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UBND QUẬN ĐỐNG ĐA 

TRƯỜNG THCS PHƯƠNG MAI 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do- Hạnh phúc 

       Phương Mai, ngày  09  tháng 12  năm 2021 

 

 

LỊCH KIỂM TRA HỌC KÌ I – NĂM HỌC 2021 – 2022 

 

Tuần Thứ Ngày Môn thi 
Thời gian-Môn thi Ghi chú 

Khối 8,9 Khối 6,7 
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Hai 20/12/2021 GDCD 8h00’ 14h00’  

  Địa lý 9h15’ 15h15’ K6 không kiểm tra 

Tư 22/12/2021 Sinh học 8h00’ 14h00’  

 
 Vật lý 9h15’ 15h15’ K6 kiểm tra KH tự 

nhiên 

Sáu 

24/12/2021 Lịch sử 8h00’ 14h00’ K6 kiểm tra Lịch sử-

Địa lý 

 Hóa học 9h15’   
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Hai 
27/12/2021 Công 

nghệ 

8h00’ 14h00’ K9 kiểm tra thực 

hành 

  Anh văn 9h15’ 15h15’  

Ba 28/12/2021 Ngữ văn 8h00’ 14h00’  

Tư 29/12/2021 Toán học 8h00’ 14h00’  

Năm 
30/12/2021 Kiểm tra đối với những HS chưa kiểm tra (có lý do chính 

đáng) 

 

Từ 10/12/2021- 18/12/2021 các môn: Tự chọn, Thể dục, Nhạc, Họa, Công nghệ, tiếng 

Nhật  hoàn thành kiểm tra. 

 

• Chú ý: Lịch trên có thể thay đổi theo lịch của phòng giáo dục (nhà trường sẽ thông 

báo sau). 

 

Chúc các con học sinh ôn tập tốt, kiểm tra đạt kết quả cao! 
 

   BAN GIÁM HIỆU 
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MÔN TIN HỌC 

 

Câu 1: Một mạng máy tính gồm 

A. tối thiểu năm máy tính được liên kết với nhau. 

B. một số máy tính bàn. 

C. hai hoặc nhiều máy tính được kết nối với nhau. 

D. tất cả các máy tính trong một phòng hoặc trong một tòa nhà. 

Câu 2: Mạng máy tính không cho phép người sử dụng chia sẻ 

A. máy in. 

B. bàn phím và chuột. 

C. máy quét. 

D. dữ liệu. 

Câu 3: Phát biểu nào sau đây là sai? 

A. Trong một mạng máy tính, các tài nguyên như máy in có thể được chia sẻ. 

B. Virus có thể lây lan sang các máy tính khác trong mạng máy tính. 

C. Người sử dụng có thể giao tiếp với nhau trên mạng máy tính. 

D. Người sử dụng không thể chia sẻ dữ liệu trên máy tính của mình cho người khác trong cùng 

một mạng máy tính. 

Câu 4: Trong các nhận định sau, nhận định nào không phải là lợi ích của việc sử dụng mạng máy 

tính? 

A. Giảm chi phí khi dùng chung phần cứng. 

B. Người sử dụng có quyền kiểm soát độc quyền đối với dữ liệu và ứng dụng của riêng họ. 

C. Giảm chi phí khi dùng chung phần mềm. 

D. Cho phép chia sẻ dữ liệu, tăng hiệu quả sử dụng. 

Câu 5: Thiết bị nào sau đây không phải là thiết bị đầu cuối? 

A. Máy tính. 

B. Máy in. 

C. Bộ định tuyến.  

D. Máy quét 

Câu 6: Phát biểu nào sau đây là sai? 

A. Mạng có dây kết nối các máy tính bằng dây dẫn mạng. 

B. Mạng không dây có thể kết nối ở mọi địa hình. 

C. Mạng không dây không chỉ kết nối các máy tính mà còn cho phép kết nối các thiết bị thông 

minh khác như điện thoại di động, ti vi, tủ lạnh, … 

D. Mạng có dây dễ sửa và lắp đặt hơn mạng không dây vì có thể nhìn thấy dây dẫn. 

Câu 7: Phát biểu nào sau đây không chính xác? 

A. Mạng không dây thuận tiện cho những người di chuyển nhiều. 

B. Mạng không dây dễ dàng lắp đặt hơn vì không cần khoan đục và lắp đặt đường dây. 

C. Mạng không dây thường được sử dụng cho các thiết bị di động như máy tính bảng, điện 

thoại… 

D. Mạng không dây nhanh và ổn định hơn mạng có dây. 

Câu 8: Mạng máy tính gồm các thành phần: 

A. Máy tính và thiết bị kết nối. 

B. Thiết bị đầu cuối và thiết bị kết nối. 

C. Thiết bị đầu cuối, thiết bị kết nối phần mềm mạng. 

D. Máy tính và phần mềm mạng. 

Câu 9: Phát biểu nào sau đây đúng? 

A. Internet là mạng truyền hình kết nối các thiết bị nghe nhìn trong phạm vi một quốc gia. 
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B. Internet là một mạng các máy tính liên kết với nhau trên toàn cầu. 

C. Internet chỉ là mạng kết nối các trang thông tin trên phạm vi toàn cầu. 

D. Internet là mạng kết nối các thiết bị có sử dụng chung nguồn điện. 

Câu 10: Để kết nối với Internet, máy tính phải được cài đặt và cung cấp dịch vụ bởi 

A. người quản trị mạng máy tính. 

B. người quản trị mạng xã hội. 

C. nhà cung cấp dịch vụ Internet. 

D. một máy tính khác. 

Câu 11: Phát biểu nào không đúng khi nói về Internet? 

A. Một mạng kết nối các hệ thống máy tính và các thiết bị với nhau giúp người sử dụng có thể 

xem, tìm kiếm, chia sẻ và trao đổi thông tin, … 

B. Một mạng công cộng không thuộc sở hữu hay do bất kì một tổ chức hoặc cá nhân nào điều 

hành. 

C. Một mạng lưới rộng lớn kết nối hàng triệu máy tính trên khắp thế giới. 

D. Một mạng kết nối các máy tính với nhau được tổ chức và giám sát bởi một cơ quan quản lí. 

Câu 12: Phát biểu nào sau đây không phải là đặc điểm của Internet? 

A. Phạm vi hoạt động trên toàn cầu. 

B. Có nhiều dịch vụ đa dạng và phong phú. 

C. Không thuộc quyền sở hữu của ai. 

D. Thông tin chính xác tuyệt đối. 

Câu 13: Phát biểu nào sau đây không phải là lợi ích của việc sử dụng Internet đối với học sinh? 

A. Giúp tiết kiệm thời gian và cung cấp nhiều tư liệu làm bài tập dự án. 

B. Giúp nâng cao kiến thức bằng cách tham gia các khóa học trực tuyến. 

C. Giúp giải trí bằng cách xem mạng xã hội và chơi điện tử suốt cả ngày. 

D. Giúp mở rộng giao lưu kết bạn với các bạn ở nước ngoài. 

Câu 14: World Wide Web là gì? 

A. Một trò chơi máy tính. 

B. Một phần mềm máy tính. 

C. Một hệ thống các website trên Internet cho phép người sử dụng xem và chia sẻ thông tin qua 

các trang web được liên kết với nhau. 

D. Tên khác của Internet. 

Câu 15: Phát biểu nào sau đây là đúng và WWW và thư viện? 

A. Cả hai đều có một thủ thư hoặc chuyên gia chuyên nghiệp luôn túc trực để trả lời các câu hỏi 

của độc giả. 

B. Cả hai đều cung cấp tin tức và thông tin cập nhật từng phút. 

C. Cả hai đều đóng cửa sau giờ hành chính. 

D. Cả hai đều tạo môi trường cho người sử dụng có thể đọc được sách báo và tạp chí. 

Câu 16: Trong trang web, liên kết (hay siêu liên kết) là gì? 

A. Là một thành phần trong trang web trỏ đến vị trí khác trên cùng trang web đó hoặc trỏ đến một 

trang web khác. 

B. Là nội dung được thể hiện trên trình duyệt. 

C. Là địa chỉ của một trang web. 

D. Là địa chỉ thư điện tử. 

Câu 17: Mỗi website bắt buộc phải có 

A. tên cá nhân hoặc tổ chức sở hữu. 

B. một địa chỉ truy cập. 

C. địa chỉ trụ sở của đơn vị sở hữu. 

D. địa chỉ thư điện tử. 
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Câu 18: Phần mềm giúp người sử dụng truy cập các trang web trên Internet gọi là gì? 

A. Trình duyệt web. 

B. Địa chỉ web. 

C. Website. 

D. Công cụ tìm kiếm. 

Câu 19: Trong các tên sau đây, tên nào không phải là tên của trình duyệt web? 

A. Internet Explorer. 

B. Windows Explorer. 

C. Mozilla Firefox. 

D. Google Chrome. 

Câu 20: Địa chỉ trang web nào sau đây là hợp lệ? 

A. https://www.tienphong.vn 

B. www\\ tienphong.vn 

C. https://haiha002@gmail.com 

D. https\\: www.tienphong.vn 

Câu 21: Nếu bạn đang xem một trang web và bạn muốn quay lại trang trướ đó, bạn sẽ nháy chuột 

vào nút nào trên trình duyệt? 

A.  

B.  

C.  

D.  

Câu 22: Nút  trên trình duyệt web có nghĩa là: 

A. Xem lại trang hiện tại. 

B. Quay về trang liền trước. 

C. Đi đến trang liền sau. 

D. Quay về trang chủ. 

Câu 23: Cách nhanh nhất để tìm thông tin trên WWW mà không biết địa chỉ là 

A. hỏi địa chỉ người khác rồi ghi ra giấy, sau đó nhập địa chỉ vào thanh địa chỉ. 

B. nhờ người khác tìm hộ. 

C. di chuyển lần thao đường liên kết của các trang web. 

D. sử dụng máy tìm kiếm để tìm kiếm với từ khóa. 

Câu 24: Máy tìm kiếm là gì? 

A. Một chương trình bảo vệ máy tính khỏi virus. 

B. Một chương trình sắp xếp dữ liệu trên máy tính của bạn. 

C. Một động cơ cung cấp sức mạnh cho Internet. 

D. Một website đặc biệt hỗ trợ người sử dụng tìm kiếm thông tin trên Internet. 

Câu 25: Từ khóa là gì? 

A. là từ mô tả chiếc chìa khóa. 

B. là một từ hoặc cụm từ liên quan đến nội dung cần tìm kiếm do người sử dụng cung cấp. 

C. là tập hợp các từ mà máy tìm kiếm quy định trước. 

D. là một biểu tượng trong máy tìm kiếm. 

Câu 26: Tên nào sau đây là tên của máy tìm kiếm? 

A. Google. 

B. Word. 

C. Windows Explorer. 

D. Excel. 

https://www.tienphong.vn/
https://haiha002@gmail.com
http://www.tienphong.vn/
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Câu 27: Để tìm kiếm thông tin về virus Corona, em sử dụng từ khóa nào sau đây để thu hẹp 

phạm vi tìm kiếm nhất? 

A. Corona. 

B. Virus Corona. 

C. “Virus Corona”. 

D. “Virú”+ “Corona”. 

Câu 28: Kết quả của việc tìm kiếm bằng máy tìm kiếm là 

A. danh sách tên tác giả các bài viết có chứa từ khóa tìm kiếm. 

B. danh sách các liên kết trỏ đến trang web có chứa từ khóa tìm kiếm. 

C. danh sách trang chủ của các website có liên quan. 

D. nội dung của một trang web có chứa từ khóa tìm kiếm. 

Câu 29: Kết quả tìm kiếm thông tin bằng máy tìm kiếm có thể thể hiện dưới dạng 

A. văn bản. 

B. hình ảnh. 

C. video. 

D. văn bản, hình ảnh, video. 

Câu 30: Thiết bị có kết nối không dây ở hình 2.2 là: 

 
A. Máy tính để bàn, bộ định tuyến. 

B. Máy tính để bàn, máy tính xách tay. 

C. Bộ định tuyến, điện thoại di động 

D. Máy tính sách tay, điện thoại di động. 

Câu 31: Máy tính kết nối với nhau để: 

A. Tiết kiệm điện, trao đổi dữ liệu. 

B. Chia sẻ các thiết bị, trao đổi dữ liệu. 

C. Chia sẻ các thiết bị, tiết kiệm điện. 

D. Trao đổi dữ liệu, thuận tiện cho việc sửa chữa. 

Câu 32: Internet là mạng: 

A. Kết nối hai máy tính với nhau. 

B. Kết nối các máy tính trong một nước 

C. Kết nối nhiều mạng máy tính trên phạm vi toàn cầu. 

D. Kết nối các máy tính trong một thành phố. 

Câu 33: Người dùng có thể tiếp cận và chia sẻ thông tin một cách nhanh chóng, tiện lợi, không 

phụ thuộc vào vị trí địa lý khi người dùng kết nối vào đâu? 

