng:
give
giving
to give

Your answer is correct.

Câu hỏi 15

2.5. She said that she ...................... going to college.

Đúng
Đạt điểm 0,18
trên 0,18

Chọn một câu trả lời đúng:
is
was
had been

Your answer is correct.
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2.6 Raju said that Gautam ..................... to go the following day.

Đúng
điểm
0,18
TìmĐạt
kiếm
khóa
học
trên 0,18

Chọn một câu trả lời đúng:
will have




would have
has

Your answer is correct.

Câu hỏi 17

2.7 Geetha says that her father ...................... an Engineer.

Đúng
Đạt điểm 0,18
trên 0,18

Chọn một câu trả lời đúng:
is
was
has been

Your answer is correct.

Câu hỏi 18

2.8 He said that he ........................ the physical test.

Đúng
Đạt điểm 0,18
trên 0,18

Chọn một câu trả lời đúng:
has passed
passed
had passed

Your answer is correct.
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2.9 She told me that I .................. her only friend.

Đúng
điểm
0,18
TìmĐạt
kiếm
khóa
học
trên 0,18

Chọn một câu trả lời đúng:
am




have been
was

Your answer is correct.

Câu hỏi 20

2.10 He told me that he .................... me.

Đúng
Đạt điểm 0,18
trên 0,18

Chọn một câu trả lời đúng:
loves
is loving
loved

Your answer is correct.

Câu hỏi 21

2.11 James asked Mary .........................

Đúng
Đạt điểm 0,20
trên 0,20

Chọn một câu trả lời đúng:
where was she going
where she was going
where has she gone

Your answer is correct.
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III. Change the following sentences from direct to indirect speech: (4
pts)

Tìm kiếm khóa học

*Chú ý: Vui lòng không viết tắt và chú ý đến typing, spacing,




chính tả và tất cả những yếu tố liên quan đến ký tự trong phần
trả lời.
Vui lòng VIẾT HOA đầu câu và CHẤM cuối câu. (Sai 1 lỗi chính
tả/không chấm cuối câu/spacing/typing sẽ bị trừ điểm toàn bộ
câu)

Câu hỏi 22

1.

‘What do you want?’ she asked him.

Đúng
Đạt điểm 0,27

Câu trả lời: She asked him what he wanted.

trên 0,27

Câu hỏi 23

2.

‘Are you coming with us?’ he asked me.

Đúng
Đạt điểm 0,27

Câu trả lời: He asked me if I was coming with them.

trên 0,27

Câu hỏi 24

3.

He asked, ‘When do you intend to make the payment?’

Sai
Đạt điểm 0,00
trên 0,27

Câu hỏi 25

Câu trả lời: He enquired when I intended to make the payment.

4.

‘Do you come from China?’ said the prince to the girl.

Đúng
Đạt điểm 0,27
trên 0,27

Câu trả lời: The prince asked the girl if she came from China.
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5.

Assignment 5

The poor man exclaimed, ‘Will none of you help me?’

Đúng
điểm
0,27
TìmĐạt
kiếm
khóa
học
trên 0,27

Câu hỏi 27

Câu trả lời: The poor man exclaimed whether none of them would he




6. ‘Which way should I go?’ asked the little girl.

Đúng
Đạt điểm 0,27

Câu trả lời: The little girl asked which way she should go.

trên 0,27

Câu hỏi 28

7. Alladin said to the magician, ‘What have I done to deserve so severe

Đúng

a punishment?’

Đạt điểm 0,27
trên 0,27

Câu hỏi 29

Câu trả lời: Alladin asked the magician what he had done to deserve

8.

‘Don’t you know the way home?’ I said to her.

Đúng
Đạt điểm 0,27
trên 0,27

Câu hỏi 30

Câu trả lời: I asked her whether she did not know the way home.

9.

‘Do you write a good hand?’ the teacher said to the student.

Đúng
Đạt điểm 0,27

Câu trả lời: The teacher asked the student if he wrote a good hand.

trên 0,27

Câu hỏi 31

10.

