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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: Giả sử cần tính tổng giá trị trong các ô C2 và D4, sau đó nhân với giá trị trong ô B2. 

Công thức nào trong các công thức sau đây được gõ vào ô tính đúng quy tắc? 

A/ (D4 + C2)*B2 B/ D4 + C2*B2 

C/  =(D4 + C2)*B2 D/ =(B2*(D4 + C2) 

Câu 2: Giả sử cần tính hiệu số của giá trị số trong ô A1 và năm lần giá trị số trong ô A2, sau 

đó thực hiện phép chia giá trị số trong ô B1 cho hiệu vừa nhận được. Nhập công thức nào trong 

các công thức sau vào ô tính để cho kết quả đó? 

A/ =B1:(A1-5A2) B/ =B1:(A1-5*A2) 

C/ =B1/A1-5*A2 D/ =B1/(A1-5*A2) 

Câu 3: Trong chương trình bảng tính, khi mở một bảng tính mới thường có: 

A/ hai trang tính trống. 

B/ một trang tính trống. 

C/ ba trang tính trống. 

D/ bốn trang tính trống. 

Câu 4: Các thành phần chính trên trang tính gồm có: 

A. Hộp tên, Khối, các ô tính. 

B. Hộp tên, Khối, các hàng. 

C. Hộp tên, thanh công thức, các cột. 

D. Hàng, cột, ô tính, hộp tên, khối, thanh công thức 

Câu 5: Trên trang tính, hộp tên hiển thị D6 cho ta biết: 

A. địa chỉ của ô tại cột 6 hàng D. 

B. địa chỉ của ô tại cột D hàng 6. 

C. địa chỉ của ô tại hàng D đến hàng 6. 

D. địa chỉ của ô từ cột D đến cột 6. 

Câu 6: Trên trang tính, một nhóm các ô liền kề nhau tạo thành hình chữ nhật gọi là: 

A. ô liên kết. 

B. các ô cùng hàng. 

C. khối ô. 

D. các ô cùng cột. 

Câu 7: Trong chương trình bảng tính, ký hiệu khối ô từ ô D2 đến ô F6, ta viết: 

A. D2:F6     B. F6:D2 

C. D2..F6     D. F6..D2 

Câu 8: Trong chương trình bảng tính, người ta viết C3:D5 có nghĩa là: 

A. các ô từ ô C1 đến ô C3. 

B. các ô từ ô D1 đến ô D5. 

C. các ô từ hàng C3 đến hàng D5. 

D. các ô từ ô C3 đến ô D5. 

Câu 9: Trong chương trình bảng tính, khối ô A3:C4 là gồm các ô: 

A. A3 và C4. 

B. A3,A4, C3 và C4. 

C. A3,A4,B3,B4,C3 và C4. 

D. A3 và A4, C3, C4. 

 

Câu 10: Trong chương trình bảng tính, thanh công thức cho biết: 

A. địa chỉ của ô được chọn. 

B. khối ô được chọn. 

C. hàng hoặc cột được chọn. 

D. dữ liệu hoặc công thức của ô được chọn. 
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Câu 11: Trong chương trình bảng tính, các kiểu dữ liệu cơ bản gồm: 

A. kiểu số. 

B. kiểu ngày. 

C. kiểu thời trang. 

D. kiểu số và kiểu kí tự. 

Câu 12: Trên trang tính, để chọn cột C ta thực hiện thao tác nào nhanh nhất? 

A. nháy chuột lên ô C1 và kéo đến hết cột C. 

B. nháy chuột cột B và kéo qua cột C. 

C. nháy chuột lên tên hàng C. 

D. nháy chuột tên cột C. 

Câu 13: Chương trình bảng tính có tính năng đặc biệt là: 

A. xử lý những văn bản lớn. 

B. chứa nhiều thông tin. 

C. chuyên thực hiện các tính toán. 

D. chuyên lưu trữ hình ảnh. 

Câu 14: Nhu cầu xử lí thông tin dạng bảng là: 

A. Dễ so sánh    B. Dễ in ra giấy 

C. Dễ học hỏi    D. Dễ di chuyển 

Câu 15: Chương trình bảng tính, ngoài chức năng tính toán còn có chức năng: 

A. tạo biểu đồ.    B. tạo trò chơi. 

C. tạo video    D. tạo nhạc. 

Câu 16: Để khởi động chương trình bảng tính excel, ta thực hiện: 

A. nháy chuột lên biểu tượng Excel. 

B. Nháy chuột phải lên biểu tượng Excel. 

C. Nháy đúp chuột lên biểu tượng Excel. 

D. nháy đúp chuột phải lên biểu tượng Excel. 

Câu 17: Trong màn hình Excel, ngoài bảng chọn File và các dải lệnh giống Word thì màn 

hình Excel còn có: 

A. trang tính, thanh công thức. 

B. thanh công thức, các dải lệnh Formulas. 

C. các dải lệnh Formulas và bảng chọn Data. 

D. trang tính, thanh công thức, các dải lệnh Formulas và bảng chọn Data. 

Câu 18: Trên trang tính, muốn nhập dữ liệu vào ô tính, đầu tiên ta thực hiện thao tác: 

A. nháy chuột chọn hàng cần nhập. 

B. nháy chuột chọn cột cần nhập. 

C. nháy chuột chọn khối ô cần nhập. 

D. nháy chuột chọn ô cần nhập. 

Câu 19: Trên trang tính, sau khi gõ dữ liệu từ bàn phím xong, ta nhấn phím: 

A. Enter    B. Shift 

C. Alt    D. Capslock 

Câu 20: Trên trang tính, các ký tự chữ cái A,B,C,….được gọi là: 

A. tên hàng.    B. tên ô. 

C. tên cột.    D. tên khối 

Câu 21: Trên trang tính, dãy số thứ tự 1,2,3,…..được gọi là: 

A. tên khối.    B. tên ô. 

C. tên cột.    D. tên hàng. 

Câu 22: Trong Excel, Các kí hiệu dùng để kí hiệu các phép toán 

A. + - . : 

B. + - * / 

C. ^ / : x 

D. + - ^ \ 



5 

 

 

 

Câu 23: Thông thường trong Excel, dấu phẩy (,) được dùng để phân cách hàng nghìn, hàng 

triệu…, dấu chấm (.) để phân cách phần nguyên và phần thập phân. 

A. Đúng 

B. Sai 

Câu 24: Khi gõ công thức vào một ô, kí tự đầu tiên phải là: 

A. Ô đầu tiên tham chiếu tới 

B. Dấu ngoặc đơn 

C. Dấu nháy 

D. Dấu bằng 

Câu 25: Giả sử cần tính tổng giá trị của các ô B2 và E4, sau đó nhân với giá trị trong ô C2. 

Công thức nào trong số các công thức sau đây là đúng: 

A. =(E4+B2)*C2 

B. (E4+B2)*C2 

C. =C2(E4+B2) 

D. (E4+B2)C2 

Câu 26: Ở một ô tính có công thức sau: =((E5+F7)/C2)*A1 với E5 = 2, F7 = 8 , C2 = 2, A1 = 

20 thì kết quả trong ô tính đó sẽ là: 

A. 10 

B. 100 

C. 200 

D. 120 

Câu 27: Sắp xếp theo đúng thứ tự các bước nhập công thức vào ô tính: 

1. Nhấn Enter; 2. Nhập công thức; 3. Gõ dấu =; 4. Chọn ô tính 

A. 4; 3; 2; 1 

B. 1; 3; 2; 4 

C. 2; 4; 1; 3 

D. 3; 4; 2; 1 

Câu 28: Trong các công thức sau, công thức nào thực hiện được khi nhập vào bảng tính? 

A. = (12+8)/2^2 + 5 * 6 

B. = (12+8):22 + 5 x 6 

C. = (12+8):2^2 + 5 * 6 

D. (12+8)/22 + 5 * 6 

Câu 29: Cho phép tính sau: (25+7) : (56−25)× ( 8 : 3) :2+64 ×3% 

Phép tính nào thực hiện được trong chương trình bảng tính? 

A. =(25+7)/(56-25)x(8/3)/2+6^4x3% 

B. =(25+7)/(56-2^5)x(8/3):2+6^4x3% 

C. =(25+7)/(56-25)*(8/3)/2+64* 3%       (thầy sửa) 

D. =(25+7)/(56-2/5)x(8/3)/2+6^4x3% 

Câu 30: Trong các công thức nhập vào ô tính để tính biểu thức (9+7)/2 thì công thức nào sau 

đây là đúng? 

A. (7 + 9)/2 

B. = (7 + 9):2 

C. = (7 +9 )/2 

D. = 9+7/2 

Câu 31: Để kết thúc việc nhập công thức ta sử dụng thao tác: 

A. Nhấn Enter 

B. Nháy chuột vào nút 

C. Cả A và B đều đúng 

D. Cả A và B đều sai 

Câu 32:  Phải nhập công thức nào dưới đây để tính tổng  các số trong khối A1:A30? 

A/ = A1+A2+…+A30 
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B/ = A1+A2+…+A30 và phải nhập đủ 30 địa chỉ các ô từ A1 đến A30 

C/ = A1:A30 vì có thể sử dụng địa chỉ khối trong công thức. 

D/ = +A1:A30, vì có thể sử dụng địa chỉ khối trong công thức, nhưng phải có dấu + phía trước 

để biểu thị phép tính tổng. 

Câu 33: Các chương trình bảng tính có công cụ để thực hiện tính toán theo các công thức được 

định nghĩa sẵn. Công cụ đó là: 

A/ tính tổng B/ tính giá trị lớn nhất; 

C/ hàm D/ phương trình 

Câu 34: Hàm AVERAGE là hàm dùng để: 

A. Tính tổng B. Tìm số nhỏ nhất C. Tìm số trung bình cộng D. Tìm số lớn nhất 

Câu 35: Giả sử cần tính tổng các số trong ba ô A1, C1 và E1 bằng hàm SUM. Cách viết nào 

đúng trong các cách dưới đây? 

A/ = SUM(A1+C1+E1) B/ = SUM(A1:E1) 

C/ = SUM(A1,C1,E1) D/ = 

SUM(A1,C1:E1) 

Câu 36: Kết quả của hàm sau: =SUM(A1:A3), trong đó: A1= 5; A2=39; A3=52 

A. 96 B. 89 C. 95 D. Không thực hiện được 

Câu 37: Kết quả của hàm sau: =AVERAGE(A1:A4), trong đó: A1=16; A2=29; A3= 24 ; 

A4=15 

A. 23 B. 21 C. 20 D. Không thực hiện được 

Câu 38: Khi sử dụng hàm để tính toán, các đối số của hàm có thể là gì? 

A/ Chỉ có thể là các dữ liệu kiểu số; 

B/ Chỉ có thể là các dữ liệu kiểu số và địa chỉ ô (hoặc khối) có dữ liệu kiểu số; 

C/ Chỉ có thể là các dữ liệu, địa chỉ ô (hoặc khối) và các công thức có kiểu dữ liệu hoặc cho 

kết quả phù hợp với kiểu dữ liệu của biến tương ứng được quy định theo cú pháp của hàm; 

D/ Có thể là các dữ liệu, địa chỉ ô (hoặc khối), các công thức và các hàm có kiểu dữ liệu hoặc 

cho kết quả phù hợp với kiểu dữ liệu của biến tương ứng được quy định theo cú pháp của hàm; 

Câu 39: Kết quả của hàm sau : =MAX(A1,A5), trong đó: A1=5, A2=8; A3=9; A4=10; A5=2 

A. 2 B. 10 C. 5 D. 34 

Câu 40: Để tính giá trị trung bình của ô A1, B1, C1 các cách tính nào sau đâu là đúng: 

A. =Sum ( A1+B1+C1) B. =Average(A1,C1) 

C. =Average (A1,B1,C1) D. Cả A, B, C đều đúng 

_________________________ 

 

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. YÊU THƯƠNG CON NGƯỜI 

- Thế nào là yêu thương con người? 