A. Laptop. 

B. Máy tính. 

C. Mạng máy tính. 

D. Internet. 

Câu 34: Làm thế nào để kết nối với Internet? 

A. Người dùng đăng kí với một nhà cung cấp dịch vụ Internet để được hỗ trợ cài đặt Internet. 
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B. Người dùng đăng kí với một nhà cung cấp dịch vụ Internet để được cấp quyền truy cập 

Internet. 

C. Người dùng đăng kí với một nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP) để được hỗ trợ cài đặt và cấp 

quyền truy cập Internet. 

D. Wifi 

Câu 35: Khi sử dụng lại các thông tin trên mạng cần lưu ý đến vấn đề là: 

A. Bản quyền. 

B. Các từ khóa liên quan đến thông tin cần tìm. 

C. Các từ khóa liên quan đến trang web. 

D. Địa chỉ của trang web. 

Câu 36: Từ khóa là gì? 

A. là xa lộ thông tin giống như con đường cao tốc nên khi sử dụng phải tuân thủ một số qui định 

của pháp luật. 

B. là một hình ảnh 

C. là thông tin cần tìm kiếm trên một trang web 

D. là một từ hoặc cụm từ liên quan đến nội dung cần tìm kiếm do người sử dụng cung cấp. 

Câu 37: http://thieunien.vn  là trang web gì? 

A. là địa chỉ của website ca nhạc thiếu nhi 

B. là địa chỉ của website báo thiếu niên tiền phong. 

C. là địa chỉ của website Bách khoa toàn tư mở tiếng việt. 

D. là địa chỉ của website thời sự. 

Câu 38: Thông tin trên Internet được tổ chức như thế nào? 

A. Tương tự như cuốn sách. 

B. Thành từng văn bản rời rạc. 

C. Thành các trang siêu văn bản kết nối với nhau bởi các liên kết. 

D. Một cách tùy ý. 

Câu 39: Phần mềm trình duyệt Web dùng để: 

A. Gửi thư điện tử. 

B. Truy cập mạng Lan. 

C. Truy cập vào trang Web. 

D. Truy cập soạn thảo. 

Câu 40: Trang web hiển thị đầu tiên khi truy cập vào website là: 

A. Một trang liên kết. 

B. Một Website. 

C. Trang chủ. 

D. Trang web google.com 

______________________ 

 

MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN 

 

Học sinh ôn kĩ các nội dung bài học và các bài tập trong sách giáo khoa các bài dưới đây: 

1. BÀI 3: SIÊNG NĂNG, KIÊN TRÌ 

- Thế nào là siêng năng, kiên trì? 

- Biểu hiện của siêng năng, kiên trì? 

- Ý nghĩa 

- Cách rèn luyện 

 

2. BÀI 4: TÔN TRỌNG SỰ THẬT 

http://thieunien.vn/
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- Sự thật là gì? 

- Thế nào là tôn trọng sự thật 

- Vì sao phải tôn trọng sự thật 

- Cách rèn luyện. 

 

3. BÀI 5: TỰ LẬP 

- Tự lập là gì? 

- Vì sao phải tự lập? 

- Ý nghĩa và cách rèn luyện? 

 

4. BÀI 6: TỰ NHẬN THỨC BẢN THÂN 

- Thế nào là tự nhận thức bản thân? 

- Ý nghĩa của việc tự nhận thức bản thân. 

- Các cách tự nhận thức bản thân? 

_______________________ 

 

MÔN KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

 

I. KHTN - SINH 

Câu 1. Vì sao virus không được coi là một sinh vật hoàn chỉnh ? 

A. Có kích thước nhỏ. 

B. Thường gây bệnh cho con người, động vật, thực vật. 

C. Không có nhiều tế bào. 

D. Chưa có cấu tạo tế bào. 

Câu 2. Biện pháp bảo vệ cơ thể khỏi trùng sốt rét là gì ? 

A. Trồng các loại rau sạch, an toàn.  

B. Rửa tay trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh. 

C. Thường xuyên ngủ màn.  

D. Ăn chín uống sôi. 

Câu 3. Nhóm nào sau đây gồm những nguyên sinh vật có lợi? 

A. Trùng kiết lị, tảo lục, trùng roi.  

B. Trùng sốt rét, trùng kiết lị, trùng bệnh ngủ. 

C. Trùng roi, trùng giày, trùng biến hình.  

D. Trùng kiết lị, trùng giày, tảo xoắn. 

Câu 4. Hãy cho biết cây nào sau đây không cùng nhóm phân loại với những cây còn lại ? 

A. Xà cừ. B. Phi lao. C. Bách tán. D. Bạch đàn. 

Câu 5. Hươu cao cổ có tên khoa học là Giraffa camelopardalis, tên chi của chúng là gì ? 

A. Camelopardalis. B. Giraffa. C. Mammalia. D. Animalia. 

Câu 6. Virus Corona lây bệnh cho con người qua con đường nào ? 

A. Tiêu hóa. B. Muỗi đốt. C. Bài tiết. D. Hô hấp. 

Câu 7. Đặc điểm nào sau đây có ở thực vật hạt kín mà không có ở các nhóm thực vật khác? 

A. Sống trên cạn là chủ yếu.  

B. Rễ, thân, lá có mạch dẫn hoàn chỉnh. 

C. Sinh sản bằng bào tử.  

D. Có hoa và hạt, hạt được bao kín trong quả. 

Câu 8. Hiện nay, nấm được trồng rất nhiều để phục vụ nhu cầu con người, để nấm phát triển tốt 

phải đảm bảo điều kiện gì ? 

A. Sử dụng các nguồn nước để tưới. 
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B. Không khí thích hợp, ánh sáng nhiều. 

C. Nhiệt độ, độ ẩm phù hợp, chú ý vệ sinh nguồn nước tưới. 

D. Bón phân thường xuyên, cung cấp đủ nước. 

Câu 9. Hãy cho biết cây nào sau đây không cùng nhóm phân loại với những cây còn lại? 

A. Thông. B. Cà chua. C. Kim giao.         D. Bách tán. 

Câu 10. Biện pháp bảo vệ cơ thể khỏi trùng kiết lị là gì? 

A. Dụng cụ chứa nước có nắp đậy tránh muỗi đẻ trứng. 

B. Ăn uống hợp vệ sinh. 

C. Phun thuốc diệt muỗi. 

D. Thường xuyên ngủ màn. 

Câu 11. Nhóm nào sau đây gồm những nguyên sinh vật gây hại ? 

A. Trùng roi, trùng giày, trùng biến hình.  

B. Trùng kiết lị, tảo lục, trùng roi. 

C. Trùng kiết lị, trùng giày, tảo xoắn.  

D. Trùng sốt rét, trùng kiết lị, trùng bệnh ngủ. 

Câu 12. Phân loại thế giới sống có ý nghĩa như thế nào? 

A. Thấy được sự khác nhau giữa các loài sinh vật. 

B. Giúp cho việc xác định tên và quan hệ họ hàng giữa các sinh vật dễ dàng hơn. 

C. Giúp gọi tên các loài sinh vật khi cần thiết. 

D. Xác định số lượng các loài sinh vật trên Trái đất dễ dàng. 

Câu 13. Trong các bậc phân loại của chuối tiêu, bậc phân loại nào thể hiện từ cao đến thấp? 

A. Chi Chuối, họ Chuối, bộ Gừng, lớp Một lá mầm, ngành Thực vật hạt kín, giới Thực vật, 

loài Chuối tiêu.  

B. Giới Thực vật, ngành Thực vật hạt kín, lớp Một lá mầm, bộ Gừng, họ Chuối, chi Chuối, 

loài Chuối tiêu. 

C. Bộ Gừng, lớp Một lá mầm, ngành Thực vật hạt kín, giới Thực vật, loài Chuối tiêu, chi 

Chuối, họ Chuối. 

D. Loài Chuối tiêu, chi Chuối, họ Chuối, bộ Gừng, lớp Một lá mầm, ngành Thực vật hạt 

kín, giới Thực vật. 

Câu 14. Bộ Y tế khuyến cáo “5K” chung sống an toàn với dịch bệnh do virus Corona là gì? 

A. Khẩu trang, không ăn đồ chiên rán, không tập trung, khoảng cách, khai báo y tế. 

B. Khẩu trang, khử khuẩn, không tập trung, khoảng cách, khai báo y tế. 

C. Khí sạch, khử khuẩn, không tập trung, khai báo y tế, khoảng cách. 

D. Khẩu trang, khử khuẩn, không vận động, khoảng cách, khai báo y tế. 

Câu 15. Xây dựng khóa lưỡng phân không dựa trên đặc điểm nào sau đây? 

A. Cấu trúc. B. Hình dạng. 

C. Kích thích và phản ứng. D. Kích thước. 

Câu 16. Biện pháp nào hữu hiệu nhất để phòng bệnh do virus? 

A. Có chế độ dinh dưỡng tốt, bảo vệ môi trường trong sạch. 

B. Chế độ nghỉ ngơi, học tập hợp lí. 

C. Sử dụng vaccine vào thời điểm phù hợp. 

D. Chăm sóc sức khỏe, tập thể dục thể thao thường xuyên. 

Câu 17. Các nhà khoa học xây dựng khóa lưỡng phân để 

A. phân chia sinh vật thành từng nhóm.  

B. xác định hình thức sinh sản loài sinh vật. 

C. xây dựng thí nghiệm.  

D. dự đoán thế hệ sau. 

Câu 18. Trong các loài sau đây, loài nào thuộc giới Khởi sinh? 
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A. Rắn. B. Rêu. C. Trùng roi.      D. Vi khuẩn lam. 

Câu 19. Công cụ nào không hữu ích trong việc xác định các đặc điểm của sinh vật khi xây dựng 

khóa lưỡng phân ? 

A. Kính viễn vọng. B. Kính hiển vi. C. Kính lúp.        D. Thước đo. 

Câu 20. Trong các bậc phân loại của con người sau đây, bậc phân loại nào thể hiện từ thấp đến 

cao ? 

A. Giới Động vật, ngành Động vật có xương sống, lớp Động vật có vú, bộ Linh trưởng, họ 

Người, chi Người, loài người. 

B. Loài Người, chi Người, họ Người, bộ Linh trưởng, lớp Động vật có vú, ngành Động vật 

có xương sống, giới Động vật. 

C. Ngành Động vật có xương sống, lớp Động vật có vú, bộ Linh trưởng, họ Người, chi 

Người, loài người, giới Động vật. 

D. Lớp Động vật có vú, bộ Linh trưởng, họ Người, chi Người, loài người, giới Động vật, 

ngành Động vật có xương sống. 

Câu 21. Lạc đà một bướu có tên khoa học là Camelus dromedarius, tên loài của chúng là gì? 

A. Came. B. Drome. C. Camelus.      D. Dromedarius. 

Câu 22. Tại sao ăn sữa chua hàng ngày có thể giúp con người ăn cơm ngon miệng hơn ? 

A. Trong sữa chua có nhiều vi khuẩn có lợi, bảo vệ hệ tiêu hóa, tăng cường sức đề kháng. 

B. Trong sữa chua có nhiều virus có lợi, bảo vệ hệ tiêu hóa, tăng cường sức đề kháng. 

C. Trong sữa chua có nhiều nguyên sinh vật có lợi, bảo vệ hệ tiêu hóa, tăng cường sức đề 

kháng. 

D. Trong sữa chua có nhiều động vật có lợi, bảo vệ hệ tiêu hóa, tăng cường sức đề kháng. 

Câu 23. Nấm đảm là loại nấm có thể quả dạng nào? 

