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Course: TIẾNG ANH 11 MỚI (Online) 

UNIT 9: CITIES OF THE FUTURE 

ANSWER 

GETTING STARTED 

Exercise 1: 1c, 2d, 3f, 4b, 5e, 6a. 

Exercise 2: 

1. sustainable /səˈsteɪ.nə.bəl/ (adj): không gây hại cho môi trường; có tính bền vững 

2. livable /ˈlɪv.ə.bəl/ (adj): sống được, có thể sống 

3. environmentally friendly /ɪnˌvaɪ.rənˈmen.təl.i/ /ˈfrend.li/ (adj p): (có tính) thân thiện môi trường 

4. solar /ˈsəʊ.lər/ (adj): (thuộc về) mặt trời 

5. renewable /rɪˈnjuː.ə.bəl/ (adj): có thể tái tạo lại 

 

LANGUAGE 

Exercise 1: Choose the correct option to complete each of the sentences. 

Question Explanations Answer 

1 - vulnerable (adj): dễ bị tổn thương 

- livable (adj): sống được 

- affordable (adj): (giá cả, tiền thuê) phải chăng, vừa phải 

- overcrowded (adj): đông nghẹt 

B 

2 - metropolitan (adj): thuộc thủ đô; (n): người dân thủ đô 

- capital (n): thủ đô, thủ phủ; chữ viết hoa; vốn, tư bản 

- infrastructure (n): cơ sở hạ tầng 

- facility (n): phương tiện, tiện nghi 

C 

3 - resident (n): cư dân 

- citizen (n): công dân, dân; người dân thành thị 

- netizen (n): người thường xuyên truy cập Internet 

- inhabitant (n): người ở, người cư trú, dân cư 

D 

4 - adj + noun 

methods = noun 

B 

5 - city dweller (np): cư dân thành phố 

- country dweller (np): cư dân nông thôn 

C 

6 - can + V1 

- detect (v): dò tìm, phát hiện ra 

A 

7 - urban (adj): thuộc thành phố 

- suburb (adj): thuộc khu ngoại ô 

- dense (adj): dày đặc, rậm rạp, đông đúc 

- overcrowded (adj): đông nghẹt 

D 

8 - Tag questions – Câu hỏi đuôi 

- Trợ động từ “is” 

- Chủ từ “Tom” 

B 

9 - Tag questions – Câu hỏi đuôi 

- Trợ động từ của “go” (V1) là “do” 

- Chủ từ “You” 

B 

10 - Tag questions – Câu hỏi đuôi 

- Trợ động từ “have” 

- Thành tố phủ định “never” 

- Chủ từ “You” 

A 

11 - Tag questions – Câu hỏi đuôi 

- Dạng câu mệnh lệnh 

C 

12 - Tag questions – Câu hỏi đuôi 

- Trợ động từ “can” 

- Chủ từ “Mary” 

B 

13 - Tag questions – Câu hỏi đuôi B 
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- Trợ động từ của “finished” – “did” 

- Chủ từ “we” 

14 - Tag questions – Câu hỏi đuôi 

- Trợ động từ “am” 

- Chủ từ “I” 

C 

15 - Tag questions – Câu hỏi đuôi 

- Dạng “Let’s” 

D 

16 - Tag questions – Câu hỏi đuôi 

- Trợ động từ “is” 

- Chủ từ “This” 

D 

17 - Tag questions – Câu hỏi đuôi 

- Trợ động từ “were” 

- Chủ từ “There” 

B 

18 - Tag questions – Câu hỏi đuôi 

- Mệnh đề phụ thuộc personal opinion 

- Trợ động từ “should” 

- Chủ từ “we” 

D 

19 - Conditional sentence type zero B 

20 - Conditional sentence type 1 B 

21 - Conditional sentence type zero D 

 

 

READING 

Task: Fill in the blanks with the correct words. 

in – of – a – with – the 

Exercise 2: Give the meanings, part of speech, pronunciations of the words. 

1. threat /θret/ (n): sự đe doạ, mối đe doạ 

2. sensor /ˈsen.sər/ (n): thiết bị cảm biến 

3. paradise /ˈpær.ə.daɪs/ (n): thiên đường, nơi lý tưởng 

4. promote /prəˈməʊt/ (v, n): xúc tiến, đẩy mạnh; thăng cấp 

5. insoluble /ɪnˈsɒl.jə.bəl/ (n): không giải quyết được; không hoà tan được 

 

LISTENING 

Task: Put the adjectives and the noun phrases under the correct columns. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMUNICATION & CULTURE 

Exercise 1: This task in about the passage on page 55. Choose the correct options. 

1B, 2D, 3C, 4C, 5B 

According to pessimists, 

cities of the future will be ... 

/ will have ... 

According to optimist, 

cities of the future will be ... 

/ will have ... 

- More and more polluted 

- Unsafe 

- Unhealthy 

- Overcrowded 

- Global warming 

- More waste 

- Heavier traffic 

 

- Renewable energy 

- Cleaner 

- Modern machines 

- Effective treatment 

- Well-equipped 

hospitals 

- Healthier 
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Exercise 2: Give the meanings, part of speech, pronunciations of the words. Then make sentences with 

them. 

1. start st from scratch /skrætʃ/ (vp):  

2. waste disposal system /weɪst/ /dɪˈspəʊ.zəl/ /ˈsɪs.təm/ (np):  

3. automatically /ɔː.təˈmæt.ɪ.kəl.i/ (adj):  

4. local authority /ˈləʊ.kəl/ /ɔːˈθɒr.ə.ti/ (np):  

5. predict /prɪˈdɪkt/ (v):  