- Nêu biểu hiện? 

- Vì sao phải yêu thương con người? 

- HS cần làm gì để thể hiện tình yêu thương con người? 

 

2. ĐOÀN KẾT, TƯƠNG TRỢ 

- Đoàn kết, tương trợ là gì? 

- Nêu biểu hiện? 

- Ý nghĩa? 

- HS cần làm gì để thể hiện sự đoàn kết, tương trợ? 

 

4. KHOAN DUNG 
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- Thế nào là khoan dung? 

- Biểu hiện của khoan dung? 

- Ý nghĩa? 

- Cách rèn luyện? 

  

5. XÂY DỰNG GIA ĐÌNH VĂN HÓA 

- Gia đình văn hóa là gì? Tiêu chí đánh giá gia đình văn hóa? 

- Vì sao phải xây dựng gia đình văn hóa? 

- Trách nhiệm của công dân, học sinh? 

 

6. GIỮ GÌN VÀ PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG TỐT ĐẸP CỦA GIA ĐÌNH, DÒNG HỌ 

- Truyền thống gia đình, dòng họ là gì? Kể tên? 

- Ý nghĩa của các truyền thống đó? 

- HS cần làm gì để giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ? 

 

7. TỰ TIN 

- Thế nào là tự tin?  

- Biểu biện của tự tin?  

- Ý nghĩa và cách rèn luyện? 

______________________ 

 

MÔN ĐỊA LÝ 

 

Ôn tập các bài 19,21,23,25,26,27,29,30 

Câu 1: Hoang mạc có ở hầu hết các châu lục và chiếm: 

A. Gần 1/3 diện tích đất nổi của Trái Đất. B. Gần 1/2 diện tích đất nổi của Trái Đất. 

C. Gần 1/4 diện tích đất nổi của Trái Đất. D. Gần 1/5 diện tích đất nổi của Trái Đất. 

Câu 2: Phần lớn các hoang mạc nằm:   

A. Châu Phi và châu Á.    B. Hai bên đường chí tuyến và giữa đại lục Á-

Âu. 

C. Châu Phi.      D. Châu Âu và nằm sâu trong nội địa. 

Câu 3: Các dòng hải lưu lạnh chảy gần bờ: 

A. Ảnh hưởng lớn đến việc hình thành các hoang mạc. 

B. Ảnh hưởng rất ít đến việc hình thành các hoang mạc. 

 C. Hầu như không ảnh hưởng đến việc hình thành các hoang mạc. 

 D. Không có ảnh hưởng lớn đến việc hình thành các hoang mạc. 

Câu 4: Trong các hoang mạc đôi chỗ có các ốc đảo là: 

A. Nơi có nước nhưng không có các loài sinh vật và con người sống ở đó. 

B. Nơi khô hạn nhất của hoang mạc. 

C. Nơi có các loài sinh vật và có rất nhiều nước. 

D. Nơi có nước, các loài sinh vật và con người sống ở đó. 

Câu 5: Các hoang mạc thuộc đới ôn hoà: 

A. Có diện tích lớn hơn các hoang mạc thuộc đới nóng. 

B. Có diện tích nhỏ hơn các hoang mạc thuộc đới nóng. 

C. Có nhiệt độ lớn hơn các hoang mạc thuộc đới nóng. 

D. Đới ôn hòa có nhiều hoang mạc hơn đới nóng. 

Câu 6: Trong các hoang mạc thường: 

A. Lượng mưa rất lớn. 

 B. Lượng bốc hơi rất thấp. 

C. Biên độ nhiệt trong ngày và trong năm rất lớn. 

D. Biên độ nhiệt trong ngày và trong năm rất nhỏ. 
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Câu 7: Diện tích các hoang mạc có xu hướng: 

A. Ngày một giảm.     B. Không có gì thay đổi. 

C. Ngày một tăng nhưng không ổn định.  D. Ngày một tăng. 

Câu 8: Hoang mạc Xahara ở châu Phi là hoang mạc cát: 

A. Lớn nhất thế giới.    B. Nhỏ nhất thế giới. 

C. Lớn thứ 2 thế giới    D. Nhỏ nhất ở châu Phi. 

Câu 9: “Chuyển động của cồn cát trong hoang mạc” là do: 

A. Do độ dốc. B. Do nước chảy.  C. Do gió thổi.  D. Do nước mưa. 

Câu 10: Châu Phi là châu lục lớn thứ: 

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

Câu 11: Châu Phi có khí hậu nóng do: 

A. Đại bộ phận lãnh thổ nằm ngoài hai đường chí tuyến. 

B. Đại bộ phận lãnh thổ nằm giữa hai đường chí tuyến. 

C. Có nhiều hoang mạc và bán hoang mạc. 

D. Chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của các dòng biển nóng ven bờ. 

Câu 12: Đặc điểm không phải của đường bờ biển châu Phi là: 

A. Ít bán đảo và đảo.    B. Ít vịnh biển. 

C. Ít bị chia cắt.     D. Có nhiều bán đảo lớn. 

Câu 13: Dạng địa hình chủ yếu ở châu Phi là: 

A. Bồn địa và sơn nguyên.    B. Sơn nguyên và núi cao. 

C. Núi cao và đồng bằng.    D. Đồng bằng và bồn địa. 

Câu 14: Đảo và bán đảo lớn nhất của châu Phi là: 

A. Ma-đa-ga-xca và Xô-ma-li.   B. Ma-đa-ga-xca và Trung Ấn. 

C. Xô-ma-li và Xca-đi-na-vi.   D. Xca-đi-na-vi và Ban-Căng. 

Câu 15: Châu Phi nối liền với châu Á bởi eo đất: 

A. Pa-na-ma.  B. Xuy-ê.   C. Măng-sơ.   D. Xô-ma-li. 

Câu 16: Châu Phi có những loại khoáng sản chủ yếu: 

A. Vàng, kim cương, uranium, sắt, đồng và phốt phát. 

B. Dầu mỏ, khí đốt, đồng, vàng, kim cương và manga. 

 C. Vàng, kim cương, chì, đồng, sắt, apatit và uranium. 

 D. Dầu mỏ, vàng, đồng, kim cương, apatit và sắt. 

Câu 17: Sông dài nhất châu Phi là: 

A. Nin.  B. Ni-giê.   C. Dăm-be-di.  D. Công-gô. 

Câu 18: Kim cương tập trung chủ yếu ở: 

A. Bắc Phi.  B. Trung Phi.   C. Nam Phi.   D. Khắp châu Phi. 

Câu 19: Vàng tập trung chủ yếu ở: 

A. Bắc Phi.  B. Trung Phi.   C. Nam Phi.   D. Khắp châu Phi. 

Câu 20: Dân cư châu Phi tập trung đông đúc ở: 

A. Vùng rừng rậm xích đạo.   B. Hoang mạc Xa-ha-ra. 

C. Vùng duyên hải cực Bắc và cực Nam.  D. Hoang mạc Ca-la-ha-ri. 

Câu 21: Các thành phố của châu Phi thường tập trung ở: 

A. Trên các cao nguyên.    B. Tại các bồn địa. 

C. Một số nơi ven biển.    D. Vùng đồng bằng. 

Câu 22: Thành phố trên 5 triệu dân ở châu Phi là: 

A. Cai-rô và La-gôt.     B. Cai-rô và Ha-ra-rê 

C. La-gôt và Ma-pu-tô.    D. Cai-rô và Ac-cra 

Câu 23: Đâu không phải nguyên nhân chủ yếu kìm hãm sự phát triển kinh tế - xã hội ở châu Phi 

là: 

A. Bùng nổ dân số.     B. Xung đột tộc người. 

C. Sự can thiệp của nước ngoài.   D. Hạn hán, lũ lụt. 
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Câu 24: Nguyên nhân các vùng rộng lớn như rừng rậm xích đạo, các hoang mạc không có 

người sinh sống do: 

A. Điều kiện tự nhiên khắc nghiệt. 

 B. Chính sách phân bố dân cư của châu lục. 

 C. Sự thống trị của các nước chủ nghĩa thực dân. 

D. Có nhiều thiên tai thiên nhiên (động đất, núi lửa,…) xảy ra. 

Câu 25: Nguyên nhân khiến hàng chục triệu người ở châu Phi thường xuyên bị nạn đói đe dọa 

là: 

A. Sự thống trị của các nước chủ nghĩa thực dân. 

B. Bùng nổ dân số và hạn hán. 

 C. Đại dịch AIDS, dịch bệnh đe dọa. 

D. Xung đột sắc tộc. 

Câu 26:  Ở đới lạnh, khu vực có Mặt Trời di chuyển là là suốt ngày đêm ở đường chân trời 

trong suốt 6 tháng liền là: 

A. Vòng cực Bắc (Nam).    B. Cực Bắc (Nam). 

C. Từ vòng cực đến vĩ tuyến 800.   D. Từ vĩ tuyến 800 đến hai cực. 

Câu 27: Điểm nổi bật của khí hậu đới lạnh là 

A. ôn hòa.  B. thất thường.  C. vô cùng khắc nghiệt. D. thay đổi theo 

mùa. 

Câu 28: Thiên tai xảy ra thường xuyên ở đới lạnh là 

A. núi lửa.  B. bão cát.   C. bão tuyết.   D. động đất. 

Câu 29: Đâu không phải là đặc điểm để thích nghi với giá rét của động vật vùng đới lạnh? 

A. Lông dày.      B. Mỡ dày. 

C. Lông không thấm nước.    D. Da thô cứng. 

Câu 30: Loài động vật nào sau đây không sống ở đới lạnh? 

A. Voi.  B. Tuần lộc.   C. Hải cẩu.   D. Chim cánh cụt. 

Câu 31: Nguyên nhân nào làm cho diện tích băng ở hai cực đang ngày càng bị thu hẹp? 

A. Do con người dùng tàu phá bang.  B. Do Trái Đất đang nóng lên. 

C. Do nước biển dâng cao.    D. Do ô nhiễm môi trường nước. 

Câu 32: Đâu không phải là đặc điểm khí hậu của môi trường đới lạnh? 

A. Mùa đông rất dài, mùa hạ chỉ kéo dài 2 – 3 tháng. 

B. Nhiệt độ trung bình luôn dưới – 100C 

C. Lượng mưa trung bình năm rất thấp (dưới 500mm). 

 D. Mùa hạ nhiệt độ tăng lên, cao nhất khoảng 150C. 

Câu 33: Hậu quả lớn nhất của biến đổi khí hậu toàn cầu ở vùng đới lạnh hiện nay là: 

A. băng tan ở hai cực.    B. mưa axit. 

C. bão tuyết.      D. khí hậu khắc nghiệt. 

Câu 34: Vì sao sông ngòi miền đới lạnh thường có lũ lớn vào cuối xuân đầu hạ? 