A. Hình túi. B. Hình tai mèo. C. Hình mũ.   D. Sợi nấm phân 

nhánh. 

Câu 24. Tại sao các bác sĩ đề nghị mọi người nên tiêm vaccine ngừa cúm mỗi năm ? 

A. Virus cúm nhân lên nhanh chóng theo thời gian.  

B. Vaccine kém hiệu quả theo thời gian. 

C. Virus cúm có nhiều chủng thay đổi theo các năm.  

D. Vaccine phát huy hiệu quả sau một năm. 

Câu 25. Để đạt hiệu quả phòng bệnh cao, thời điểm tiêm vaccine thích hợp nhất là khi nào? 

A. Trước khi bị bệnh và khi cơ thể đang khỏe mạnh.  

B. Sau khi khỏi bệnh. 

C. Khi cơ thể khỏe mạnh.  

D. Khi cơ thể có dấu hiệu bị bệnh. 

Câu 26. Loại rừng nào sau đây có hệ thực vật phong phú nhất ? 

A. Rừng lá rộng ôn đới. B. Rừng mưa nhiệt đới. 

C. Rừng lá kim phương Bắc. D. Rừng ngập mặn ven biển. 

Câu 27. Nấm tiếp hợp có đặc điểm gì? 

A. Hình mũ.  

B. Hình túi.  

C. Sợi nấm phân nhánh.  

D. Hình tai mèo. 

Câu 28. Nhận định nào về virus sau đây là đúng?  

A. Có cấu tạo tế bào hoàn chỉnh.  

B. Có khả năng tự tổng hợp chất hữu cơ. 

C. Không được coi là một sinh vật hoàn chỉnh.  

D. Cấu tạo từ nhiều tế bào. 
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Câu 29. Trong các loài sau đây, loài nào thuộc giới Nguyên sinh ? 

A. Trùng roi. B. Rêu. C. Vi khuẩn lam. D. Rắn. 

Câu 30. Khi tiến hành xây dựng khóa lưỡng phân để phân loại một nhóm sinh vật cần tuân theo 

nguyên tắc nào ? 

A. Từ một tập hợp sinh vật ban đầu tách thành hai nhóm có kiểu dinh dưỡng khác nhau. 

B. Từ một tập hợp sinh vật ban đầu tách thành hai nhóm có môi trường sống khác nhau. 

C. Từ một tập hợp sinh vật ban đầu tách thành hai nhóm có cơ quan di chuyển khác nhau. 

D. Từ một tập hợp sinh vật ban đầu tách thành hai nhóm có những đặc điểm đối lập nhau. 

Câu 31. Vì sao cần phải phân loại thế giới sống ? 

A. Để xác định tên và quan hệ họ hàng giữa các sinh vật dễ dàng hơn. 

B. Để gọi tên các loài sinh vật khi cần thiết. 

C. Để thấy được sự khác nhau giữa các loài sinh vật. 

D. Để xác định số lượng các loài sinh vật trên Trái đất. 

Câu 32. Vì sao nói nấm có vai trò rất quan trọng trong việc làm sạch môi trường sống trên Trái 

Đất? 

A. Nấm làm nguồn thực phẩm cho con người. B. Một số loại nấm có độc. 

C. Một số loại nấm dùng làm thuốc. D. Nấm phân hủy xác động vật, thực 

vật. 

Câu 33. Vì sao thực phẩm được phơi hoặc sấy khô sẽ bảo quản được lâu ? 

A. Làm giảm độ ẩm của thực phẩm, ngăn chặn sự phát triển và sinh sôi của vi khuẩn gây 

hư hỏng thực phẩm. 

B. Thực phẩm mất hết chất, vi khuẩn không xâm nhập được. 

C. Làm tăng số lượng vi khuẩn có lợi, bảo quản tốt thực phẩm. 

D. Làm thực phẩm chín, vi khuẩn gây hại không xâm nhập vào được. 

Câu 34. Trong hệ thống phân loại 5 giới sinh vật theo Uýt – ti – cơ, rong thuộc giới nào? 

A. Nấm. B. Nguyên sinh. C. Khởi sinh.         D. Động vật. 

Câu 35. Đặc điểm nào sau đây có ở dương xỉ mà không có ở rêu ? 

A. Thân có mạch dẫn. B. Sinh sản bằng bào tử. 

C. Chưa có rễ chính thức. D. Lá thật. 

Câu 36. Trong hệ thống phân loại 5 giới sinh vật theo Uýt – ti – cơ, vi khuẩn thuộc giới nào? 

A. Khởi sinh. B. Động vật. C. Nấm.           D. Nguyên sinh. 

Câu 37. Môi trường sống nào sau đây có hệ thực vật ít phong phú nhất? 

A. Rừng lá kim phương Bắc. B. Rừng ngập mặn ven biển. 

C. Rừng nhiệt đới. D. Sa mạc. 

Câu 38. Vì sao nấm không thuộc giới Thực vật ? 

A. Là sinh vật nhân thực. B. Cơ thể đơn bào hoặc đa bào. 

C. Đa dạng về hình thái và môi trường sống. D. Không có khả năng sống tự 

dưỡng. 

II. KHTN - HÓA 

Câu 1. Việc làm nào sau đây được cho là không an toàn trong phòng thực hành? 

A. Đeo gang tay trước khi lấy hóa chất. 

B. Tự ý làm các thí nghiệm. 

C. Sử dụng kính bảo vệ mắt khi làm thí nghiệm. 

D. Rửa sạch tay sau khi làm thí nghiệm. 

Câu 2: Khi xảy ra sự cố trong phòng thí nghiệm ta nên làm gì? 

A. Tự ý xử lí sự cố. 

B. Báo cáo ngay với giáo viên. 

C. Gọi bạn xử lí giúp. 
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D. Đi làm việc khác, coi như không phải mình gây ra. 

Câu 3. Thể nào sau đây không thuộc 3 thể của chất? 

         A. Thể rắn.  B. Thể dẻo.  C. Thể khí.   D. Thể lỏng. 

Câu 4. Cho các vật thể: con chim, cây mía, máy bay, đôi giày, vi khuẩn. Những vật sống trong 

các vật thể đã cho là: 

A. vi khuẩn, con chim, đôi giày. 

B. con chim, cây mía, máy bay. 

C. con chim, cây mía, vi khuẩn. 

D. cây mía, vi khuẩn, máy bay. 

Câu 5. Tính chất nào sau đây không phải là tính chất chung của kim loại? 

A. Tính cứng 

B. Tính dẻo 

C. Tính dẫn điện 

D. Tính dẫn nhiệt 

Câu 6. Khí Oxygen chiếm khoảng bao nhiêu phần trăm thể tích không khí? 

A. 10% 

B. 21% 

C. 28% 

D. 78% 

Câu 7. Nhận xét nào sau đây đúng về Oxygen? 

A. Oxygen là chất khí tan vô hạn trong nước và nặng hơn không khí. 

B. Oxygen là chất khí không tan trong nước và nhẹ hơn không khí. 

C. Oxygen là chất khí ít tan trong nước và nhẹ hơn không khí. 

D. Oxygen là chất khí ít tan trong nước và nặng hơn không khí. 

Câu 8. Trong các bệnh viện, bác sĩ thường cho những bệnh nhân bị hôn mê hay có vấn đề về 

đường hô hấp thở bằng khí oxygen. Ứng dụng đó dựa vào tính chất nào sau đây của oxygen: 

A. Oxygen duy trì sự cháy. 

B. Oxygen ít tan trong nước. 

C. Oxygen duy trì sự sống. 

D. Oxygen là chất khí không màu. 

Câu 9. Thành phần nào trong không khí là nguyên nhân chủ yếu gây ra hiệu ứng nhà kính? 

       A. Oxygen.  B. Hidrogen.  C. Carbon dioxide.  D. Nitrogen. 

Câu 10. Biện pháp duy trì nguồn cung cấp Oxygen trong không khí là: 

A. Trồng cây gây rừng, chăm sóc cây xanh. 

B. Thải các chất khí thải ra môi trường không qua xử lí. 

C. Đốt rừng làm rẫy. 

D. Xây dựng nhiều khu công nghiệp. 

Câu 11. Bố An để một can xăng ở góc sân, trong lúc bất cẩn làm căn xăng bốc cháy. Biện pháp 

nào chữa cháy là phù hợp nhất? 

A. Phun nước. 

B. Dùng cát đổ trùm lên. 

C. Dùng khăn khô phủ vào. 

D. Dùng khăn ướt phủ vào. 

Câu 12. Để phân biệt 2 chất khí là oxygen và carbon dioxide, em nên lựa chọn cách nào dưới 

đây? 

A. Quan sát màu sắc của 2 khí đó. 

B. Ngửi mùi của 2 khí đó. 

C. Dẫn 2 khí đó vào nước. 
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D. Đưa que đóm còn tàn đỏ lại gần 2 khí đó. 

Câu 13. Trường hợp nào sau đây thể hiện tính chất hóa học của chất? 

A. Cho 1 thìa đường vào cốc nước và khuấy đều. 

B. Cồn để trong lọ không kín lâu ngày bị bay hơi. 

C. Mặt trời mọc lên, dưới ánh mặt trời các hạt sương tan dần. 

D. Thanh sắt để lâu ngày trong khí bị gỉ. 

Câu 14. Chất nào sau đây tồn tại ở thể lỏng ở nhiệt độ phòng? 

       A. Oxygen.  B. Nước.  C. Sắt.  D. Than chì. 

Câu 15. Cho các dữ kiện sau: 

1. Trong cơ thể người có chứa từ 63 – 68% khối lượng là nước. 

2. Hiện nay, nồi làm bằng inox đang rất được ưa chuộng. 

3. Cốc làm bằng nhựa khó vỡ hơn cốc làm bằng thủy tinh. 

Hãy chỉ ra đâu là chất trong các dữ kiện trên? 

A. Nước, inox, nhựa, thủy tinh. 

B. Nước, nồi, cốc. 

C. Nước, nồi, nhựa, thủy tinh. 

D. Cơ thể người, nồi, cốc. 

Câu 16. Vật liệu nào sau đây được dùng làm lõi dây dẫn điện? 

A. Nhựa. 

B. Đồng. 

C. Thủy tinh. 

D. Cao su. 

Câu 17. Khi làm muối từ nước biển, người dân làm muối dẫn nước biển vào các ruộng muối. 

Nước biển bay hơi, người ta thu được muối. Theo em, thời tiết như thế nào thì thuận lợi cho nghề 

làm muối? 

A. Trời lạnh. 

B. Trời nhiều gió. 

C. Trời hanh khô. 

D. Trời nắng nóng. 

Câu 18: Đặc điểm nào của chất lỏng mà ta có thể bơm được xăng vào các bình chứa có hình 

dạng khác nhau? 

A. Có khối lượng xác định. 

B. Có thể tích xác định. 

C. Không có hình dạng xác định mà có hình dạng của vật chứa nó. 

D. Dễ chảy. 

Câu 19. Vật liệu là gì? 

A. Gồm nhiều chất trộn vào nhau. 

B. Một số chất được sử dụng trong xây dựng như cát, xi măng, sắt… 

C. Được tạo nên từ một chất hoặc một hỗn hợp và được con người sử dụng để tạo ra các vật 

thể nhân tạo. 

D. Một số thức ăn được con người sử dụng hằng ngày. 

Câu 20. Sự chuyển từ thể rắn sang thể lỏng được gọi là: 

A. Sự ngưng tụ. 

B. Sự bay hơi. 

C. Sự nóng chảy. 

D. Sự đông đặc. 

III. KHTN - Lí 

Câu 1. Công việc nào dưới đây không cần dùng đến lực ? 



14 

 

 

 

A. Xách một xô nước. 

B. Nâng một tấm gỗ. 

C. Đẩy một chiếc xe. 

D. Đọc một trang sách. 

Câu 2. Trong hình sau, lực giữa 2 thanh nam châm tương tác với nhau là lực gì? 

 

A. Lực hút 

B. Lực đẩy 

C. Lực hút và đẩy 

D. Đáp án khác 

 

Câu 3. Trong hình ảnh bên, lực mà con bò đã tác dụng lên xe là 

lực gì? 

A. Lực kéo 

B. Lực đẩy 

C. Lực hút 

D. Lực hấp dẫn 

 

 

Câu 4. Trong hình ảnh bên, lực mà người công nhân đã tác dụng lên xe 

hàng là lực gì? 