Đúng

judge finally.

Đạt điểm 0,27
trên 0,27

‘Do you have anything to say on behalf of the accused?’ said the

Câu trả lời: The judge finally asked whether he had anything to say
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Đúng

11.
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‘Do you have anything to tell me, little bird?’ asked Ulysses

(man).




điểm
0,27
TìmĐạt
kiếm
khóa
học
trên 0,27
Câu trả lời: Ulysses asked the little bird whether it had anything to t

Câu hỏi 33

12.

‘Who are you, sir, and what do you want?’ they asked.

Đúng
Đạt điểm 0,27

Câu trả lời: They asked who he was and what he wanted.

trên 0,27

Câu hỏi 34

13.

Đúng

do for you?’

Đạt điểm 0,27
trên 0,27

The king was impressed with the magician and asked, ‘What can I

Câu trả lời: The king was impressed with the magician and asked wh

Câu hỏi 35

14.

Sai

other men?’

Đạt điểm 0,00
trên 0,27

Câu hỏi 36

She asked, ‘What is it that makes you stronger and braver than

Câu trả lời: She asked him what was it that made him stronger and

15.

‘Can you solve this problem?’ he asked me.

Đúng
Đạt điểm 0,22

Câu trả lời: He asked me if I could solve that problem.

trên 0,22
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Đúng một phần
điểm
2,40
TìmĐạt
kiếm
khóa
học
trên 3,00

Assignment 5

IV. Finish the given sentences in Reported Speech. (3pts)



*Chú ý: Vui lòng không viết tắt và chú ý đến typing, spacing,
chính tả và tất cả những yếu tố liên quan đến ký tự trong phần



trả lời. (Sai 1 lỗi chính tả sẽ bị trừ điểm toàn bộ câu)
EXAMPLE:
Henry: "Greg is feeding the dog."
Henry told me (that) Greg……..
Henry told me (that) Greg was feeding the dog.

1.

Tim: "She works in an office."

--> Tim said (that) she worked in an office
2.

.

Jessica: "I am going to clean the room."

--> Jessica told me (that) she was going to clean the room
3.

Jeff: "They like the song."

--> Jeff said (that) they liked the song
4.

.

.

Ian and Marvin: "We need new shoes."

--> Ian and Marvin remarked (that) they needed new shoes
5.

Kathy: "He can speak Spanish."

--> Kathy told us (that) he could speak Spanish
6.

.

.

Teacher: "Rachel has never been to Philadelphia."

--> The teacher said (that) Rachel
had never been to Philadelphia
7.

.

Lucy: "The train didn't arrive on time."

--> Lucy said to Gerry (that) the train hadn't arrived on time
8.

Emma: "I'm sitting on the chair."

--> Emma said (that) she was sitting on the chair
9.

.

.

Nick: "Walter doesn't eat meat."

--> Nick told us (that) Walter didn't eat meat
http://lms.elo.edu.vn/mod/quiz/review.php?attempt=147650
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10.

Assignment
5
Holly: "Abby and Nathan
will travel
to Alaska."

--> Holly remarked (that) Abby and Nathan
Tìm kiếm khóa học

would travel to Alaska

.




CỬ NHÂN TRỰC TUYẾN (HTTP://LMS.ELO.EDU.VN/COURSE)

CHỨNG CHỈ TRỰC TUYẾN (HTTP://LMS.ELO.EDU.VN/COURSE/TRAIN.PHP)

KHAI GIẢNG
THÁNG 3, 6, 9, 12/2018 (HTTP://TUYENSINH.ELO.EDU.VN)

CÁC MÔN HỌC THỬ (HTTP://LMS.ELO.EDU.VN/COURSE/AUDITING.PHP)

GIỚI THIỆU

+

LIÊN KẾT WEBSITE

+

LIÊN KẾT QUỐC TẾ

+

LIÊN HỆ - HỖ TRỢ

+

Copyright © 1990 - 2016 Ho Chi Minh City Open University.

http://lms.elo.edu.vn/mod/quiz/review.php?attempt=147650



11/11