A. Thời kì mùa hạ, mặt trời sưởi ấm làm băng tan. 

B. Đây là thời kì mùa mưa lớn nhất trong năm. 

C. Có dòng biển nóng chảy qua làm tăng nhiệt độ khiến băng tan. 

D. Có bão lớn kèm theo mưa lớn. 

Câu 35: Thảm thực vật đặc trưng của miền đới lạnh là: 

 A. rừng rậm nhiệt đới.    B. xa van, cây bụi. 

C. Rêu, địa y.     D. rừng lá kim. 

Câu 36: Nguyên nhân các cây công nghiệp trồng chủ yếu ở vùng trung Phi là: 

   A. Điều kiện tự nhiên thuận lợi. 

   B. Chính sách phát triển của châu lục. 

   C. Nguồn lao động dồi dào với nhiều kinh nghiệm sản xuất. 

   D. Nền văn minh từ trước. 

Câu 37: Cà phê được trồng nhiều ở: 
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   A. Các nước phía Tây và phía Đông châu Phi. 

   B. Các nước phái Tây và phía Nam châu Phi. 

   C. Các nước phía Nam và phía Đông châu Phi. 

   D. Các nước phía Nam và phía Bắc châu Phi. 

Câu 38: Châu Phi có những cây lâu năm chủ yếu: 

   A. Chè, cà phê, cao su và điều. 

   B. Ca cao, cà phê, cọ dầu, chè, bông. 

   C. Cà phê, chè, điều, bông và cọ dầu. 

   D. Ca cao, cà phê, cao su, tiêu, điều và chè. 

Câu 39: Hình thức canh tác chủ yếu ở châu Phi là: 

   A. Chuyên môn hóa sản xuất. 

   B. Đa dạng hóa cây trồng hướng ra xuất khẩu. 

   C. Làm nưỡng rẫy phổ biến, kĩ thuật lạc hậu. 

   D. Sử dụng công nghiệp cao trong sản xuất. 

Câu 40: Chăn nuôi ở châu Phi theo hình thức: 

   A. Chăn thả. 

   B. Bán công nghiệp. 

   C. Công nghiệp. 

   D. Công nghệ cao. 

_______________________ 

 

MÔN SINH HỌC 

 

I/ HS ôn tập các bài sau: 

Bài 17.  Một số giun đốt khác và đặc điểm chung của ngành Giun đốt 

Bài 18. Trai sông 

Bài 21. Đặc điểm chung và vai trò của ngành Thân mềm 

Bài 22. Tôm sông 

Bài 24.  Đa dạng và vai trò của lớp Giáp xác 

Bài 25. Nhện và sự đa dạng của lớp Hình nhện 

Bài 26. Châu chấu 

Bài 27. Đa dạng và đặc điểm chung lớp Sâu bọ 

II/ Một số câu hỏi ôn tập: 

Câu 1. Giun đũa khác sán lá gan ở đặc điểm nào sau đây? 

A. Có lớp cuticun bao bọc bên ngoài.  

B. Sống kí sinh, hút chất dinh dưỡng vật chủ. 

C. Không có cơ quan di chuyển.  

D. Đẻ trứng trong môi trường kí sinh. 

Câu 2. Ngành Thân mềm có đặc điểm chung nào? 

A. Đối xứng tỏa tròn. B. Cơ thể phân đốt. 

C. Di chuyển nhanh. D. Khoang áo thường phát triển. 

Câu 3. Trong các loài thân mềm sau, nhóm nào gồm các loài có hại cho cây trồng? 

A. Ngao, sò, mực. B. Ốc sên, ốc bươu vàng, sên trần. 

C. Bào ngư, sò huyết, hàu. D. Trai sông, ốc vặn, ốc nhồi. 

Câu 4. Vỏ tôm cấu tạo bằng gì? 

A. Kali. B. Protein. C. Kitin. D. Lipit. 

Câu 5. Ý nghĩa của giai đoạn trứng phát triển thành ấu trùng trong mang của trai mẹ là gì? 

A. Được cung cấp nhiều oxi. B. Ấu trùng lấy thức ăn dễ dàng. 

C. Được phát tán đi xa. D. Ngụy trang cho ấu trùng trai. 

Câu 6. Ngành Động vật nguyên sinh có đặc điểm chung nào sau đây ? 

A. Cơ thể có cấu tạo một tế bào.  
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B. Cơ thể đối xứng tỏa tròn. 

C. Có vỏ đá vôi, khoang áo phát triển.  

D. Cơ thể chia làm 3 phần : đầu, ngực, bụng. 

Câu 7. Trong các loài thân mềm sau, nhóm nào gồm các loài có lối sống bơi lội tự do? 

A. Ốc sên, ốc bươu vàng, sên trần. B. Ốc vặn, hàu, bào ngư. 

C. Trai, sò, ngao, ngán. D. Mực, bạch tuộc. 

Câu 8. Giun đất hô hấp qua 

A. ống khí. B. phổi. C. phổi và ống khí. D. da. 

Câu 9. Biện pháp nào sau đây có vai trò bảo vệ các rạn san hô? 

A. Không khai thác đánh bắt các loài cá biển.  

B. Trồng cây ven biển. 

C. Không xả thải các chất độc hại ra môi trường biển.  

D. Khai thác du lịch biển. 

Câu 10. Bộ phận nào sau đây thuộc phần đầu – ngực của cơ thể nhện? 

A. Đôi kìm có tuyến độc. B. Lỗ sinh dục. 

C. Khe thở. D. Núm tuyến tơ. 

Câu 11. Đại diện giáp xác nào sau đây thường kí sinh trên da cá, gây hại cho cá? 

A. Con sun.              B. Chân kiếm kí sinh. C. Mọt ẩm.         D. Rận nước. 

Câu 12. Vì sao mưa nhiều, giun đất lại chui lên mặt đất? 

A. Mưa nhiều làm nhiệt độ giảm, giun chui lên cho khỏi lạnh. 

B. Lượng thức ăn trong đất giảm, giun chui lên để kiếm thức ăn. 

C. Ánh sáng không lọt xuống đất, làm giun không nhìn được để tìm thức ăn. 

D. Lượng oxi trong đất giảm, giun phải chui lên mặt đất để thở. 

Câu 13. Cái ghẻ kí sinh ở đâu trên cơ thể người? 

A. Da. B. Ruột. C. Gan. D. Mật. 

Câu 14. Châu chấu có đặc điểm sinh sản nào sau đây? 

A. Đẻ trứng dưới đất.                        B. Đẻ con dưới đất.  

C. Đẻ con trong nước.                        D. Đẻ trứng trên cây. 

Câu 15. Nhóm giáp xác nào sau đây là nguyên liệu để làm mắm? 

A. Ghẹ, cua đồng, tôm sông. B. Tôm hùm, cua biển, tôm sú. 

C. Tép, cáy, tôm. D. Tôm he, bề bề, ghẹ. 

Câu 16. Đặc điểm phát triển của châu chấu là gì? 

A. Biến thái hoàn toàn.                                             B. Phát triển trực tiếp không nhau thai. 

C. Phát triển trực tiếp có nhau thai. D. Biến thái không hoàn toàn. 

Câu 17. Nhóm nào dưới đây gồm toàn những đại diện của ngành Giun đốt? 

A. Rươi, giun móc câu, sá sùng, vắt, giun chỉ.   

B. Rươi, giun đất, sá sùng, vắt, giun đỏ. 

C. Giun móc câu, bông thùa, đỉa, giun kim, vắt.   

D. Giun đỏ, giun chỉ, sá sùng, đỉa, giun đũa. 

Câu 18. Nhóm nào dưới đây gồm toàn những đại diện của lớp Sâu bọ ? 

A. Tôm sông, nhện, chuồn chuồn, châu chấu.  

B. Nhện, bọ cạp, cái ghẻ, ve bò. 

C. Tôm sông, cua biển, ghẹ, tép.  

D. Ong, chuồn chuồn, muỗi, ve sầu. 

Câu 19. Khi bị ong đốt, cần xử lí như thế nào ? 

A. Di chuyển đến vị trí an toàn, rút nọc độc, rửa sạch vết thương, chườm nóng, nghỉ tại nhà. 

B. Không di chuyển vị trí, quấn vải chặt vết thương bị ong đốt. 

C. Di chuyển đến vị trí an toàn, rút nọc độc, rửa sạch vết thương, chườm đá, đến cơ sở y tế. 

D. Di chuyển đến vị trí an toàn, rút nọc độc, rửa sạch vết thương, chườm đá, tự mua thuốc 

kháng sinh bôi. 

Câu 20. Giun đũa khác sán lá gan ở đặc điểm nào sau đây? 
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A. Có lỗ hậu môn. B. Đẻ trứng. 

C. Sống kí sinh. D. Không có cơ quan di chuyển. 

Câu 21. Ý nghĩa của giai đoạn ấu trùng trai bám vào mang và da cá là gì? 

A. Để lấy thức ăn từ cơ thể cá. 

B. Để di chuyển đến nơi xa, thích nghi với phát tán nòi giống. 

C. Lấy oxi và thức ăn từ cơ thể cá. 

D. Được cá bảo vệ, không bị kẻ thù tấn công. 

Câu 22. Trong các loài thân mềm sau, nhóm nào gồm các loài có lối sống vùi lấp? 

A. Bạch tuộc, ngao, sên trần. B. Mực, sên biển, ốc sên. 

C. Mực, bạch tuộc, ốc vặn. D. Trai, ngao, hến, sò. 

Câu 23. Vì sao giun đất có lợi đối với đất trồng trọt ? 

A. Cung cấp nhiều nước.                                        B. Tăng nhiệt độ của đất.  

C. Làm đất tơi xốp.                                        D. Làm đất rắn chắc. 

Câu 24. Mực có tập tính nào sau đây? 

A. Khi bị tấn công, mực chui vào vỏ để trốn. 

B. Mực có tập tính sống vùi lấp. 

C. Khi bị tấn công, mực phun hỏa mù từ túi mực để trốn. 

D. Đào đất, đẻ trứng vào đó. 

Câu 25. Ốc sên có tập tính gì đặc biệt? 

A. Đẻ trứng trên cây. B. Đào đất, chui xuống đẻ trứng. 

C. Đẻ trứng dưới nước. D. Đẻ trứng trên mặt nước. 

Câu 26. Trong các loài thân mềm sau, nhóm nào gồm các loài làm vật chủ trung gian truyền 

bệnh giun sán? 

A. Ốc sên, ốc bươu vàng, sên trần. B. Ốc mút, ốc đầm, ốc gạo. 

C. Trai, sò, ngao, ngán. D. Ốc vặn, hàu, bào ngư. 

Câu 27. Tại sao trong quá trình lớn lên, ấu trùng tôm phải lột xác nhiều lần ? 

A. Tôm phải di chuyển. B. Do có lớp vỏ cứng bao ngoài. 

C. Để thải phân ra ngoài. D. Do tôm phải đẻ trứng. 

Câu 28. Hãy sắp xếp các bước sau cho đúng trình tự chăng lưới ở nhện. 

1. Chờ mồi. 

2. Chăng dây tơ khung. 

3. Chăng dây tơ phóng xạ. 

4. Chăng các sợi tơ vòng. 

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

Câu 29. Ngành Thân mềm có đặc điểm chung nào? 

A. Di chuyển nhanh.                             B. Cơ thể phân đốt.  

C. Đối xứng tỏa tròn.                             D. Chủ yếu có vỏ đá vôi. 

Câu 30. Tập tính ôm trứng của tôm mẹ có ý nghĩa gì? 

A. Cung cấp dinh dưỡng cho trứng. B. Bảo vệ trứng. 

C. Mang trứng phát tán xa. D. Cung cấp oxi cho trứng. 

Câu 31. Để bảo vệ cơ thể người khỏi tác hại của giun sán kí sinh cần có biện pháp gì ? 