A. Lực kéo 

B. Lực đẩy 

C. Lực hút 

D. Lực hấp dẫn  

Câu 5. Một em bé thả một quả bóng cao su xuống sàn nhà. Khi quả 

bóng chạm sàn nhà thì lực của sàn nhà tác dụng lên quả bóng. 

A. Chỉ làm cho quả bóng biến đổi chuyển động. 

B. Chỉ làm cho quả bóng biến dạng. 

C. Vừa làm cho quả bóng biến dạng, vừa làm cho quả bóng biến đổi chuyển động. 

D. Không làm cho quả bóng biến dạng cũng không làm biến đổi chuyển động của quả bóng. 

Câu 6. Khi dùng nhiệt kế để đo nhiệt độ của chính cơ thể mình, người ta phải thực hiện các thao 

tác sau (chưa được sắp xếp theo đúng thứ tự).  

 a) Đặt nhiệt kế vào nách trái, rồi kẹp cánh tay lại để giữ nhiệt kế.  

 b) Lấy nhiệt kế ra khỏi nách để đọc nhiệt độ.  

 c) Dùng bông lau sạch thân và bầu nhiệt kế.  

 d) Kiểm tra xem thuỷ ngân đã tụt hết xuống bầu nhiệt kế chưa, nếu chưa thì vẩy nhiệt kế cho 

thuỷ ngân tụt xuống. 

Hãy sắp xếp các thao tác trên theo thứ tự hợp lí nhất.   

A. d, c, a, b. 

B. a, b, c, d. 

C. b, a, c, d. 

D. d, c, b, d. 

Câu 7. Cho các bước như sau. 

 (1) Thực hiện phép đo nhiệt độ. 

 (2) Ước lượng nhiệt độ của vật. 

 (3) Hiệu chỉnh nhiệt kế. 

 (4) Lựa chọn nhiệt kế phù hợp. 
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 (5) Đọc và ghi kết quả đo. 

Các bước đúng khi thực hiện đo nhiệt độ của một vật là. 

 A. (2), (4), (3), (1), (5).   B. (1), (4), (2), (3), (5). 

 C. (1), (2), (3), (4), (5).   D. (3), (2), (4), (1), (5). 

Câu 8.  

a) Trong thang nhiệt độ Fahrenheit, nhiệt độ của nước đang sôi là 

A. 32oF         B. 100oF C. 212oF         D. 0oF 

b) Trong thang nhiệt độ Celsius, nhiệt độ của nước đang sôi là 

A. 32oF         B. 100oC C. 212oF         D. 0oC 

Câu 9 Nhiệt kế là thiết bị được sử dụng để 

 A. Đo thể tích.  

 B. Đo chiều dài. 

 C. Đo khối lượng.  

 D. Đo nhiệt độ. 

Câu 10. Nhiệt độ của người bình thường là. 

 A. 420C 

 B. 270C 

 C. 370C 

 D. 39,50C 

Câu 11. Phát biểu nào sau đây không đúng? 

A. Chất lỏng co lại khi lạnh đi. 

B. Độ giãn nở vì nhiệt  của các chất lỏng khác nhau là như nhau. 

C. Khi nhiệt độ thay đổi thì thể tích chất lỏng thay đổi. 

D. Chất lỏng nở ra khi nóng lên. 

Câu 12: Dụng cụ nào sau đây dùng để đo thời gian. 

A. Đồng hồ.   B.Nhiệt kế.   C.Ca đong.  D.Cân. 

Câu 13: Đổi 45 phút ra giây 

A.2700 giây.   B. 2400 giây.   C.3600 giây.  D. 45giây. 

Câu 14: Điền vào chỗ trống đáp án đúng: 2,5h =……phút=……giây. 

A. 150phút; 900 giây.   

B. 15phút; 900 giây.    

C. 150 phút; 200giây.      

Câu 15. Điền vào chỗ trống từ thích hợp: Khối lượng của 1 vật cho biết …… chứa trong vật. 

A. Trọng lượng 

B. Lượng chất 

C. Số lượng phần tử 

Câu 16. Điền vào chỗ trống đáp án đúng: Người ta dùng cân đo… 

A. Trọng lượng của vật nặng   

B. Thể tích của vật nặng 

C. Khối lượng của vật nặng   

D. Kích thước của vật nặng 

Câu 17. Trong các số liệu dưới đây, số liệu nào chỉ khối lượng của hàng hóa 

A. Trên nhãn của chai nước khoáng có ghi: 330 ml  

B. Trên vỏ hộp Vitamin B1 có ghi: 1000 viên nén  

C. Ở một số cửa hàng vàng bạc có ghi: vàng 99,99  

D. Trên bao bì túi xà phòng có ghi: 1 kg 

Câu 18.  Cách ghi kết quả nào sau đây là đúng? 

A. Chỉ cần ghi kết quả đo chia hết cho ĐCNN của dụng cụ               
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B. Chỉ cần chữ số cuối cùng của kết quả đo cùng đơn vị với ĐCNN của dụng cụ đo 

C. Chỉ cần chữ số cuối cùng của kết quả đo chia hết cho ĐCNN 

D. Chỉ cần chữ số cuối cùng của kết quả đo cùng đơn vị với ĐCNN của dụng cụ đo và chia hết 

cho ĐCNN 

Câu 19.  Một bạn dùng thước đo độ dài có ĐCNN là 0,2cm để đo chiều dài cuốn sách giáo khoa 

Vật lí 6. Trong các cách ghi kết quả đo dưới đây, cách ghi nào là đúng? 

A. 240mm 

B. 23cm 

C. 24cm 

D. 24,0cm                

Câu 20.  Muốn đo độ dài cuốn SGK Vật lí 6 một cách thuận lợi nhất nên dùng: 

A. Thước có GHĐ 25cm và ĐCNN 1mm             

 B. Thước có GHĐ 20cm và ĐCNN 1mm 

 C. Thước có GHĐ 20cm và ĐCNN 1cm 

 D. Thước có GHĐ 30cm và ĐCNN 1cm 

Câu 21. Nêu các bước đo chiều dài của chiếc bút  

1. Ước lượng độ dài cần đo (khoảng 15cm), chọn thước đo phù hợp (GHĐ 20cm, ĐCNN 0,1 

cm). 

2. Đọc kết quả đo theo vạch chia gần nhất với đầu kia của vật. 

3. Đặt thước dọc theo chiều dài chiếc bút, vạch số 0 của thước ngang với một đầu của bút. 

4. Ghi kết quả đo theo ĐCNN của thước (ta được chiều dài bút là 15 cm). 

5. Mắt nhìn theo hướng vuông góc với cạnh thước ở đầu kia của chiếc bút. 

A. 1-2-3-4-5 

B. 3-4-2-5-1 

C. 1-3-5-2-4 

D. 1-4-3-5-2 

____________________________ 

 

MÔN LỊCH SỬ ĐỊA LÝ 

 

* PHẦN LỊCH SỬ 6 

I. Hình thức:  Trắc nghiệm.  

II. Nội dung ôn tập các bài 4,6,7,8 

Bài 4: Xã hội nguyên thuỷ. 

Bài 6: Ai Cập và Lưỡng Hà cổ đại. 

Bài 7: Ấn Độ cổ đại 

Bài 8: Trung Quốc từ thời cổ đại đến thế kỉ VII. 

III.  LUYỆN TẬP  

Câu 1. So với Người tối cổ, Người tinh khôn đã biết 

A. săn bắt, hái lượm.                                

B. ghè đẽo đá làm công cụ. 

C. dùng lửa để sưởi ấm, nấu chín thức ăn... 

D. trồng trọt, chăn nuôi gia súc, làm đồ gốm. 

Câu 2. Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng đặc điểm của Người tinh khôn? 

A. Biết trồng lúa và chăn nuôi gia súc. 

B. Sống thành bầy khoảng 5 - 7 gia đình lớn. 

C. Sống theo từng nhóm nhỏ, gồm vài chục gia đình. 

D. Biết làm trang sức tinh thế, làm đồ gốm. 

https://doctailieu.com/trac-nghiem/so-voi-nguoi-toi-co-nguoi-tinh-khon-da-biet-d-trong-trot-chan-nuoi-gia-suc-98167
https://doctailieu.com/trac-nghiem/noi-dung-nao-duoi-day-khong-phan-anh-dung-dac-diem-cua-nguoi-tinh-khon-b-song-98168
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Câu 3. Người tối cổ đã làm gì để sử dụng công cụ lao động bằng đá có hiệu quả hơn? 

A. Ghè đẽo hai cạnh thật sắc bén. 

B. Ghè đẽo một mặt cho sắc và vừa tay cầm. 

C. Tra cán vào công cụ bằng đá. 

D. Sử dụng những hòn đá trong tự nhiên. 

Câu 4. Thành tựu về vật chất quan trọng đầu tiên của người nguyên thủy là 

A. tạo ra lửa.     B. biết trồng trọt.       C. biết chăn nuôi.          D. làm đồ gốm. 

Câu 5. Đời sống vật chất của người nguyên thủy thể hiện ở các mặt 

A. công cụ lao động, cách thức lao động. 

B. công cụ lao động, cách thức lao động, địa bàn cư trú. 

C. đời sống tâm linh, cách thức lao động, địa bàn cư trú. 

D. đời sống nghệ thuật, công cụ lao động, cách thức lao động. 

Câu 6. Trên đất nước Việt Nam, dấu vết nền nông nghiệp sơ khai được phát hiện ở nền văn 

hóa 

A. Hòa Bình.         B. Bắc Sơn.               C. Quỳnh Văn.              D. Núi Đọ. 

Câu 7. Mỗi loài động vật, thực vật, hiện tượng tự nhiên được thị tộc tôn sùng gọi là 

A. vật tổ.           B. đồ tổ.               C. linh vật.                             D. tổ thị tộc. 

Câu 8. Ở Ai Cập, người đứng đầu nhà nước được gọi là 

A. Pha-ra-ông.            B. En-xi.                    C.Thiên tử.                   D. Thiên hoàng. 

Câu 9. Người đứng đầu nhà nước Lưỡng Hà cổ đại được gọi là 

A. Pha-ra-ông.           B. En-xi.           C. Thiên tử.                        D. Thiên hoàng. 

Câu 10. Quốc gia Ai Cập và Lưỡng Hà cổ đại được xây dựng trên nền tảng kinh tế 

A. nông nghiệp trồng lúa nước.              B. thủ công nghiệp và thương nghiệp. 

C. mậu dịch hàng hải quốc tế.                 D. thủ công nghiệp hàng hóa. 

Câu 11. Các quốc gia Ai Cập và Lưỡng Hà cổ đại ra đời vào khoảng 

A. thiên niên kỉ IV TCN.                      B. thiên niên kỉ III TCN. 

C. thế kỉ IV TCN.                                 D. thế kỉ III TCN. 

Câu 12. Người Lưỡng Hà dựa vào đâu để làm ra lịch? 

A. Sự chuyển động của Mặt Trăng quay quanh Trái Đất. 

B. Sự chuyển động của Trái Đất quay quanh mình. 

C. Quan sát mực nước sông lên, xuống theo mùa. 

D. Sự chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời. 

Câu 13. Công trình nào dưới đây là một trong bảy kỳ quan thế giới cổ đại? 

A. Tượng Nhân sư ở Ai Cập.                      B. Thành Ba-bi-lon ở Lưỡng Hà. 

C. Cổng I-sơ-ta ở Lưỡng Hà.                      D. Khu lăng mộ Gi-za ở Ai Cập. 

Câu 14. Tại sao người Ai Cập giỏi về hình học? 

A. Phải đo lại ruộng đất và xây dựng các công trình đền tháp. 

B. Phải phân chia ruộng đất cho nông dân. 

C. Phải xây dựng các công trình kiến trúc. 

D. Phải xây dựng các công trình thủy lợi. 

Câu 15. Khoảng giữa thiên niên kỉ III TCN, tộc người nào đã sinh sống ở lưu vực sông Ấn? 

A. Người A-ri-a.     B. Người Do Thái.        C. Người Đra-vi-đa.      D. Người Khơ-me. 

Câu 16. Khoảng giữa thiên niên kỉ II TCN, tộc người nào đã tràn vào miền Bắc Ấn Độ? 