      A. Ăn uống hợp vệ sinh. B. Phun thuốc diệt muỗi. 

      C. Thường xuyên ngủ màn. D. Đậy các dụng cụ chứa nước. 

Câu 32. Người ta dùng thính để câu hay cất vó tôm là dựa vào đặc điểm nào của tôm? 

A. Tế bào thính giác phát triển. B. Tế bào khứu giác phát triển. 

C. Tế bào vị giác phát triển.  D. Tế bào thị giác phát triển. 

Câu 33. Hãy sắp xếp các bước sau cho đúng trình tự của tập tính săn mồi ở nhện. 

1. Nhện hút dịch lỏng ở con mồi. 

2. Nhện ngoạm chặt mồi, chích nọc độc. 

3. Tiết dịch tiêu hóa vào cơ thể mồi. 

4. Trói chặt mồi rồi treo vào lưới để một thời gian. 
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A. 1, 2, 3, 4. B. 3, 1, 2, 4.  C. 2, 3, 4, 1. D. 4, 3, 2, 

1. 

Câu 34. Giun đất có đặc điểm sinh sản nào sau đây? 

A. Tạo kén trứng. B. Đẻ trứng trong nước.  

C. Đẻ trứng trên cây. D. Đẻ con. 

Câu 35. Cấu tạo của vỏ trai gồm những lớp nào? 

A. Lớp đá vôi ở ngoài, lớp xà cừ ở giữa, lớp sừng ở trong. 

B. Lớp sừng bọc ngoài, lớp xà cừ ở giữa, lớp đá vôi ở trong. 

C. Lớp sừng ở ngoài, lớp đá vôi ở giữa, lớp xà cừ ở trong. 

D. Lớp xà cừ ở ngoài, lớp đá vôi ở giữa, lớp sừng ở bên trong. 

Câu 36. Nhóm nào dưới đây gồm toàn những đại diện của lớp Giáp xác ? 

A. Ong, chuồn chuồn, muỗi, ve sầu.  

B. Tôm sông, cua biển, ghẹ, tép. 

C. Nhện, bọ cạp, cái ghẻ, ve bò.  

D. Tôm sông, nhện, chuồn chuồn, châu chấu. 

Câu 37. Phần đầu của châu chấu gồm các bộ phận nào? 

A. Chân, cánh, lỗ thở. B. Mắt kép, cánh, lỗ thở. 

C. Râu, mắt kép, cơ quan miệng. D. Râu, chân, cánh. 

Câu 38. Động vật nào sau đây được sử dụng làm thức ăn cho con người ? 

A. Đỉa. B. Giun đất. C. Giun đỏ. D. Rươi. 

Câu 39. Ngành Ruột khoang có đặc điểm chung nào sau đây ? 

A. Cơ thể có cấu tạo một tế bào.  

B. Có vỏ đá vôi, khoang áo phát triển. 

C. Cơ thể đối xứng tỏa tròn.  

D. Cơ thể chia làm 3 phần : đầu, ngực, bụng. 

Câu 40. Biện pháp nào chống sâu bọ có hại nhưng an toàn cho môi trường? 

A. Sử dụng thuốc trừ sâu. B. Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. 

C. Sử dụng thuốc kích thích tăng trưởng. D. Sử dụng thiên địch. 

__________________________ 

 

MÔN VẬT LÝ 

 

I. Lí thuyết (Bài 1 đến hết bài 14) 

Câu 1.  

a. Thế nào là nguồn sáng, vật sáng? Cho ví dụ. 

b. Phát biểu nội dung định luật truyền thẳng của ánh sáng?  

c. Đường truyền của ánh sáng được biểu diễn như thế nào? 

Câu 2.  

a. Khi nào xảy ra nhật thực toàn phần, nhật thực một phần?  

b. Khi nào xảy ra nguyệt thực? 

Câu 3. Phát biểu nội dung định luật phản xạ ánh sáng? 

Câu 4.  

a. Nêu tính chất của ảnh tạo bởi gương phẳng?  

b. Ảnh tạo bởi gương phẳng, gương cầu lồi, gương cầu lõm có gì giống và khác nhau? 

Câu 5.  

a. Tần số dao động là gì?  

b. Âm trầm. âm bổng phụ thuộc vào tần số dao động như thế nào? 

Câu 6.  

a. Biên độ dao động là gì?  

b. Âm to, âm nhỏ phụ thuộc vào biên độ dao động như thế nào? 

Câu 7.  
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a. Nêu thí dụ chứng tỏ âm có thể truyền trong môi trường rắn, lỏng, khí. 

b. Âm phản xạ là gì?  

c. Ta nghe được tiếng vang khi nào?  

d. Vật như thế nào phản xạ âm tốt? Vật như thế nào phản xạ âm kém? Cho ví dụ. 

e. Liệt kê một số vật liệu cách âm tốt. 

II. Bài tập tự luyện (Chú ý: Học sinh tham khảo các bài tập trong sách giáo khoa, sách bài 

tập Vật lí 6 và đề cương ôn tập giữa học kì 1) 

Câu 1: Vật phát ra âm to hơn khi nào? 

A. Khi vật dao động nhanh hơn  B. Khi vật dao động mạnh hơn 

C. Khi tần số dao động lớn hơn  D. Cả ba trường hợp trên 

Câu 2: Một vật trong 2 giờ thực hiện được 7200 dao động. Tần số của nó là: 

A. 3 600 Hz        B. 60 Hz C. 2 Hz       D. 1 Hz 

Câu 3: Trong các vật sau vật nào có tần số lớn nhất? 

A. Vật A dao động với tần số 50 Hz 

B. Vật B thực hiện được 70 dao động trong 1 giây 

C. Vật C thực hiện được 6 000 dao động trong 1 phút 

D. Vật D thực hiện được 36 000 dao động trong 1 giờ 

Câu 4: Chọn câu sai 

A. Những âm có tần số dưới 20 đB gọi là hạ âm 

B. Những âm có tần số dưới 20 Hz gọi là hạ âm 

C. Những âm có độ to trên 130 đB gây đau nhức tai 

D. Độ to của âm được đo bằng đơn vị đB 

Câu 5: Chọn câu trả lời đúng 

A. Những âm có tần số trên 20 000 đB gọi là siêu âm  

B. Những âm có độ to trên 130 đB gọi là siêu âm 

C. Những âm có độ to trên 20 000 Hz gọi là siêu âm 

D. Độ to của âm được đo bằng đơn vị Hz 

Câu 6: Chọn câu trả lời đúng 

Tại sao khi dùng dùi gõ mạnh lên mặt trống ta sẽ nghe to hơn 

A. Vì đánh mạnh làm cho tần số dao động của mặt trống tăng 

B. Vì đánh mạnh làm cho tần số dao động của mặt trống giảm 

C. Vì đánh mạnh làm cho biên dộ dao động của mặt trống tăng 

D. Vì đánh mạnh làm cho biên độ dao động của mặt trống giảm 

Câu 7: Độ to của âm phụ thuộc vào: 

A. Khoảng cách truyền âm B. Tần số của âm 

C. Biên độ của âm  D. Môi trường truyền âm 

Câu 8: Âm càng to khi có: 

A. Biên độ âm càng lớn  B. Biên độ âm càng nhỏ 

C. Tần số âm càng lớn  D. Tần số âm càng nhỏ 

Câu 9: Ngưỡng đau của tai người thường do các âm thanh nào gây ra? 

A. Hạ âm 

B. Siêu âm 

C. Những âm thanh trong vùng nghe được 20 Hz đến 20 000 Hz 

D. Những âm thanh có độ to cỡ 100 đB gây đau nhức tai 

Câu 10: Chọn câu trả lời đúng 

Bạn Nam sau khi nhìn thấy tia chớp 3s thì nghe một tiếng nổ lớn. Em hãy giúp Nam tìm ra 

khoảng cách từ nơi phát ra tia chớp đến chỗ bạn Nam đứng. 

A. 1020 m      B. 340 m 

C. 3000 m      D. 2040 m 

Câu 11: Chọn câu trả lời đúng: Âm thanh 

A. chỉ truyền được trong chất khí. 
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B. truyền được trong chất rắn và chất lỏng và chất khí. 

C. truyền được trong chất rắn, chất lỏng, chất khí và cả chân không. 

D. không truyền được trong chất rắn. 

Câu 13. Khoảng cách từ một điểm  sáng S đến gương phẳng bằng 1m. 

Hỏi khoảng cách từ ảnh S’ của điểm sáng S đến gương phẳng bằng bao nhiêu? 

A. 1m  B. 2m  C. 0,5m   D. 1,5m 

Câu 14. Nếu nhìn vào gương , thấy ảnh ảo nhỏ hơn vật thì kết luận đó là: 

A. Gương phẳng               B. Gương cầu lồi                C. Gương cầu lõmD. Cả 3 đáp án đều 

đúng 

Câu 15. Em hãy tìm nguồn sáng trong những vật sau: 

A. Bóng đèn đang sáng.              B. Bàn ghế.               C. Mặt Trời.        D. Cả A và B 

đều đúng. 

Câu 16. Chùm tia phản xạ bởi gương cầu lõm là chùm tia hội tụ thì chùm tia tới có tính chất: 

A Hội tụ            B. Phân kỳ               C. Song song                 D. Không xác định được 

Câu 17.Góc tới bằng bao nhiêu nếu góc hợp bởi tia phản xạ với pháp tuyến của gương phẳng 

là 650? 

A. 250.                              B. 650                  C. 450.                           D. 900. 

Câu 18.Trong 5 giây, vật thực hiện được 30 dao động. Tần số dao động của vật là: 

A. 5 Hz B. 6 Hz C. 30 Hz D. 150 Hz 

Câu 19.Trong các hình vẽ dưới đây biết IR là tia phản xạ, hình vẽ nào biểu diễn đúng tia phản 

xạ của ánh sáng 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

Câu 20. Một tia sáng chiếu tới gương phẳng hợp với mặt gương một góc 600. Góc phản xạ 

bằng: 

A. 300    B. 450    C. 600    D. 900 

Câu 21. Mắt ta nhìn thấy một vật khi nào? 

A. Khi ta nhìn thẳng về phía vật đó. B. Khi có ánh sáng truyền vào mắt ta. 

C. Khi ta đứng ở nơi có ánh sáng.            D. Khi có ánh sáng từ vật đó truyền vào mắt ta. 

Câu 22. Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng có tính chất nào sau đây: 

A. Là ảnh ảo lớn hơn vật.    B. Là ảnh ảo nhỏ hơn vật. 

C. Là ảnh ảo bằng vật.    D. Là ảnh thật bằng vật. 

Câu 23. Một vật AB đặt trước gương phẳng và cách gương một khoảng 15cm. Di chuyển vật 

AB ra xa gương một đoạn 5cm. Ảnh A'B' của AB sẽ cách AB một khoảng: 

A. 40cm   B. 30cm   C. 20cm            D. 10cm    

Câu 24. Trong môi trường trong suốt và đồng tính, ánh sáng truyền theo đường nào? 

A. Theo đường thẳng    B. Theo nhiều đường khác nhau 

C. Theo đường gấp khúc    D. Theo đường cong 

Câu 25. Mối quan hệ giữa góc tới và góc phản xạ khi tia sáng gặp gương phẳng như thế nào? 

A. Góc phản xạ bằng với góc tới  B. Góc phản xạ gấp đôi góc tới 

C. Góc tới lớn hơn góc phản xạ   D. Góc phản xạ lớn hơn góc tới             

______________________ 

 

MÔN LỊCH SỬ 
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                 TRẮC NGHIỆM (100%) 

           - Bài 10: Nhà Lý đẩy mạnh công cuộc xây dựng đất nước. 