A. Người A-ri-a.     B. Người Do Thái.      C. Người Đra-vi-đa.       D. Người Khơ-me. 

Câu 17. Sau khi vào Ấn Độ, người A-ri-a đã thiết lập chế độ 

A. quân chủ chuyên chế.                                     B. cộng hòa quý tộc. 

C. đẳng cấp Vác-na.                                            D. phân biệt tôn giáo. 

Câu 18. Chế độ đẳng cấp Vác-na là gì? 

https://doctailieu.com/trac-nghiem/nguoi-toi-co-da-lam-gi-de-su-dung-cong-cu-lao-dong-bang-da-co-hieu-qua-hon-b-98170
https://doctailieu.com/trac-nghiem/thanh-tuu-ve-vat-chat-quan-trong-dau-tien-cua-nguoi-nguyen-thuy-la-a-tao-ra-98172
https://doctailieu.com/trac-nghiem/doi-song-vat-chat-cua-nguoi-nguyen-thuy-the-hien-o-cac-mat-b-cong-cu-lao-dong-98173
https://doctailieu.com/trac-nghiem/tren-dat-nuoc-viet-nam-dau-vet-nen-nong-nghiep-so-khai-duoc-phat-hien-o-nen-van-98174
https://doctailieu.com/trac-nghiem/tren-dat-nuoc-viet-nam-dau-vet-nen-nong-nghiep-so-khai-duoc-phat-hien-o-nen-van-98174
https://doctailieu.com/trac-nghiem/moi-loai-dong-vat-thuc-vat-hien-tuong-tu-nhien-duoc-thi-toc-ton-sung-goi-la-a-98179
https://doctailieu.com/trac-nghiem/o-ai-cap-nguoi-dung-dau-nha-nuoc-duoc-goi-la-a-pha-ra-ong-trac-nghiem-mon-98198
https://doctailieu.com/trac-nghiem/nguoi-dung-dau-nha-nuoc-luong-ha-co-dai-duoc-goi-la-b-en-xi-trac-nghiem-mon-98199
https://doctailieu.com/trac-nghiem/quoc-gia-ai-cap-va-luong-ha-co-dai-duoc-xay-dung-tren-nen-tang-kinh-te-a-nong-98201
https://doctailieu.com/trac-nghiem/cac-quoc-gia-ai-cap-va-luong-ha-co-dai-ra-doi-vao-khoang-a-thien-nien-ki-iv-98203
https://doctailieu.com/trac-nghiem/nguoi-luong-ha-dua-vao-dau-de-lam-ra-lich-a-su-chuyen-dong-cua-mat-trang-quay-98204
https://doctailieu.com/trac-nghiem/cong-trinh-nao-duoi-day-la-mot-trong-bay-ky-quan-the-gioi-co-dai-d-khu-lang-mo-98208
https://doctailieu.com/trac-nghiem/tai-sao-nguoi-ai-cap-gioi-ve-hinh-hoc-a-phai-do-lai-ruong-dat-va-xay-dung-cac-98213
https://doctailieu.com/trac-nghiem/khoang-giua-thien-nien-ki-iii-tcn-toc-nguoi-nao-da-sinh-song-o-luu-vuc-song-an-98218
https://doctailieu.com/trac-nghiem/khoang-giua-thien-nien-ki-ii-tcn-toc-nguoi-nao-da-tran-vao-mien-bac-an-do-a-98219
https://doctailieu.com/trac-nghiem/sau-khi-vao-an-do-nguoi-a-ri-a-da-thiet-lap-che-do-c-dang-cap-vac-na-trac-98220
https://doctailieu.com/trac-nghiem/che-do-dang-cap-vac-na-la-gi-a-su-phan-biet-ve-chung-toc-va-mau-da-trac-98221
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A. Sự phân biệt về chủng tộc và màu da.               B. Sự phân biệt về tôn giáo. 

C. Sự phân biệt về trình độ học vấn.                      D. Sự phân biệt giàu - nghèo. 

Câu 19. Theo chế độ đẳng cấp Vác-na, xã hội Ấn Độ cổ đại có mấy đẳng cấp? 

A. 1.                         B. 2.                                 C. 3.                                 D. 4. 

Câu 20. Đẳng cấp đứng đầu trong xã hội Ấn Độ cổ đại là 

A. Bra-man.            B. Ksa-tri-a.                 C. Vai-si-a.                   D. Su-đra. 

Câu 21. Cư dân ở quốc gia cổ đại nào dưới đây đã sáng tạo ra chữ số 0? 

A. Ai Cập.           B. Hi Lạp.                  C. Lưỡng Hà.                        D. Ấn Độ. 

Câu 22. Ấn Độ là quê hương của những tôn giáo nào dưới đây? 

A. Hin-đu giáo và Phật giáo.                           B. Nho giáo và Phật giáo. 

C. Hin-đu giáo và Thiên chúa giáo.                D. Nho giáo và Đạo giáo. 

Câu 23. Quốc gia cổ đại nào là nơi khởi phát của Phật giáo? 

A. Ấn Độ.            B. Trung Quốc.               C. Ai Cập.                       D. Lưỡng Hà. 

Câu 24. Thời cổ đại, cư dân Trung Quốc tập trung chủ yếu ở lưu vực hai con sông lớn là 

A. Nin.         B. Ti-grơ và Ơ-phrát.        C. Hằng và Ấn.         D. Trường Giang và Hoàng Hà. 

Câu 25. Vào năm 221 TCN, ai là người thống nhất Trung Quốc? 

A. Tần Thủy Hoàng.          B. Lưu Bang.             C. Tư Mã Viêm.               D. Lý Uyên 

Câu 26. Đại diện của phái Nho gia ở Trung Quốc là 

A. Khổng Tử.         B. Hàn Phi tử.               C. Mặc Tử.                          D. Lão Tử. 

Câu 27. Người Trung Quốc cổ đại khắc chữ trên 

A. mai rùa.               B. đất sét.                 C. giấy Pa-pi-rút.                   D. vách đá. 

Câu 28. Hai giai cấp cơ bản trong xã hội phong kiến Trung Quốc là 

A. quý tộc, quan lại - nông dân công xã. 

B. địa chủ - nông dân lĩnh canh. 

C. lãnh chúa - nông nô. 

D. tư sản - vô sản. 

Câu 29. Vạn Lí Trường Thành được người Trung Quốc xây dựng nhằm mục đích gì? 

A. Ngăn chặn các cuộc tấn công từ bên ngoài. 

B. Ngăn chặn dòng nước lũ từ thượng nguồn tràn về. 

C. Thuận lợi cho việc giao thông đi lại giữa các vùng. 

D. Thể hiện sức mạnh của các nhà nước phong kiến. 

Câu 30. Một trong những biểu tượng của nền văn minh Trung Quốc là 

A. Vạn Lí Trường Thành. 

B. Lăng mộ Tần Thủy Hoàng. 

C. Kim chỉ nam. 

D. Sử kí của Tư Mã Thiên. 

Câu 31. Từ nhà Hán đến nhà Tùy, lịch sử Trung Quốc lần lượt trải qua các thời kì và triều 

đại nào? 

A. Tam Quốc, nhà Tấn, Nam - Bắc triều. 

B. Nhà Tấn, Tam Quốc, Nam - Bắc triều. 

C. Nam - Bắc triều, Tam Quốc, nhà Tấn. 

D. Nam - Bắc triều, nhà Tấn, Tam Quốc. 

Câu 32: Thời cổ đại, Trung Quốc là một trong những 

A. trung tâm thương mại lớn của thế giới cổ đại. 

B. trung tâm văn minh lớn của thời cổ đại. 

C. quốc gia có nền sản xuất nông nghiệp phát triển nhất. 

D. nước có lãnh thổ rộng lớn nhất. 

Câu 33. Thời cổ đại, Trung Quốc có 

https://doctailieu.com/trac-nghiem/theo-che-do-dang-cap-vac-na-xa-hoi-an-do-co-dai-co-may-dang-cap-d-4-trac-98222
https://doctailieu.com/trac-nghiem/dang-cap-dung-dau-trong-xa-hoi-an-do-co-dai-la-a-bra-man-trac-nghiem-mon-lich-98223
https://doctailieu.com/trac-nghiem/cu-dan-o-quoc-gia-co-dai-nao-duoi-day-da-sang-tao-ra-chu-so-0-d-an-do-trac-98228
https://doctailieu.com/trac-nghiem/an-do-la-que-huong-cua-ton-giao-nhung-nao-duoi-day-c-hin-du-giao-va-thien-chua-98229
https://doctailieu.com/trac-nghiem/quoc-gia-co-dai-nao-la-noi-khoi-phat-cua-phat-giao-a-an-do-trac-nghiem-mon-98230
https://doctailieu.com/trac-nghiem/thoi-co-dai-cu-dan-trung-quoc-tap-trung-chu-yeu-o-luu-vuc-hai-con-song-lon-la-98232
https://doctailieu.com/trac-nghiem/vao-nam-221-tcn-ai-la-nguoi-thong-nhat-trung-quoc-a-tan-thuy-hoang-trac-98235
https://doctailieu.com/trac-nghiem/dai-dien-cua-phai-nho-gia-o-trung-quoc-la-a-khong-tu-trac-nghiem-mon-lich-su-98236
https://doctailieu.com/trac-nghiem/nguoi-trung-quoc-co-dai-khac-chu-tren-a-mai-rua-trac-nghiem-mon-lich-su-lop-6-98237
https://doctailieu.com/trac-nghiem/hai-giai-cap-co-ban-trong-xa-hoi-phong-kien-trung-quoc-la-b-dia-chu-nong-dan-98247
https://doctailieu.com/trac-nghiem/van-li-truong-thanh-duoc-nguoi-trung-quoc-xay-dung-nham-muc-dich-gi-a-ngan-98250
https://doctailieu.com/trac-nghiem/mot-trong-nhung-bieu-tuong-cua-nen-van-minh-trung-quoc-la-a-van-li-truong-98251
https://doctailieu.com/trac-nghiem/tu-nha-han-den-nha-tuy-lich-su-trung-quoc-lan-luot-trai-qua-cac-thoi-ki-va-98252
https://doctailieu.com/trac-nghiem/tu-nha-han-den-nha-tuy-lich-su-trung-quoc-lan-luot-trai-qua-cac-thoi-ki-va-98252
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A. nhiều tôn giáo khởi phát. 

B. nhiều nhà khoa học nổi tiếng trong lĩnh vực phát minh sáng chế. 

C. nhiều nhà tư tưởng lớn với những học thuyết có ảnh hưởng rộng rãi và có giá trị đến ngày nay. 

D. nhiều nhà văn nổi tiếng với các bộ tiểu thuyết đồ sộ 

Câu 34. Thành tựu nào sau đây của người Ai Cập cổ đại còn sử dụng đến ngày nay? 

A. Chữ tượng hình.       B. Hệ đếm thập phân.         C. Hệ đếm 60.        D. Thuật ướp xác. 

Câu 35. Các công trình kiến trúc ở Ai Cập và Lưỡng Hà thường đồ sộ vì muốn thể hiện 

A. sức mạnh của đất nước. 

B. sức mạnh của thần thánh. 

C. sức mạnh và uy quyền của nhà vua. 

D. tình đoàn kết dân tộc. 

Câu 36. Lịch ra đời sớm ở Ai Cập và Lưỡng Hà vì yêu cầu 

A. phục vụ sản xuất nông nghiệp. 

B. phục vụ việc chiêm tinh, bói toán. 

C. phục vụ yêu cầu học tập. 

D. thống nhất các ngày tế lễ trong cả nước. 

Câu 37. Động lực chủ yếu nào dẫn đến quá trình chuyển biến từ vượn thành người? 

A. Quá trình lao động. 

B. Đột biến gen. 

C. Xuất hiện ngôn ngữ. 

D. Xuất hiện kim loại. 

Câu 38. Các nhà khảo cổ đã tìm thấy những bức tranh của người nguyên thủy vẽ trên 

A. vách đá. 

B. mai rùa. 

C. thẻ tre. 

D. giấy pa-pi-rút. 

Câu 39. Ngành sản xuất phát triển sớm nhất và có hiệu quả nhất ở các quốc gia Ai Cập và 

Lưỡng Hà cổ đại là 

A. nông nghiệp. 

B. công nghiệp. 

C. thương nghiệp. 

D. thủ công nghiệp 

Câu 40. Tại sao ngành kinh tế nông nghiệp phát triển sớm và mạnh ở hai quốc gia Ai Cập 

và Lưỡng Hà cổ đại? 