          - Bài 11: Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống  

          - Bài 12: Đời sống kinh tế, văn hoá. 

          - Bài 13, 14: Chủ đề “Đại Việt dưới thời Trần” 

           

Em hãy khoanh tròn vào đáp án đúng dưới đây: 

Câu 1: Nhà Lý được thành lập năm bao nhiêu? 

   A. Năm 1008            B. Năm 1009              C. Năm 1010             D. Năm 1011 

Câu 2: Vì sao nhà Lý dời đô từ Hoa Lư về Thăng Long? 

  A. Thăng Long gần Đình Bảng, quê cha đất tổ của họ Lý. 

  B. Địa thế Thăng Long đẹp hơn Hoa Lư. 

  C. Đóng đô ở Hoa Lư, các triều đại không kéo dài được. 

  D. Thăng Long ở vị trí trung tâm, có điều kiện thuận tiện để trở thành trung tâm chính trị, 

kinh tế và văn hóa của một quốc gia độc lập. 

Câu 3: Nhà Lý đổi tên nước thành Đại Việt năm bao nhiêu? 

   A. Năm 1010.               B. Năm 1045.               C. Năm 1054.               D. Năm 1075. 

Câu 4: Bộ luật thành văn đầu tiên của nước ta là: 

   A. Hình thư        B. Gia Long         C.Quốc triều hình luật           D.Hoàng Viên luật lệ 

Câu 5: Nhà Lý có chính sách gì đối với miền biên viễn? 

   A. Ban cấp ruộng đất cho các tù trường dân tộc miền núi. 

   B. Gả các công chúa và ban chức tước cho các tù trưởng dân tộc miền núi. 

   C. Cho các từ trưởng miền núi tự quản lý vùng đất của mình.  

   D. Không can thiệp vào tình hình vùng biên giới. 

Câu 6: Nhà Lý luôn kiên quyết giữ vững nguyên tắc gì trong khi duy trì mối bang giao 

với các nước láng giềng? 

   A. Hòa hảo thân thiện.  

   B. Đoàn kết tránh xung đột 

   C. Giữ vững chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.  

   D. Mở cửa, trao đổi, lưu thông hàng hóa. 

Câu 7: Tác dụng của chính sách “ngụ binh ư nông”? 

   A. Tạo điều kiện để phát triển nông nghiệp. 

   B. Tạo điều kiện có thêm lực lượng vũ trang khi có chiến tranh. 

   C. Giảm bớt ngân qũy chi cho quốc phòng. 

   D. Thời bình thì tăng thêm người sản xuất, khi có chiến tranh tất cả đều sung vào lính, nên 

lực lượng vẫn đông. 

Câu 8 : Cấm quân là: 

   A. quân phòng vệ biên giới.  

   B. quân phòng vệ các lộ. 

   C. quân phòng vệ các phủ. 

   D. quân bảo vệ Vua và Kinh thành. 

Câu 9: Quân đội nhà Lý được phiên chế thành những bộ phận nào? 

   A. dân binh, công binh                                            B. cấm quân, quân địa phương 

  C.cấm quân, công binh                                            D.dân binh, ngoại binh 

Câu 10: Dưới thời nhà Lý có mấy đời vua, tồn tại bao lâu? 

A. 9 đời, 216 năm                                                       B. 10 đời, 200 năm 

C. 8 đời vua, 165 năm                                                  D. 7 đời, 200 năm  

Câu 11: Đền thờ các vị vua nhà Lí được đặt ở đâu? 

A.Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội                          B.Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh                           

C.Lộc Vượng, Nam Định                                      D.Trí Nang, Lang Chánh, Thanh Hoá 
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Câu 12: Nhà Tống đã làm gì giải quyết những khó khăn trong nước? 

   A. Đánh hai nước Liêu - Hạ. 

   B. Đánh Đại Việt để khống chế Liêu - Hạ. 

   C. Đánh Cham-pa để mở rộng lãnh thổ.  

   D. Tiến hành cải cách, củng cố đất nước. 

Câu 13: Để tiến hành xâm lược Đại Việt, nhà Tống đã thực hiện biện pháp gì? 

   A. Tiến đánh các nước Liêu – Hạ trước để tập trung lực lượng đánh Đại Việt. 

   B. Tiến hành cải cách để tăng tiềm lực đất nước. 

   C. Xúi giục vua Cham-pa tiến đánh phía Nam Đại Việt. 

   D. Gây hấn ở biên giới Việt Trung. 

Câu 14: Chủ trương đối phó của Lý Thường Kiệt trong cuộc kháng chiến chống Tống 

là: 

   A. Ngồi yên đợi giặc đến. 

   B. Đầu hàng giặc. 

   C. Chủ đông tiến công để phá thế mạnh của quân Tống. 

   D. Liên kết với Cham-pa. 

Câu 15: Lý Thường Kiệt đánh vào châu Ung, châu Khâm và châu Liêm vì mục đích gì? 

   A. Đánh vào Bộ chỉ huy của quân Tống. 

   B. Đánh vào nơi tập trung quân của Tống trước khi đánh Đại Việt. 

   C. Đánh vào đồn quân Tống gần biên giới của Đại Việt. 

   D. Đánh vào nơi quân Tống tích trữ lương thực và khí giới để đánh Đại Việt. 

Câu 16: Để chuẩn bị chiến tranh lâu dài với quân Tống, sau khi mở cuộc tấn công vào 

đất Tống, Lý Thường Kiệt đã làm gì? 

   A. Tạm thời hòa hoãn với quân Tống để củng cố lực lượng trong nước. 

   B. Cho xây dựng phòng tuyến trên sông Như Nguyệt. 

   C. Tấn công, đập tan cuộc chiến tranh xâm lược của Cham-pa ở phía Nam. 

   D. Đón địch, tiêu diệt lực lượng của địch ngay khi chúng vừa đặt chân đến. 

Câu 17: Cánh quân bộ của quân Tống tiến sang Đại Việt do những ai chỉ huy? 

   A.Quách Quỳ, Triệu Tiết                                    B.Hoà mâu, Ô Mã Nhi 

   C.Liễu Thăng, Triệu Tiết                                    D.Hầu Nhân Bảo, Vương Thông 

Câu 18:  Để khích lệ tinh thần chiến đấu của quân sĩ, làm suy yếu ý chí của quân Tống, 

Lý Thường Kiệt đã làm gì? 

   A. Tập trung tiêu diệt nhanh quân Tống. 

   B. Ban thưởng cho quân lính. 

   C. Sáng tác bài thơ thần “Nam quốc sơn hà”. 

   D. Cả 3 ý trên đúng. 

Câu 19: Lý Thường Kiệt chủ động kết thúc chiến tranh bằng cách nào? 

   A. Tổng tiến công, truy kích kẻ thù đến cùng. 

   B. Thương lượng, đề nghị giảng hòa. 

   C. Kí hòa ước, kết thúc chiến tranh. 

   D. Đề nghị “giảng hòa”củng cố lực lượng, chờ thời cơ. 

Câu 20: “Ngồi yên đợi giặc không bằng đem quân đánh trước để chặn thế mạnh của giặc”? 

Đó là câu nói của ai? 

A.Trần Quốc Tuấn        B.Trần Thủ Độ          C.Lí Thường Kiệt           D.Lí Công Uẩn 

Câu 21: Cuộc kháng chiến chống Tống (1075 - 1077) giành thắng lợi không xuất phát từ 

nguyên nhân nào sau? 

A.Nhà Lý đã đưa ra được đường lối đánh giặc đúng đắn, sáng tạo. 

B.Nhân dân Đại Việt có tinh thần yêu nước, ý chí quyết chiến, quyết thắng với kẻ thù. 

C.Nhà Tống đang lâm vào tình trạng khủng hoảng, tiềm lực suy giảm. 

D.Sự đoàn kết giữa Đại Việt và Champa trong cuộc chiến đấu chống kẻ thù chung. 
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Câu 22: Để tưởng nhớ công lao của Lí Thường Kiệt trong cuộc kháng chiến chống quân 

xâm lược Tống, nhân dân ta đã làm gì? 

A.Lập đền thờ                                                                   B.Đúc tượng                 

C. Học tập tấm gương yêu nước của ông                          D. Cả A,B,C đúng. 

Câu 23: Năm 1070, Văn Miếu được xây dựng ở Thăng Long để thờ : 

A.Khổng Tử                  B.Lý Thái Tổ                 C. Mạnh Tử                D.Lão Tử  

Câu 24: Nhà Lý mở khoa thi đầu tiên để tuyển chọn quan lại vào năm nào? 

A. Năm 1075          B. Năm 1076               C. Năm 1077                 D. Năm 1078 

Câu 25: Một trong những đặc điểm của khoa cử thời Lý là: 

A. Chương trình thi cử dễ dàng nên một số người đỗ đạt cao 

B. Chế độ thi cử chưa có nề nếp, quy cũ, khi nào triều đình cần mới mở khoa thi 

C. Mỗi năm đều có khoa thi 

D. 5 năm một lần triều đình tổ chức khoa thi 

Câu 26: Văn Miếu được xây dựng dưới triều vua nào? 

A. Lý Thái Tổ         B. Lý Nhân Tông           C. Lý Thánh Tông           D. Lý Thái Tông 

Câu 27: Nhà Lý xây dựng Văn Miếu – Quốc Tử Giám để làm gì? 

A. Là nơi gặp gỡ của quan lại. 

B. Vui chơi giải trí. 

C. Dạy học cho con vua, quan, tổ chức các kì thi. 

D. Đón tiếp sứ thần nước ngoài. 

Câu 28: Về điêu khắc, hình tượng nghệ thuật độc đáo và phổ biến nhất thời Lý là: 

A. Hoa văn hình hoa sen.                                         B. Hoa văn hình rồng. 

C. Hoa văn chim lạc.                                                D. Hoa văn hình người. 

Câu 29: Chùa Một Cột ở Hà Nội được xây dựng trong thời kì nào? 

A. Thời nhà Tiền Lê                                                 B. Thời nhà Trần 

C. Thời nhà Họ Lê                                                    D. Thời nhà Lý 

Câu 30: Công trình kiến trúc nổi tiếng dưới thời Lý như Chuông Quy Điền, tháp Báo 

Thiên, tháp Chương Sơn xây dựng ở đâu? 

A. Hà Nội, Hải Phòng                                                B. Hà Nội, Nam Định 

C. Nam Định, Hải Phòng                                           D. Các địa phương trên 

Câu 31: Ý nào không phản ánh bối cảnh thành lập nhà Trần đầu thế kỉ XIII? 

A. Thành lập trong bối cảnh nhà Lý suy yếu 

B. Thế lực họ Trần lớn mạnh trong triều đình 

C. Lý Chiêu Hoàng kết hôn với Trần Cảnh và nhường ngôi cho chồng 

D. Trần Thủ độ tiến hành đảo chính, đưa Trần Cảnh lên ngôi 

Câu 32: Nhà Trần thành lập năm nào? 

A.Năm 1225                B.Năm 1226                   C.Năm 1227               D.Năm 1228 

Câu 33: Thời Trần, bộ máy nhà nước được tổ chức theo chế độ: 

A. quân chủ trung ương tập quyền                                     B. phong kiến phân quyền 

C. quân chủ lập hiến                                                           D. quân chủ đại nghị 

Câu 34: Một chế độ đặc biệt chỉ có trong triều đình nhà Trần, đó là chế độ gì? 

A. Chế độ Thái thượng hoàng.                                          B. Chế độ lập Thái tử sớm. 

C. Chế độ nhiều Hoàng hậu.                                              D. Chế độ Nhiếp chính vương. 

Câu 35: Thời Trần chia nước ta làm bao nhiêu lộ, đứng đầu mỗi lộ là ai? 

A. 12 lộ - đứng đầu mỗi lộ là chánh, phó An phủ sứ 

B. 14 lộ - đứng đầu mỗi lộ là chánh, phó Tôn nhân phủ 

C. 16 lộ - đứng đầu mỗi lộ là chánh, phó Đồn điền sứ 

D. 10 lộ - đứng đầu mỗi lộ là chánh, phó Quốc sứ kiện 

Câu 36: Em có nhận xét gì về tổ chức bộ máy nhà nước thời Trần so với các triều đại 

trước? 

A. được hoàn thiện, quyền lực tập trung toàn bộ vào tay nhà vua 
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B. vẫn còn đơn giản, quyền lực của nhà vua bị hạn chế 

C. được tổ chức quy củ hơn, đội ngũ quan lại chủ yếu được tuyển chọn qua con đường thi cử 

D. được tổ chức quy củ, đầy đủ hơn, quyền lực tập trung lớn vào tay nhà vua, quý tộc Trần 

nắm giữ hầu hết những vị trí trong triều đình. 

Câu 37: Quân đội nhà Trần được phiên chế thành những bộ phận nào? 

A. Cấm quân và bộ binh                                  B. Bộ binh và thủy binh 

C. Cấm quân và quân ở các lộ                         D. Quân trung ương và quân địa phương 

Câu 38: Những ai được tuyển chọn vào cấm quân? 

A. Trai tráng khỏe mạnh ở quê hương nhà Trần 

B. Trai tráng khỏe mạnh đủ 18 tuổi 

C. Trai tráng con em quý tộc, vương hầu 

D. Trai tráng con em quan lại trong triều 

Câu 39: Mông Cổ là nước nằm ở châu lục nào? 

A. Châu Á.               B. Châu Âu.                  C. Châu Phi.               D. Châu Mĩ-La tinh. 

Câu 40: Năm 1257, vua Mông Cổ quyết định mở cuộc tấn công lớn vào nước nào?  

A.Đại Việt.                                                           B.Nam Tống - Trung Quốc. 

C.Thái Lan.                                                           D. Cham-pa. 

Câu 41: Khi quân Mông Cổ tiến vào Thăng Long, vua Trần cho quân lui về vùng nào? 

A.Thiên Mạc (Duy Tiên - Hà Nam). 

B.Quy Hoá (Yên Bái - Lào Cai). 

C.Đông Bộ Đầu (bến sông Hồng, phố Hàng Than - Hà Nội). 

D.Vạn Kiếp ( Chí Linh, Hải Dương) 

Câu 42: Vào Đại Việt, quân Mông Cổ bị quân nhà Trần chặn đánh đầu tiên tại đâu? 

A.Chương Dương          B. Quy Hoá.      C.Bình Lệ Nguyên.         D. Bạch Hạc 

Câu 43: Cuộc kháng chiến chống quân Mông Cổ của quân dân nhà Trần gắn liền với tên 

tuổi của ai?  

A.Trần Thái Tông.                                                                 B.Trần Thủ Độ. 

C.Trần Thánh Tông.                                                               D.Trần Quốc Tuấn 

Câu 44: Trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên lần thứ hai, ai là người tự giương 

cao lá cờ: “Phá cường địch, báo hoàng ân”? 

A.Trần Quốc Tuấn.                                                                B.Phạm Ngũ Lão.        

C.Trần Khánh Dư.                                                                  D.Trần QuốcToản. 

Câu 45: “Đầu thần chưa rơi xuống đất, xin bệ hạ đừng lo”. Đó là câu nói của ai?  

A.Trần Quốc Tuấn.                                                                 B.Trần Bình Trọng. 

C.Trần Quốc Toản.                                                                 D.Trần Thủ Độ. 

Câu 46: Đầu tháng 4/1288, ai là người chỉ huy quân Nguyên rút về theo đường thuỷ trên 

sông Bạch Đằng? 

 A.Ô Mã Nhi        B.Thoát Hoan       C.Ngột Lương Hợp Thai      D.Trương Văn Hổ      

Câu 47: Ý nào dưới đây không phải là nguyên nhân thắng lợi của ba lần kháng chiến 

chống quân Mông- Nguyên? 

A.Nhân dân ta có lòng yêu nước nồng nàn và luôn tích cực, chủ động tham gia kháng chiến. 

B.Nội bộ tầng lớp lãnh đạo nhà Trần đoàn kết và có sự chuẩn bị rất chu đáo tiềm lực về mọi 

mặt cho mỗi cuộc kháng chiến. 

C.Nhà Trần có đường lối chiến lược , chiến thuật đúng đắn, sáng tạo và những danh tướng tài 

ba. 

D.Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông-Nguyên của nhà Trần đều được nhân dân 

Cham-pa giúp sức. 

Câu 48: Ý nghĩa lịch sử của ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông-Nguyên là: 

A.Đập tan tham vọng và ý chí xâm lược Đại Việt của đế chế Nguyên, bảo vệ được độc lập toàn 

vẹn lãnh thổ và chủ quyền quốc gia của dân tộc. 
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B.Góp phần xây đắp nên truyền thống quân sự Việt Nam, truyền thống chiến đấu của một 

nước nhỏ. 

C.Thể hiện tinh thần đoàn kết toàn dân, nâng cao lòng tự hào dân tộc. 

D.Tất cả các câu trên đúng. 

Câu 49: Hằng năm , lễ hội đền Trần được diễn ra ở đâu và thời gian nào? 

A.Ngày 10 tháng 3 (âm lịch) ở  Đền Hùng (Phú Thọ) 

B.Ngày 14,15,16 tháng 3 ( âm lịch) ở đền Đô (Bắc Ninh) 

C.Ngày 14,15 tháng Giêng ( âm lịch) ở  Nam Định 

D.Ngày 7,8,9 tháng 4 ( âm lịch) ở Phù Đổng (Gia Lâm ) 

Câu 50: Ai là tác giả của bài “Hịch tướng sĩ”? 

A.Trần Quốc Toản         B.Trần Thủ Độ          C.Trần Quốc Tuấn       D. Trần Thái Tông 

______________________ 

 

MÔN CÔNG NGHỆ 

 

Câu 1: Sản xuất giống cây trồng nhằm mục đích: 

A. Tạo ra nhiều hạt giống phục vụ gieo trồng 

B. Tăng năng suất cây trồng 

C. Tạo ra nhiều hạt giống, cây con giống phục vụ gieo trồng 

D. Tăng vụ gieo trồng 

Câu 2: Cung cấp lương thực, thực phẩm cho con người, thức ăn cho chăn nuôi, nguyên liệu 

cho công nghiệp và nông sản để xuất khẩu là: 

A. Vai trò của trồng trọt                            B. Nhiệm vụ của trồng trọt 

C. Chức năng của trồng trọt                      D. Ý nghĩa của trồng trọt 

Câu 3: Sản xuất giống cây trồng có mấy cách? 

A. 1                                                               B. 2 

C. 3                                                               D. 4 

Câu 4: Đất trồng gồm mấy thành phần chính: 

A. Hai thành phần                                    B. Ba thành phần 

C. Năm thành phần                                   D. Nhiều thành phần 

Câu 5: Phương pháp nào dưới đây không phải là phương pháp sản xuất giống cây trồng bằng 

nhân giống vô tính: 

A. Lai tạo giống                                   B. Giâm cành 

C. Ghép mắt                                        D. Chiết cành 

Câu 6: Đất trồng có tầm quan trọng như thế nào đối với đời sống của cây: 

A. Cung cấp nước, dinh dưỡng 

B. Giữ cây đứng vững 

C. Cung cấp nước, oxy, dinh dưỡng và giữ cây đứng vững 

D. Cung cấp nguồn lương thực 

Câu 7: Sản xuất giống cây trồng bằng hạt thường áp dụng những loại cây nào sau đây: 

A. Cây xoài                                              B. Cây bưởi 

C. Cây ngô                                               D. Cây mía 

Câu 8: Sản xuất giống cây trồng bằng hạt cần trải qua mấy năm? 

A. 3                                                      B. 4 

C. 5                                                      D. 6 

Câu 9: Nơi bảo quản hạt giống cần phải có điều kiện: 

A. Nhiệt độ thấp.                              B. Độ ẩm cao. 

C. Phải thông thoáng.                       D. Các con vật dễ xâm nhập. 

Câu 10: Thành phần đất trồng gồm: 

A. Phần khí, phần lỏng, chất vô cơ          B. Phần khí, phần lỏng, chất hữu cơ 

C. Phần khí, phần rắn, phần lỏng              D. Phần rắn, chất hữu cơ, chất vô cơ 
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Câu 11: Vòng đời của côn trùng có kiểu biến thái hoàn toàn phải trải qua mấy giai đoạn? 

A. 2                                                        B. 3 

C. 4                                                        D. 5 

Câu 12: Côn trùng gây hại có kiểu biến thái hoàn toàn, ở giai đoạn nào chúng phá hại mạnh 

nhất? 

A. Sâu non                                                B. Sâu trưởng thành 

C. Nhộng                                                  D. Trứng 

Câu 13: Bộ phận cây trồng bị thối không do nguyên nhân nào? 

A. Nhiệt độ cao                                        B. Vi rút 

C. Nấm                                                    D. Vi khuẩn 

Câu 14: Yếu tố nào quyết định thành phần cơ giới đất? 

A. Thành phần hữu cơ và vô cơ            B. Khả năng giữ nước và dinh dưỡng 

C. Thành phần vô cơ                            D. Tỉ lệ các hạt cát, limon, sét có trong đất 

Câu 15: Côn trùng có mấy kiểu biến thái? 

A. 4                                                         B. 3 

C. 2                                                         D. 1 

Câu 16: Khi bị sâu, bệnh, cây trồng có biểu hiện thế nào? 

A. Sinh trưởng và phát triển giảm 

B. Tốc độ sinh trưởng tăng 

C. Chất lượng nông sản không thay đổi 

D. Tăng năng suất cây trồng 

Câu 17: Cơ thể côn trùng chia làm mấy phần? 

A. 6                                                          B. 5 

C. 4                                                          D. 3 

Câu 18: Côn trùng gây hại có kiểu biến thái không hoàn toàn, ở giai đoạn nào chúng phá hại 

mạnh nhất? 

A. Sâu non                                               B. Sâu trưởng thành 

C. Nhộng                                                  D. Trứng 

Câu 19: Để cải tạo và bảo vệ đất trồng cần phải? 

A. Canh tác tốt, công tác thủy lợi, bón phân hợp lý 

B. Bón phân hợp lý 

C. Bón vôi 

D. Chú trọng công tác thủy lợi 

Câu 20: Trong các hình thái của biến thái không hoàn toàn không có hình thái nào dưới đây? 

A. Sâu non 

B. Nhộng 

C. Sâu trưởng thành 

D. Trứng 

 Câu 21: Dấu hiệu nào không phải là dấu hiệu khi cây trồng bị sâu, bệnh phá hoại: 

A. Cành bị gãy. 

B. Cây, củ bị thối. 

C. Quả bị chảy nhựa. 

D. Quả to hơn. 

Câu 22: Biện pháp nào được coi là biện pháp cơ sở để phòng và trừ sâu, bệnh hại? 

A. Biện pháp canh tác                                    B. Biện pháp thủ công 

C. Biện pháp hóa học                                     D. Biện pháp sinh học 

Câu 23: Áp dụng đúng các biện pháp kĩ thuật trồng trọt nhằm mục đích gì? 