A. Được các con sông lớn bồi đắp phù sa, tạo nên những đồng bằng màu mỡ. 

B. Địa hình chia cắt, những vùng đồng bằng nhỏ và hẹp. 

C. Giáp Địa Trung Hải và vịnh Ba Tư cung cấp nguồn nước tưới dồi dào. 

D. Các Pha-ra-ông và En-xi đưa ra những chính sách phát triển kinh tế nông nghiệp. 

* PHẦN ĐỊA LÍ 

Ôn tập các bài 6,7,9,10,11 

MỘT SỐ CÂU HỎI ÔN TẬP 

Câu 1. Ngày 22/12, ở nửa cầu Bắc, đó là ngày? 

A. Xuân phân.   B. Hạ chí.   C. Thu phân.   D. Đông chí. 

Câu 2: So với mặt phẳng quỹ đạo, trục Trái Đất nghiêng một góc: 

A. 56027’.  B. 23027’.   C. 66033’.   D. 32027’. 

Câu 3: Cùng một lúc, trên Trái Đất có bao nhiêu giờ khác nhau? 

A. 24 giờ.  B. 21 giờ.   C. 23 giờ.   D. 22 giờ. 

Câu 4: Nước ta nằm ở khu vực giờ số mấy? 

https://doctailieu.com/trac-nghiem/cac-cong-trinh-kien-truc-o-ai-cap-va-luong-ha-thuong-do-so-vi-muon-the-hien-c-98214
https://doctailieu.com/trac-nghiem/lich-ra-doi-som-o-ai-cap-va-luong-ha-vi-yeu-cau-a-phuc-vu-san-xuat-nong-nghiep-98212
https://doctailieu.com/trac-nghiem/dong-luc-chu-yeu-nao-dan-den-qua-trinh-chuyen-bien-tu-vuon-thanh-nguoi-a-qua-98180
https://doctailieu.com/trac-nghiem/cac-nha-khao-co-da-tim-thay-nhung-buc-tranh-cua-nguoi-nguyen-thuy-ve-tren-a-98181
https://doctailieu.com/trac-nghiem/nganh-san-xuat-phat-trien-som-nhat-va-co-hieu-qua-nhat-o-cac-quoc-gia-ai-cap-va-98210
https://doctailieu.com/trac-nghiem/nganh-san-xuat-phat-trien-som-nhat-va-co-hieu-qua-nhat-o-cac-quoc-gia-ai-cap-va-98210
https://doctailieu.com/trac-nghiem/tai-sao-nganh-kinh-te-nong-nghiep-phat-trien-som-va-manh-o-hai-quoc-gia-ai-cap-98211
https://doctailieu.com/trac-nghiem/tai-sao-nganh-kinh-te-nong-nghiep-phat-trien-som-va-manh-o-hai-quoc-gia-ai-cap-98211
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A. Khu vực giờ thứ 7.    B. Khu vực giờ thứ 8. 

C. Khu vực giờ thứ 9.    D. Khu vực giờ thứ 5. 

Câu 5: Sự lệch hướng chuyển động của các vật thể là hệ quả của chuyển động 

A. Xung quanh Mặt Trời của Trái Đất. 

B. Tự quay quanh trục của Trái Đất. 

C. Xung quanh các hành tinh khác của Trái Đất. 

D. Tịnh tiến của Trái Đất. 

Câu 6: Giờ quốc tế (giờ GMT) được tính theo giờ của múi giờ số mấy? 

A. Múi giờ số 0.     B. Múi giờ số 12. 

C. Múi giờ số 6.     D. Múi giờ số 18. 

Câu 7: Hướng tự quay quanh trục của Trái Đất có đặc điểm là 

A. Thuận chiều kim đồng hồ theo hướng từ Đông sang Tây. 

B. Ngược chiều kim đồng hồ theo hướng từ Tây sang Đông. 

C. Thuận chiều kim đồng hồ theo hướng từ Tây sang Đông. 

D. Ngược chiều kim đồng hồ theo hướng từ Đông sang Tây 

Câu 8: Trái Đất hoàn thành một vòng tự quay quanh trục của mình trong khoảng thời gian? 

A. Một ngày đêm.     B. Một năm. 

C. Một mùa      D. Một tháng. 

Câu 9: Tại sao bề mặt Trái Đất luôn có một nửa được Mặt Trời chiếu sáng là ngày và một nửa 

không được chiếu sáng là đêm? 

A. Trái Đất tự quay quanh trục.   B. Trục Trái Đất nghiêng. 

C. Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời. D. Trái Đất có dạng hình khối cầu. 

Câu 10: Vào ngày nào trong năm ở cả hai nửa cầu đều nhận được một lượng ánh sáng và nhiệt 

như nhau? 

A. Ngày 22 tháng 6 và ngày 22 tháng 12. B. Ngày 21 tháng 3 và ngày 23 tháng 9. 

C. Ngày 22 tháng 3 và ngày 22 tháng 9.  D. Ngày 21 tháng 6 và ngày 23 tháng 12. 

Câu 11: Ở nửa cầu Bắc, ngày 22 tháng 6 là ngày: 

A. Hạ chí.      B. Thu phân.    

C. Đông chí.      D. Xuân phân. 

Câu 12: Vào ngày nào ở nửa cầu Nam ánh sáng Mặt Trời chiếu thẳng góc vào vĩ tuyến 

23o27’Nam: 

A. Ngày 21 tháng 3.     B. Ngày 23 tháng 9.  

C. Ngày 22 tháng 12.    D. Ngày 22 tháng 6. 

Câu 13. Nội lực có xu hướng nào sau đây? 

A. Làm địa hình mặt đất gồ ghề.   B. Phá huỷ địa hình bề mặt đất. 

C. Tạo ra các dạng địa hình mới.    D. Tạo ra các dạng địa hình nhỏ. 

Câu 14. Nguồn năng lượng chủ yếu sinh ra nội lực không phải là 

A. sự phân hủy của các chất phóng xạ. 

B. năng lượng từ các vụ thử hạt nhân. 

C. năng lượng các phản ứng hóa học. 

D. sự chuyển dịch của các dòng vật. 

Câu 15. Nguồn năng lượng sinh ra nội lực chủ yếu là 

A. năng lượng trong lòng Trái Đất.  B. năng lượng từ các vụ thử hạt nhân. 

C. năng lượng của bức xạ mặt trời.  D. năng lượng từ biển và đại dương. 

Câu 16. Nguyên nhân chủ yếu sinh ra ngoại lực là do 

A. động đất, núi lửa, sóng thần.   B. hoạt động vận động kiến tạo. 

C. năng lượng bức xạ Mặt Trời.   D. sự di chuyển vật chất ở manti. 

Câu 17. Dạng địa hình nào sau đây được hình thành do quá trình ngoại lực? 
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A. Hang động caxtơ.    B. Các đỉnh núi cao. 

C. Núi lửa, động đất.    D. Vực thẳm, hẻm vực. 

Câu 18. Nội lực tạo ra hiện tượng nào sau đây? 

A. Động đất, núi lửa.    B. Sóng thần, xoáy nước. 

C. Lũ lụt, sạt lở đất.     D. Phong hóa, xâm thực. 

Câu 19. Vận động tạo núi là vận động 

A. nâng lên - hạ xuống.    B. phong hóa - sinh học. 

C. uốn nếp - đứt gãy.    D. bóc mòn - vận chuyển. 

Câu 20. Hiện tượng nào sau đây là do tác động của nội lực? 

A. Xâm thực.      B. Bồi tụ. 

C. Đứt gãy.       D. Nấm đá. 

Câu 21. Ngoại lực và nội lực tạo ra các dạng địa hình trên bề mặt có đặc điểm nào sau đây? 

A. Hai lực giống nhau và tác động đồng thời nhau. 

B. Hai lực đối nghịch nhau, tác động đồng thời nhau.  

C. Hai lực đối nghịch nhau, tác động luân phiên nhau. 

D. Hai lực giống nhau, không tác động đồng thời nhau. 

Câu 22. Núi trẻ là núi có đặc điểm nào sau đây? 

A. Đỉnh tròn, sườn dốc.    B. Đỉnh tròn, sườn thoải. 

C. Đỉnh nhọn, sườn dốc.    D. Đỉnh nhọn, sườn thoải. 

Câu 23. Dạng địa hình nào sau đây thuận lợi cho trồng cây lương thực và thực phẩm? 

A. Cao nguyên.     B. Đồng bằng. 

C. Đồi.      D. Núi. 

Câu 24. Trái Đất được cấu tạo bởi mấy lớp? 

A. 1.    B. 3.   C. 2.    D. 4. 

Câu 25. Lõi (nhân) Trái Đất có nhiệt độ cao nhất là 

A. 10000C.   B. 50000C.  C. 70000C.   D. 30000C. 

Câu 26. Vỏ Trái Đất có độ dày thế nào? 

A. 70 - 80km.     B. Dưới 70km. 

C. 80 - 90km.      D. Trên 90km. 

Câu 27: Trái Đất hướng cả hai nửa cầu Bắc và Nam về phía Mặt Trời như nhau vào các ngày nào? 

A. 21-3 và 22-6     B. 22-6 và 22-12.   

C. 21-3 và 23-9.     D. 23-9 và 22-12. 

Câu 28: Vào các ngày 21-3 (xuân phân) và 23 - 9 (thu phân), ánh sáng mặt trời chiếu thẳng góc vào: 

A. vòng cực.  B. chí tuyến Bắc.  C. chí tuyến Nam.  D. xích đạo. 

Câu 29: Ở xích đạo có: 

A. 12 tiếng ngày, 12 tiếng đêm ở mọi ngày. B. Ngày ngắn, đêm dài vào ngày 22 thàng 12. 

C. Ngày dài, đêm ngắn vào ngày 22 thàng 6. D. Tất cả các ý trên đều đúng. 

Câu 30: Nơi có thời gian chiếu sáng liên tục từ ngày 23 tháng 9 đến ngày 21 tháng 3 năm sau là: 

A. Vòng cực Bắc. B. Vòng cực Nam.  C. Cực Bắc.   D. Cực Nam. 

__________________ 
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MÔN ANH VĂN 

  
I. Phonetics 

- Sounds: /a:/, /ʌ/, /z/, /s/, / iz/, /b/, /p/, /ɪ/, /iː/, /t/, /d/, /ʃ/ 

II. Vocabulary 

- School things, activities; types of house, rooms, furniture; body parts, appearance, 

personality; words to name places in a neighborhood, travel items, things in nature, things and 

activities about Tet. 

III. Tenses 

- Present simple of “to be”, present simple of normal verbs; present continuous, present 

continuous for future.  

IV. Structures and Grammar 

1. There is/ There are/ There isn’t/ There aren’t/ Is there…?/ Are there…..?  

                                    + There is + a/ an + danh từ đếm được, số ít. 

                                    + There are + danh từ đếm được, số nhiều. 

2. Request (Câu yêu cầu):     + Could/ Can you/I + Vinf …, please? 

3. Suggestion (câu đề nghị):  + Would you like to + Vinf …? 

                                               + Shall we + Vinf … ?/  Let’s + Vinf … 

5. Advice (lời khuyên):          +S + should + Vinf 

                                               + S + should not/ shouldn’t + Vinf 

                                               + Should + S + Vinf? 

4. Asking for and giving directions (Câu hỏi đường đi tới đâu và cách trả lời): Can/ Could you 

tell/ show me/us the way to…? - Keep straight/ Take the first turning on the left/ … 

5. “be” and “have” to talk about appearance description (Miêu tả hình dáng, tính cách với 

“be” và “have”) 

6. “must” and “mustn’t” to give orders (must và mustn’t được dùng để đưa ra mệnh lệnh): 

                                      S + must/ mustn’t + V … 

7. Prepositions of place (Các giới từ chỉ vị trí): in, on, under, next to, in front of, behind, 

between.  

8. The comparative form of the short and long adjectives; the superlative form of the 

short adjectives (Cấp so sánh hơn của tính từ ngắn và dài; cấp so sánh hơn nhất của tính từ 

ngắn). 