A. Tăng sản lượng nông sản               B. Tăng vụ trên đơn vị diện tích đất trồng 

C. Tăng năng suất cây trồng               D. Tăng diện tích đất trồng 

Câu 24: Biện pháp phòng trừ sâu, bệnh hại gây ô nhiễm môi trường nhiều nhất là: 

A. Biện pháp canh tác                                        B. Biện pháp thủ công 
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C. Biện pháp hóa học                                         D. Biện pháp sinh học 

Câu 25: Trong các biện pháp sau đây, biện pháp nào phòng trừ có hiệu quả cao và không gây 

ô nhiễm môi trường? 

A. Biện pháp canh tác và sử dụng giống chống sâu bệnh 

B. Biện pháp thủ công 

C. Biện pháp hóa học 

D. Biện pháp sinh học 

Câu 26: Nội dung của biện pháp canh tác là? 

A. Sử dụng thuốc hóa học để diệt sâu, bệnh 

B. Dùng vợt, bẫy đèn, bả độc để diệt sâu hại 

C. Làm đất, vệ sinh đồng ruộng, luân canh cây trồng 

D. Dùng sinh vật để diệt sâu hại 

Câu 27. Bón phân cho cây ngô thường sử dụng hình thức bón nào? 

A. Bón theo hốc                                     B. Bón theo hàng 

C. Bón vãi                                              D. Phun lên lá 

Câu 28: Nhược điểm của biện pháp hóa học là: 

A. Khó thực hiện, tốn tiền... 

B. Gây độc cho người, ô nhiễm môi trường, phá vỡ cân bằng sinh thái 

C. Hiệu quả chậm, tốn nhiều công sức tiền của 

D. Ít tác dụng khi sâu,bệnh đã phát triển thành dịch 

Câu 29:  Muốn phòng, trừ sâu, bệnh đạt hiệu quả cao phải: 

A. Sử dụng biện pháp hóa học 

B. Sử dụng biện pháp sinh học 

C. Sử dụng biện pháp canh tác 

D. Sử dụng tổng hợp các biện pháp phòng trừ. 

Câu 30: Nhóm phân nào sau đây dùng để bón lót: 

A. Phân hữu cơ, phân xanh, phân đạm 

B. Phân xanh, phân kali, phân NPK 

C. Phân rác, phân xanh, phân chuồng 

D. Phân DAP, phân lân, phân xanh, phân vi sinh 

Câu 31:  Dùng tay bắt sâu hay ngắt bỏ cành, lá bị bệnh thuộc loại biên pháp gì? 

A. Biện pháp hóa học 

B. Biện pháp sinh học 

C. Biện pháp canh tác 

D. Biện pháp thủ công 

Câu 32: Có bao nhiêu biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại? 

A. 5                                                     B. 4 

C. 6                                                     D. 3 

Câu 33: Khai hoang, lấn biển nhằm mục đích gì? 

A. Tăng sản lượng nông sản               B. Tăng vụ trên đơn vị diện tích đất trồng 

C. Tăng chất lượng nông sản              D. Tăng diện tích đất trồng 

Câu 34: Ưu điểm của biện pháp sinh học là? 

A. Rẻ tiền chi phí đầu tư ít 

B. Hiệu quả cao không gây ô nhiễm môi trường 

C. Ít tốn công, dễ thực hiện 

D. Tốn tiền chi phí đầu tư cao 

Câu 35: Sử dụng ếch, chim, bọ rùa… để diệt trừ sâu, bệnh hại thuộc biện pháp nào? 

A. Biện pháp canh tác 

B. Biện pháp hóa học 

C. Biện pháp sinh học 

D. Biện pháp kiểm dịch thực vật 
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Câu 36: Sản xuất cây trồng bằng nhân giống vô tính thường được áp dụng cho các loại cây 

nào? 

A. Cây ăn quả.                                       B. Cây ngũ cốc. 

C. Cây họ đậu.                                       D. Cây lúa. 

Câu 37: Cây ngô thường được trồng xen canh với loại cây nào? 

A. Cây hoa hồng                                      B. Cây đậu tương 

C. Cây bàng                                             D. Cây hoa đồng tiền 

Câu 38: Phân bón không có tác dụng nào sau đây? 

A. Diệt trừ cỏ dại                                       B. Tăng năng suất cây trồng 

C. Tăng chất lượng nông sản                     D. Tăng độ phì nhiêu của đất 

Câu 39: Các loại nông sản như su hào, khoai mì, củ lạc, đậu phộng…được thu hoạch bằng 

phương pháp nào? 

A. Hái.                                                   B. Nhổ. 

C. Đào.                                                  D. Cắt. 

Câu 40: Biện pháp cải tạo bón vôi được áp dụng cho loại đất nào? 

A. Đất đồi dốc                                          B. Đất chua 

C. Đất phèn                                               D. Đất mặn 

Câu 41: Ưu điểm của biện pháp sinh học là: 

A. Rẻ tiền, chi phí đầu tư ít 

B. Hiệu quả cao, không gây ô nhiễm môi trường 

C. Hiệu quả cao, gây ô nhiễm môi trường 

D. Hiệu quả thấp gây ô nhiễm môi trường 

Câu 42: Chọn câu sai khi nói về biện pháp phòng trừ sâu, bệnh hại: 

A. Phơi đất ải là biện pháp phòng trừ sâu bệnh 

B. Tháo nước cho ngập cây trồng là biện pháp phòng trừ sâu bệnh 

C. Dùng thuốc hóa học phun liên tục là biện pháp tốt nhất phòng trừ sâu bệnh có hại cây trồng 

D. Phát triển những động vật ăn thịt hay ký sinh trên trứng hay sâu non của sâu hại là biện 

pháp phòng trừ sâu hại cây trồng có hiệu quả. 

Câu 43: Cầy, bừa đất bằng máy thay vì trâu, bò có ưu điểm: 

A. Cần có dụng cụ máy móc phức tạp. 

B. Làm nhanh, ít tốn công. 

C. Giá thành cao. 

D. Dụng cụ đơn giản. 

________________________ 

 

MÔN ANH VĂN 

 

I. Units: Unit 1 to unit 6. 

II. Vocabulary: Unit 1 to unit 6. 

III. Grammar: 

- Tenses: Present simple, present continuous, future simple tense, present perfect, past simple. 

IV. Structures: 

1. Verbs of liking + V-ing:  enjoy/ love/ like/ dislike/ hate + V-ing.  

2. Imperatives (Câu mệnh lệnh) with more and less: Vinf + more/ less + O … 

3. Compound sentences (câu ghép) with and, or, but, so, because 

4. Comparisons (câu so sánh): (not) as …….. as/ the same as/ different from. 

5. too & either to express agreement (diễn đạt sự đồng tình) 

- too: dùng trong câu khẳng định, đứng ở cuối câu. 

- either: dùng trong câu phủ định, đứng ở cuối câu. 
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6. Nouns: countable nouns and uncountable nouns 

- How much + danh từ không đếm được …? 

- How many + danh từ đếm được, số nhiều …?  

- a: đứng trước danh từ bắt đầu là 1 phụ âm. 

- an: đứng trước danh từ bắt đầu là 1 nguyên âm (ue oai). 

- some: được dùng trong câu khẳng định và câu yêu cầu, đề nghị dạng nghi vấn 

- any: được dùng trong câu phủ định và câu nghi vấn 

7. a bottle of oil/ a piece of cake/ a kilo of beef/ a bar of soap/ a tube of toothpaste/ a can of 

beer/ a box of biscuits/ a cup of coffee/ a glass of lemon juice/ a bag of 

rice…………………………. 

8. Prepositions of place: in, on, under, next to, in front of, behind, between, among.  

9. Passive voice 

A, The present simple passive: 

(+)  S + be (am/ is/ are) + past participle 

(-)  S + be (am/ is/ are) not + past participle 

(?)  Be (Am/ Is/ Are)+ S + past participle? 

Ex:  Many old trees and beautiful flowers are taken care of by the gardeners. 

B, The past simple passive: 

(+)  S + be (was/ were) + past participle 

(-)  S + be (was/ were) not + past participle 

(?)  Be (Was/ Were)+ S + past participle? 

Ex: The One Pillar Pagoda was built in 1049. 

V. Reading: 

- Topics of 6 units. 

VI. Types of exercises 

I. PHONETICS & PRONUNCIATION  

1. Mark the letter A, B, C or D to indicate the word whose main tress is placed 

differently from the rest. 

2. Choose the word whose stress pattern is different from that of the others 

II. VOCABULARY & GRAMMAR 

1. Choose the best answer to complete the sentences 

2. Identify the mistake in each sentence 

3. Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word or phrase that 

is OPPOSITE in meaning to the underlined part in each of the following questions. 

4. Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word or phrase that 

is CLOSEST in meaning to the underlined part in each of the following questions. 

III.   READING 

1. Read the passage and decide which answer A, B, C or D best fits each space 

2. Read the following passage, and then answer the questions 

IV.     WRITING 

1. Rewrite the following sentences without changing the meaning 

2. Combine these sentences, using the words in brackets 

V. LISTENING 

1. Choose the best options to answer the following questions 

2. Listen and decide whether the statements are T or F 

3. Fill in the blanks with the suitable words 
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I. PHONETICS: 

Choose the word that is stressed differently from that of the other words. 

1. A. independent B. informative C. interactive D.inexpensive 

2. A. beautiful B. lovely C. awful D. amazing 

3. A. example B. sensible C. continue D. contestant  

4. A. yesterday B. dolphin C. ocean D. material  

5. A. country B. around C. middle D. friendly  

6. A. appointment B. remember C. neglect D. hygiene  

7. A. skillful B. problem C. popular D. discovery  

8. A. contest B. cartoon C. audience D. dislike  

9. A. anniversary B. direction C. education D. destination  

10. A. grandmother B. decorate C. delicious D. national  

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others 

11. A. near B.  early C. first D. learn 

12. A. except B. expensive C. event D. essay 

13. A. food B. flood C. noon D. spoon 

14. A. suggestion B. invitation C. collection D. nation 

15. A. washes B.  oranges C. watches D. stores 

16. A. grain B. vegetarian C. garbage D. government 

17. A. started B. worked C. looked D. played 

18. A. lives B. changes C. comes D. apples 

19. A. scout B. house C.  sound D. should 

20. A. length B. thus C. thumb D. health 

II. GRAMMAR: 

Choose the best answer to fill in the blank. 

21. You should pay more                                in class. 

A. part B. care C. notice D. attention                                           

22. My father is a                              football player. 

A. skillful B. skill C. skillfully D. skilled                                         

23. Do you work _______              _ hours than Hoa? 

A. much B. few C. fewer D. little                                             

24. Can I borrow your fishing rod, Peter? - "_______   _" 

A. I’m sorry, Tom. I’m using 

it. 

     B. I’d love to                                                                              

C. Yes, please.      D. No, I can’t 

25. When Nam is at school, he always wears _______           _ uniform. 

A. a B. the      C. an D. X                                                   

26. We’ll have a day_______          _ this week. 

A. of B. off      C. in D. on                                                 

27. Of all the students in my class, Nam is                                   . 

A. tallest B. tall    C. the tallest D. taller                                            

28. Lan did not know the world. Hoa didn’t                                     . 

A. neither B. too      C. either D. so                                                  

29. I have                           good news for you. 

A. some B. many      C. a D. much                                            

30. My sister doesn’t want to drink coffee, and                                   . 

A. neither do I B. so do I      C. I do either D. I do, too                                       

31. Hoa works                   other students in her class. 

A. harder than B. more hard 

to 

C. more hard 

than 

 D. harder to                                    

32. Paul                             with us for about nine days by now. 
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A. lived B. has lived C. have lived D. had lived                                    

33. "                               do you visit your hometown?" "Once a year". 