- Tính từ ngắn là tính từ có 1 âm tiết. Tuy nhiên, các tính từ có 2 âm tiết mà tận cùng là 5 đuôi 

sau vẫn được coi là tính từ ngắn: -ow, -er, -le, -et, -y. Ex: narrow, clever, gentle, quiet, happy.  

a. Cấp so sánh hơn của tính từ ngắn:         S1 + am/ is/ are/ was/ were + adj-er + than + S2. 

b. Cấp so sánh hơn của tính từ dài:            S1 + am/ is/ are/ was/ were + more + adj + than + 

S2. 

*Notes (Chú ý): 

- Các tính từ ngắn tận cùng là e thì ta chỉ thêm “r” hoặc “st”: wide – wider – widest. 

- Các tính từ ngắn tận cùng là 1 phụ âm, trước phụ âm này là 1 nguyên âm, ta phải gấp đôi phụ 

âm cuối rồi mới thêm đuôi  “-er” hoặc “-est”. Ex: hot - hotter - hottest. 

- Các tính từ ngắn tận cùng là -y, ta chuyển y → i +er, y → i + est 

- Các trường hợp đặc biệt: 

 Adj         Comparative          Superlative  Nghĩa 

good   better   the best  tốt, giỏi 

bad   worse   the worst  tồi, xấu 

many/ much  more   the most  nhiều 

little   less   the least  ít 
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far   farther   the farthest  xa (khoảng cách cụ thể) 

far   further  the furthest            xa (khoảng cách trừu tượng) 

9. Prepositions of places: 

Prepositions Use Examples 

in ở trong The children are in the museum 

on ở trên The book is on the table. 

near gần My house is near a park. 

next to bên cạnh, sát bên Lan sits next to Hoa in class. 

in font of phía trước, đằng trước There is a yard in front of the house. 

behind phía sau, đằng sau. The stadium is behind our house. 

under bên dưới The cat is under the table 

between ở giữa I sit between Lan and Mai in the class. 

 

REVIEW FOR 1ST SEMESTER- GRADE 6 

Ex.1 Choose the word whose underlined part is pronounced differently the others. 

1.  A. would B. could C. out D. should 

2.  A. black B. fat C. hand D. tall 

3.  A. cool B. food C. door D. school 

4.  A. chicken B. tired C. rice D. white 

5.  A. ball  B. small C. game D. tall 

6.  A. girl B. history C. television D. listen 

7.  A. eat B. breakfast C. read D. teacher 

8.  A. sit B. engineer C. thirty D. window 

9.  A. onion B. oval C. soda D. potato 

Ex.2 Choose the word that doesn’t belong to group: 

1.  A. river B. lake C. forest D. sea 

2.  A. best B. fattest C. cleverest D. taller 

3.  A. skiing B. football C. volleyball D. tennis 

4.  A. Chung cake B. firework C. Santa Claus D. Lucky money 

5.  A. Nice B. beautiful C. good- looking D. ugly 

6.  A. forest B. desert C. building D. mountain 

7.  A. school B. classroom C. housework D. student 

8.  A. face B. toe C. mouth D. nose 

9.  A. tomato B. potato C. carrot D. canteen 

10.  A. Vietnam B. Literature C. History D. English 

Ex.3 Multiple choice 

1. Tung usually ________ to school early because he gets up early. 

A. get                  B. gets                     C. getting                    D. to get 

2. Kien often _______his bike to visit his grandparents. 

A. drives            B. flies                     C. rides                        D. goes 

3. You should ______ a taxi to the hotel because it is very far from here. 

A. take               B. to take                 C. takes                         D. taking 

4. It’s cold. The students should ______warm clothes. 

A. wear              B. to wear                 C. wearing                   D. wears 

5. Nhi is very good ______ drawing. 

A. with               B. for                        C. to                             D.  at 
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6. Playing badminton is ______ than playing chees. 

A. excitinger      B. more exciting        C. exciting                   D. most exciting 

7. “What are you doing this afternoon?” 

- “ I don’t know, but I’d like to _____ swimming.” 

A. have              B. do                          C. play                          D. go 

8. Thu likes baseball, football, and volleyball. He is so ______. 

A. confident       B. helpful                   C. careful                     D. sporty 

9. She must ______ here this afternoon. 

A. be                   B. is                            C. are                           D. isn’t 

10. You _______ climb on that wall. It is very dangerous. 

A. don’t must       B. mustn’t                  C. aren’t must              D. must not to 

11. Could you show me how to _______ to Cathedral? 

A. visit                 B. turn                       C. get                            D. take 

12. You _______ left at the traffic light, then go straight ahead. You will see restaurant. 

A. go                    B. turn                       C. get                            D. take 

13. Listen! Someone________ at the door. 

A. knocking          B. is knocking          C. knock                       D. knocks 

14. How do you get to school every day?  

-________ 

A. By bike              B. I get to school on foot             C. I walk to school         D. all are 

correct 

15. I _______ my homework with my friends. 

A. play                   B. have                      C. do                            D. all are correct 

16. _________ does Mai usually cook dinner? At 5 p.m 

A. What                  B. When                    C. What time               D. Why 

17. They are healthy because they ________ every morning. 

A. play chess           B. do exercises          C. study math              D. play music 

18. Hai _______ in a small house in the center of the city. 

A. live                    B. lives                       C. don’t live                D. living 

19. My sister ________ TV every night. 

A. watch                 B. watches                  C. watching                 D. is watching 

20. Mark usually goes to the art club to draw pictures and paint them. His friends like his 

pictures a lot. Mark is very________ . 

A. creative              B. talkative                 C. hard-working        D. sociable 

Ex 4: Put in much/many/few/little (one word only) 

1. She isn't very popular. She has …… friends. 

2. Ann is very busy these days. She has .... free time. 

3. Did you take .... photographs when you were on holiday? 

4. I'm not very busy today. I haven't got .... to do. 

5. This is a very modern city. There are .... old buildings. 

6. The weather has been very dry recently. We've had .... rain. 

7. "Do you know Rome?" "No, I haven't been there for .... years." 

Ex 5: Put the correct form of the verbs in brackets 
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1. My grandparents often (get) ________ up at 6.30 and (go) ________ jogging. 

2. He (not go) ________ to the movie on Sunday evenings. 

3. I (live) ________ in Hanoi with my parents now. 

4. He must (do) ________ the housework every day. 

5. His mother should (tell) ________ him the truth. 

6. What Mai (do) ________ now? She (read) ________ a book. 

7. Tim (read) ________ and (listen) ________ English each day. 

8. What your father (do) ________?- He (be) ________ a teacher. 

9. Minh (play) ________ soccer every Sunday. 

10. What time you (go) ________ to bed? 

Ex 6: Rewrite the sentences so that the meaning doesn’t change. 

1. No buildings are taller than this building in this city. → This building…………….. 

2. His father is thinner than him. → He………………………………………………… 

3. This exercise is easier than that one. → That exercise…………………………….. 

4. Russia is larger than Vietnam. → Vietnam………………………………………… 

5. Gold is more expensive than silver. → Silver…………………………………….. 

6. Iron is more useful than other metals. → Iron………………………………………. 

7. Could you tell me how to get to the City’s Exhibition, please? → Could you show…? 

8. Do you find it easy to make friends? → Are you good ………………………………? 

9. I think you should prepare carefully for your journey. → I advise you to…………… 

10. Hang is the tallest girl in my group. → No girl………………………………………. 

Ex. 7: Put one suitable preposition to complete the sentences. 

1. Her book is ………the table. 

2. Are there many people …………the classroom? 

3. There’s a restaurant ………….to my house. 

4. Do you go to school………………..Sunday? 

5. I often get up ………….…6 o’clock every morning. 

6. Mai is going ……………….…Hue. 

7. The apple trees are ……………..…the garden. 

8. Your eraser is ………….…the box. 

Ex 8: Make questions for the underlined words. 
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1. I do my homework in the evening. 

2. Tam has math on Tuesday and Wednesday. 

3. His school is in the city. 

4. Hang listens to music after school. 

5. Today is Sunday. 

6. He goes to school at 7 o’clock. 

Ex 9: Make the comparative or superlative sentences with the word in brackets. 

1. Ngoc is (intelligent) her brother. 

2. Skirts are (beautiful) dresses. 

3. This exercise is (easy) that one. 

4. A motorbike is (convenient) public 

transport. 

5. This game is (exciting) I have ever played. 

6. Trang is (tall) student in her class. 

7. Her new car is (expensive) the old one. 

8. He runs (fast) his brother. 

9. My computer is (modern) his computer. 

10. Summer is (hot) season in the year. 

Ex 10: Correct the mistakes in the sentences below. 

1. Every morning, she gets up and go to school. 

2. She have breakfast at school. 

3. My classroom is in the second floor. 

4. He goes to bed in 10:00 p.m 

5. Mai school is big. 

6. His school has four floor. 

7. My school is on the city. 

8. What is it? It is 8 o’clock. 

Ex 11: Make sentences with “should/ shouldn’t” 

1. Go to school on time. 

2. Spend much money on video games. 

3. Take part on outdoor activities with friends. 

4. Stay up late at night. 

Ex 12: Rearrange these words to make meaningful sentences 

1. is/ River/ The/ Amazon/ in/ widest/ the/ river/ world/ the/. 

2. film/ more/ is/ This/ interesting/ one/ that/ than/. 

3. like/ Would/ you/ orange juice/ drink/ to/? 

4. a/ is/ the/ There/ on/ wall/ clock/. 

5. there/ students/ Are/ class/ your/ 40/ in/?   

Ex 13: Read the passage and do as directed. 

      Ha’s family lives in a small house in the country. It’s a beautiful place. There is a garden with 

many flowers in front of the house. To the right of the house, there is a rice paddy and to the left of the 

house, there are tall trees. It is very quiet and Ha loves her house very much. 

      Ha’s father is a worker. He works in a big factory. Every day, he travels to work by motorbike. He 

works from Monday to Friday. He doesn’t work on Saturday and Sunday. 

• Choose True (T) or False (F)  

1. Ha lives in a small house in the city. 

2. There is a paddy field to the right of the house.  

3. Ha’s house is beautiful. 

4. Her father works 6 days a week. 
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• Answer the questions 

1. What is there in front of the house? 

2. Is it noisy? 

3. What does her father do? 

4. Does he work on Saturday and Sunday? 

 

Ex 14: Read the passage and decide which answer A, B, C or D best fits each space 

     I live in a house near the sea. It is (1)________ old house, about 100 years old and it's very 

small. There are two bed rooms upstairs but no bathroom. The bathroom is down stairs next to the 

kitchen and there (2)________ a living room where there is a lovely old fire place. There is a 

garden in the house. The garden (3)________ down to the beach and in spring and summer there 

are flowers everywhere. I like being alone (4)________ my dog, Rack, but we have a lot of 

visitors. My city friends often stay with me. I love my house for (5)________ reasons: the garden, 

the flowers in summer, but the best thing is the view from my bedroom window. 

1. A. one B. the C. an D. a 

2. A. are B. be C. is D. aren't 

3. A. going B. goes C. in goes D. go 

4. A. with B. of C. out D. for 

5. A. much B. many C. any D. a lot 

_______________________ 

 

MÔN NGỮ VĂN 

 

I. PHẠM VI KIẾN THỨC 

    1. ĐỌC HIỂU VĂN BẢN 

 

STT Kiểu văn 

bản 

Yêu cầu về kiến thức, năng lực, phẩm chất 

1 Thơ lục bát - Nhận biết, trình bày được: 

  + Về hình thức: vần, nhịp, dòng và khổ thơ… 

  + Về nội dung: đề tài, chủ đề, cảm xúc, ý nghĩa… 

-  Vận dụng thực hành vào việc đọc hiểu các văn bản thơ lục bát tương 

tự ngoài SGK Ngữ văn 6 

- Thể hiện được tình cảm, thái độ đối với nội dung liên quan hoặc nghệ 

thuật thơ lục bát, rút ra bài học của bản thân. 

   2 Kí (hồi kí 

và du kí) 

- Nhận biết, trình bày được: 

+ Về hình thức: ngôi kể thứ nhất, tính xác thực, cách kể sự việc, hình 

thức ghi chép… 

+ Về nội dung: đề tài, chủ đề, tình cảm, cảm xúc người viết… 

-  Vận dụng thực hành vào việc đọc hiểu các văn bản kí tương tự ngoài 

SGK Ngữ văn 6 

- Thể hiện được tình cảm, thái độ đối với nội dung liên quan hoặc nghệ 

thuật kí, rút ra bài học của bản thân. 

 

   2. TIẾNG VIỆT 

STT Kiến thức  

tiếng Việt 

Yêu cầu về kiến thức, năng lực, phẩm chất 

1 Biện pháp tu từ 

ẩn dụ 

- Nhận biết và nêu được tác dụng của biện pháp tu từ ẩn dụ. 

- Nhận biết, phân biệt, nêu tác dụng và sử dụng được từ đa nghĩa, từ 
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2 Từ đa nghĩa, từ 

đồng âm, từ 

mượn 

đồng âm, từ mượn trong hoạt động đọc, viết, nói, nghe. 

  + HS thực hành làm các bài tập trong SGK, SBT 

  + HS vận dụng thực hành vào việc giải các BT tương tự ngoài SGK 

- Thái độ trân trọng ngôn ngữ dân tộc. 

 

    3. TẬP LÀM VĂN 

STT Tạo lập văn bản Kiểu bài tập 

1 Viết bài văn kể về một kỉ niệm của bản thân  Kể chuyện 

 

 

II. ĐỊNH HƯỚNG ĐÁNH GIÁ 

1. Về nội dung: 

- Đánh giá năng lực vận dụng các kiến thức tiếng Việt về biện pháp tu từ ẩn dụ, từ đa nghĩa, từ 

đồng âm, từ mượn đã học vào việc đọc hiểu và viết văn bản. 

- Yêu cầu vận dụng các kiến thức và kĩ năng đã học vào ngữ liệu mới tương tự các ngữ liệu đã 

học. 

- Khuyến khích sự chủ động, sáng tạo của HS trong ý tưởng và thể hiện, trình bày. 

2. Về hình thức: 

- Trắc nghiệm khách quan: kiểm tra sự vận dụng kiến thức văn học và tiếng Việt trong giới 

hạn đã nêu ở phần A. 

- Tự luận: Viết bài văn kể lại một kỉ niệm của bản thân. 

 

III. CẤU TRÚC ĐỀ VÀ THỜI GIAN LÀM BÀI 

1. Cấu trúc đề: 

    Đề kiểm tra gồm 2 phần: 

  + Phần I. Trắc nghiệm (4 điểm), gồm 16 câu hỏi 

  + Phần II. Tự luận (6 điểm) 

Viết bài văn kể lại một kỉ niệm của bản thân. 

2. Thời gian làm bài: 90p 

___________________ 

 

MÔN TOÁN HỌC 

 

A. LÝ THUYẾT: Ôn  tập các bài trong Chương I: Số tự nhiên, Chương II: Số nguyên, Chương 

III:  Hình học trực quan 

B. MỘT SỐ BÀI TẬP THAM KHẢO 

I. Trắc nghiệm: 

Câu 1: Xét trên tập hợp N, trong các số sau, bội của 14 là 

A. 48    B. 28   C. 36    D. 7 

Câu 2: Xét trên tập hợp N, trong các số sau, ước của 14 là 

A. 28    B. 4   C. 14  D. Cả 3 câu A, B và C đều sai 

Câu 3: Tâp hợp nào chỉ gồm các số nguyên tố? 

A.  11;7;5;3    B.  13;7;10;3   C.  19;17;15;13   D.  7;5;2;1  

Câu 4: Trong những cách viết sau, cách nào được gọi là phân tích 20 ra thừa số nguyên tố? 

A. 20 = 4 . 5   B. 20 = 2 . 10  C. 20 = 22 . 5  D. 20 = 40 : 2 

Câu 5: Phân tích 24 ra thừa số nguyên tố ta được kết quả là 

A. 24 = 4 . 6 = 22 . 6  B. 24 = 23 . 3  C. 24 = 24 . 1  D. 24 = 2 . 12 

Câu 6: ƯCLN (18; 60) bằng 

A. 36    B. 6   C. 12    D. 30 

Câu 7: BCNN (10; 14; 16) bằng 
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A. 24 . 5 . 7   B. 2 . 5 . 7  C. 24    D. 5 . 7 

Câu 8: Cho biết 36 = 22 .32; 60 = 22 .3 .5; 72 = 23.32. Ta có ƯCLN (36; 60; 72) bằng 

A. 23 . 32   B. 22 . 3   C. 23 . 3 . 5   D. 23 . 5 

Câu 9: Cho biết 42 = 2 .3 .7; 70 = 5 .2 .7; 180 = 22 .32 .5. BCNN (42; 70; 180) bằng 

A. 22 . 32 . 7   B. 22 . 32 . 5  C. 22 . 32 . 5 . 7  D. 2 . 3 . 5 . 7 

Câu 10: (0.5 đ) Trong tập hợp các số nguyên sau, tập hợp nào có các số nguyên được xếp theo 

thứ tự tăng dần? 

A. {2; -17; 5; 1; -2; 0} B. {-2; -17; 0; 1; 2; 5} 

C. {0; 1; -2; 2; 5; -17} D. {-17; -2; 0; 1; 2; 5} 

Câu 11: Cho biết –12 . x < 0. Số thích hợp với x có thể là 

A. x = -2   B. x = 2   C. x = -1  D. x = 0 

Câu 12: Tổng tất cả các số nguyên n thoả mãn –2 < n   2 là: 

A. 0    B. 2    C. -2   D. 4 

Câu 13: Trên tập hợp các số nguyên Z, cách tính đúng là: 

A. 20 + (-26) = 46  B. 20 + (-26) = 6   

C. 20 + (-26) = -6  D. 20 + (-26) = -46 

Câu 14: Hãy khoanh tròn chữ đứng trước câu trả lời đúng? 

A. Tích của 2 số nguyên âm là một số nguyên âm 

B. Tích của 2 số nguyên dương là một số nguyên dương 

C. Tích của 1 số nguyên âm với số 0 là một số nguyên âm 

D. Tích của 1 số nguyên dương với số 0 là một số nguyên dương 

Câu 15: Trong các hình dưới đây, hình nào có tâm đối xứng? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Câu 16: Hình vuông có mấy trục đối xứng? 

A. 1    B. 2    C. 3   D. 4 

Câu 17: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 36cm, chiều rộng bằng 
1

4
 chiều dài. Diện 

tích của hình chữ nhật là 

A. 90cm²  B. 162cm²   C. 324cm²   D. 162cm 

 

II. Tự luận: 

Dạng 1: Thực hiện phép tính hợp lí  

1) 4.52 – 32.(2015 + 1100) 

2) 80 – (4.52 – 3.23) 

3) 2448 : [119 – (23 – 6)] 

4) 236.144 + 236.856 – 2360 

5) 15. (–2) + 34 

6) 229 + 54 + (–229) + 46 

7) (– 314) + (– 325) + (– 26) + 25 

8)   9.2.23 + 18.32 + 3.6.45 

9)   52.45 + 52 . 83 – 28.52 

10)   98.42 – {50.[(18-23):2 + 

32]} 

11)   –32 + 65 

12)   78 – (54 + 78) 

13)   (– 2008) – (215 - 2008) 

14)    (17 + 45) + ( 150 – 17 – 45) 

Dạng 2: Tìm số x, biết: 

A. Tam giác đều 

 
B. Cánh quạt 

 

C. Trái tim 

 
D. Cánh diều 
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Bài 1: Tìm số tự nhiên x, biết: 

1) 71 – (33 + x) = 26       6)   2x – 49 = 5.32 

2) (x + 73) – 26 = 76       7)   200 – (2x + 6) = 43 

3) 140 : (x – 8) = 7       8)   4(x – 3) = 72 – 110 

4) 4.(x + 41) = 400       9)   4x = 64 

5) x4 = 16        10)  2x : 25 = 1 

Bài 2: Tìm số nguyên x, biết: 

1)  x – 65 = –34          3)   (x – 1)(x + 2) = 0 

2)  –1 ≤ x ≤ 8                   4)   74 – (–22 – x) = 58 

Dạng 3: Ước chung. Ước chung lớn nhất. Bội chung. Bội chung nhỏ nhất. 

Bài 1: Cho số A = 12𝑎02𝑏̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  

a) Tìm chữ số b để A ⋮ 2. 

b) Tìm chữ số a, b để A ⋮ 5 và 9. 

c) Tìm chữ số a, b để A ⋮ 2, 3, 5. 

Bài 2: Cho a = 45, b = 126, c = 204. 

a) Tìm ƯCLN(a, b, c) rồi tìm ƯC(a, b, c) 

b) Tìm BCNN(a,b,c) rồi tìm BC(a, b, c) 

Bài 3: Một đội y tế 24 bác sĩ và 108 y tá. Có thể chia đội y tế đó nhiều nhất thành mấy tổ để số 

bác sĩ và y tá được chia đều cho mỗi tổ?  

Bài 4: Lớp 6A có 18 bạn nam và 24 bạn nữ. Trong một buổi sinh hoạt lớp, bạn lớp trưởng dự 

kiến chia các bạn thành từng nhóm sao cho số bạn nam trong mỗi nhóm đều bằng nhau và số bạn 

nữ cũng vậy. Hỏi lớp có thể chia được nhiều nhất bao nhiêu nhóm? Khi đó mỗi nhóm có bao 

nhiêu bạn nam, bao nhiêu bạn nữ?  

Bài 5: Một tủ sách khi xếp thành từng bó 8 quyển, 12 quyển, 15 quyển đều vừa đủ bó. Cho biết 

số sách trong khoảng từ 400 đến 500 quyển. Tìm số sách đó. 

Bài 6: Bạn Lan và Minh thường đến thư viện đọc sách. Lan cứ 8 ngày lại đến thư viện một lần. 

Minh cứ 19 ngày lại đến thư viện một lần. Lần đầu cả hai bạn cùng đến thư viện vào một ngày. 

Hỏi sau ít nhất bao nhiêu ngày hai bạn lại cùng đến thư viện.  

Bài 7: Số học sinh khối 6 của một trường khi xếp thành 12 hàng, 15 hàng, 18 hàng đều dư ra 9 

học sinh. Hỏi số học sinh khối 6 của trường là bao nhiêu? Biết rằng số đó lớn hơn 300 và nhỏ hơn 

400. 

Dạng 4: Hình học: 

Bài 1: Một nền nhà hình chữ nhật có chiều dài 8m, chiều rộng 6m  

a) Tính diện tích nền nhà.  

b) Nếu lát nền nhà bằng những viên gạch hình vuông có cạnh 40 cm thì cần bao nhiêu viên gạch? 

Bài 2.  Một thửa ruộng hình thang với độ dài hai đáy lần lượt là 110m và 90m. Chiều cao bằng 

trung bình cộng của hai đáy.  

a) Tính diện tích thửa ruộng. 

b) Người ta cấy ruộng trên thửa ruộng đó, cứ mỗi hécta thu được 6000 kg lúa. Hỏi thửa ruộng đó 

thu hoạch được bao nhiêu tạ lúa? 

Bài 3: Tính diện tích mảnh đất hình thang ABCD như hình dưới, biết AB = 12 cm, DC = 26 cm, 

diện tích hình chữ nhật ABKD là 168cm2.
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Bài 4. Một mảnh đất hình bình hành, biết cạnh đáy bằng 23m, mở rộng mảnh đất bằng việc tăng 

cạnh đáy mảnh đất này thêm 5m thì được mảnh đất hình bình hành mới có diện tích lớn hơn 

mảnh đất ban đầu là 2115 m . Tính diện tích mảnh đất hình bình hành ban đầu. 

Bài 5: Tính diện tích hình vuông  ABCD và diện tích EBCDGF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dạng 5: Một số bài toán khác: 

Bài 1: Tìm a, b biết rằng: a – b = 5 và BCNN (a,b) = 60 

Bài 2: Tìm x  N, biết  

a) 6 (x – 1)   b) (x + 3) ⋮ (x + 1) 

Bài 3: Chứng minh rằng với mọi số tự nhiên n các số sau nguyên tố cùng nhau: 

a) n + 3 và n + 4   b) 2n + 5 và n + 3 

 

 

 

 

 

 

  

 

4cm

2cm

2cm

4cm

2 cm

F

G

E BA

D C