A. How far B. How long C. How often D. How                                             

34. Mother's Day is                           May. 

A. for B. on C. in D. at                                                  

35. Is it easy                        a book you need in the school library? 

A. finds B. find C. finding D. to find                                         

36. It is an awful restaurant. It is the                            restaurant in the 

town. 

A. worse B. baddest C. worst D. badder                                        

37. They                         our party at about eleven. 

A. leaves B. have left C. leave D. left                                               

38. How                            meat did you buy? 

A. little B. many C. few D. much                                          

39. There may be as                          as six guests to dinner. 

A. many B. much C. many more D. very many                                

40. Her birthday is                             June nineteenth. 

A. X B. on C. at D. in                                                

  41.The Temple of Literature is a famous historic place. There are many______ coming there 

every year. 

  A. visitors    B. visiting C. visited D. visits                                     

  42. Our class will have a trip to Asian Park. It’s______ in Danang city.                                           

A. locate B. location C. locates D. located                                  

  43. These vases______ by my grandma yesterday.                                                                   

       A. is bought        B. are bought        C. was bought           D. were bought                         

 44. These postcards______to me by my friends.                                                                   

         A. a re sent          B. are sended        C. was sent             D. was sended                          

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word or phrase that is 

CLOSEST in meaning to the underlined part in each of the following questions. 

45.I am looking for a dependable person who can stand out for me at the meeting. 

       A. dependent      B. talented    C. energetic   D. reliable 

     
46.These anniversaries mark the milestones of a happy and lasting relationship between married 
couples. 

A. signs      B. achievements   C. landmarks  D. progresses  
    

47.My little boy Tom never screams though he is scared. 

       A. in pain      B. frightened   C. embarrassed  D. confused      

48.Sometimes when I hear the news, I feel very miserable. 

       A. confused      B. frightened   C. upset   D. disappointed     

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word or phrase that is 

OPPOSITE in meaning to the underlined part in each of the following questions. 

49.We offer a speedy and secure service of transferring money in less than 24 hours. 

A. slow     B. open  C. unsure  D. uninterested     

50.One of the key to successful business is careful planning. 

A. falling     B. victorious  C. faulty  D. impossible  

    

51.Mr. Smith’s new neighbors appear to be very friendly. 

     A. amicable     B. inapplicable C. hostile  D. futile      
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52.Thousands are going starving because of the failure of this year's harvest. 

A. hungry    B. poor  C. rich   D. full       

Identify the mistake in each sentence 

53.Million of foreign visitors come to Vietnam every year on their holiday.  

     A                 B                       C                          D                                                           

54.It's not easy find a cheap apartment in Ho Chi Minh City. 

    A              B       C                      D                                                                         

55.It takes Huy three hours doing his homework every evening.  

           A                           B        C               D                                                                             

56.My telephone number is different with her number. 

     A                          B                          C             D                                                       

57.Mr. Robinson is looking of an apartment for his family. 

                            A              B  C                          D                                                          

58.Viet not got up early and do morning exercises yesterday.  

                A              B           C                        D                                                                     

59.There are a large, modern bathroom and a kitchen in the apartment. 

         A                    B                       C                  D                                            

60.My sister likes playing badminton but she doesn't play it very good.  

                        A                                    B            C                       D                         

61.Sorry, you can’t speak to Loan because she has a bath.  

                         A       B                                       C       D                                             

62.The most suitable apartment is near to the city center. 

       A        B                       C    D                                                                            

III. READING: 

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

Oak city is a great city. There’s so (63)________ to do! There are cinemas, parks and discos. 

It’s got some great clothes and music shops (64)________ Oak city is very modern and 

beautiful. There aren’t any (65)________ buildings and there’s some beautiful (66)________ 

around the city. Is there any pollution in the Oak city? There isn’t much pollution 

(67)________ there isn’t much traffic. Everyone travels (68)________ bike and walks, so there 

aren’t many accidents. No one works, so everyone has got a lot of free time. Are there any 

unfriendly people in Oak city? – No, so come and spend a little time here. 

63.A. some  B. many         C. any              D. much     

64.A. neither  B. either         C. so              D. too    

  

65.A. ugly               B. pretty         C. beautiful D. unpleasant     

66.A. scenery  B. view         C. sight              D. scene     

67.A. if                B. because         C. so                      D. although   

  

68.A. with               B. by                       C. in               D. so   

   

Read the following passage, and then answer the questions 

“Where is the university?” is a question many visitors to Cambridge ask, but no one can 

give them a clear answer, for there is no wall to be found around the university. The university 

is the city. You can find the classroom buildings, libraries, museums and officers of the 

university all over the city. And most of its members are the students and teachers or 

professors of the thirty one colleges. 

Cambridge was an already developing town long before the first students and teachers 
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arrived 800 years ago. It grew up by the river Granta, as the Cam was once called. A bridge 

was built over the river as early as 875. In the fourteenth and fifteenth centuries more and more 

land was used for college buildings. The town grew much faster in the nineteenth century after 

the opening of the railway in 1845. Cambridge became a city in 1951 and now it has the 

population of over 100,000. Many young students want to study at Cambridge. Thousands of 

people from all over the world come to visit the university town. It has become a famous place 

all round the world. 

69.Why do most visitors come to Cambridge?                                                                             

A. to see the University                  B. to study in the colleges in Cambridge. 

C. to find the classroom buildings   D. to use the libraries of the universities. 

70. Around what time did the university begin to appear?                                                            

A. In the 8 th century  B. In the 9th century 

C. In the 13th century  D. In the 15th century 

71.Why did people name Cambridge the “city of Cambridge”?                                                   

    A.Because the river was very well-known.        B. Because there is a bridge over the Cam. 

   C. Because it was a developing town.                D. Because there is a river named Granta. 

72.After which year did the town really begin to develop?                                                        

A. After 800  B. After 875   C. After 1845   D. After 1951 

73. From what we read, we know that now Cambridge is                                                          

A. visited by international tourists.   B. a city without wall. 

C. a city of growing population.   D. a city that may have a wall around it. 

IV. WRITING:  

Rewrite the following sentences without changing the meaning, using the word given 

74. He didn't want to join in the celebration.    (take) 

      =>____________________________________________ 

75.  I think going to the cinema is better than playing computer games at home.    (to) 

       =>_________________________________________________ 

76.  Vietnamese students have fewer vacations than American ones.   (more) 

=>________________________ 

77.  Remember to write a letter to me. (forget) 

=>_________________________________________ 

78.  The last time we met each other was ten years ago. (for) 

=>________________________________________ 

79.  Peter spent three hours repainting his house. 

=>It ______________________________________ 

80.  It is such good weather that they are going for a picnic. 

=>The weather _________________________________ 

81.  We have a two - month summer vacation. 

        =>Our summer ______________________________ 

82.  The furniture was so expensive that I didn't buy it. 

=>The furniture ______________________________ 

83. People spend a lot of money on advertising everyday. 

        =>A lot of money _______________________________ 

84. Somebody repaired his car yesterday. 

=>He had _________________________________________ 

85. Ba participated in this English class yesterday. 
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=>Ba took ______________________________________ 

86. Nothing can change my mind. 

=>My mind ______________________________________ 

87. She helps me to do all these difficult exercises. 

  =>I ____________________________________________ 

THE END 

_________________________ 

  

MÔN NGỮ VĂN 

 

I. Văn bản 

1.Rằm tháng giêng 

2.Tiếng gà trưa 

3.Một thứ quà của lúa non: Cốm 

4.Cảnh khuya 

Yêu cầu 

* Về tác giả, những vấn đề chung của văn bản; ghi nhớ và các câu hỏi đọc hiểu, luyện tập 

sgk 

*Viết đoạn cảm nhận về những chi tiết, hình ảnh hay. 

II.Tiếng Việt. 

1.Quan hệ từ 

2.Từ đồng nghĩa, Từ trái nghĩa, Từ đồng âm 

3.Điệp ngữ 

Yêu cầu: 

*Nắm được ghi nhớ, xem lại các bài tập sgk 

*Biết phát hiện, vận dụng viết đoạn 

III. Viết đoạn văn 

     Tham khảo các đề 

           Viết đoạn văn: 

1. Viết đoạn văn từ 10-15 câu nêu cảm nhận về hai câu thơ đầu bài “Rằm tháng giêng”. 

2. Viết đoạn văn khoảng 15 câu cảm nhận những câu thơ sau trong bài “Tiếng gà trưa” của 

Xuân Quỳnh:  

                                          “ Tiếng  gà trưa 

Có tiếng bà vẫn mắng 

                                            -Gà đẻ mà mày nhìn 

        Rồi sau này lang mặt! 

       Cháu về lấy gương soi 

     Lòng dại thơ lo lắng 

 

Tiếng gà trưa 

            Tay bà khum soi trứng 

              Dành từng quả chắt chiu 

       Cho con gà mái ấp” 

3. Viết đoạn văn khoảng 15 câu cảm nhận về một cuốn sách hay, một phong cảnh hoặc một 

mùa trong năm… 

________________________ 
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MÔN TOÁN HỌC 

  
I. Lý thuyết và bài tập: 
1. Đại số: Trả lời các câu hỏi và làm bài tập SGK trang 76 đến trang 78, làm bài tập sách BT 
trang 82, 83 
2. Hình học: Trả lời các câu hỏi và làm bài tập SGK trang 139 đến trang 141, làm bài tập 
sách BT trang 152 đến 154. 
II. Một số bài tập tham khảo 
PHẦN I: Trắc nghiệm 

Câu 1: Giá trị của biểu thức ( )
2

0 1
4

2

 
− −  

 
bằng:  

A.  
1

2

−
                    B. 

3

4
                       C. 

1

4
                                  D. 

1
1

4
 

Câu 2: Giá trị của biểu thức 9 25−  là: 

A. -16                         B. 8                                 C. -2                        D. 34 
Câu 3: Trong các công thức sau, công thức nào cho ta quan hệ tỉ lệ nghịch giữa x và y? 

A. x.y = 1,25                    B. 4
x

y
=                     C. x + y = 5                 D. x – y = 3 

Câu 4: Điểm thuộc đồ thị hàm số y = -2x là:  
A. ( -1; -2)                  B. (0,5; -4)                     C. ( 0 ; 2)                  D. ( -1; 2) 

Câu 5: Cho hàm số y = f(x) = 3x. Khi đó f(2) bằng:  
A. 6                      B. 2                            C. – 6                                   D. -2 

Câu 6: Cho hàm số y = 3x – 1. Điểm không thuộc đồ thị của hàm số trên là: 

A. 
1

;0
3

 
 
 

                     B. 
1

;0
3

− 
 
 

                   C. (0 ; -1)                     D. 
1 1

;
2 2

 
 
 

 

Câu 7: Kết quả của ( )
2

9−  bằng: 

A. – 9                                 B. 9                         C. 81                       D. -81 

Câu 8: Kết quả so sánh hai số hữu tỉ 
3

7

−
 và 

1

2

−
 là  

A. 
3

7

−
 < 

1

2

−
                 B. 

3

7

−
 > 

1

2

−
                    C. 

3

7

−
 = 

1

2

−
                  D. 

3 1

7 2

− −
   

 
Câu 9: Trên mặt phẳng tọa độ Oxy cho các điểm A( 0 ; 2) , B( 4; 3) ,  C(- 2; 0),  D( -1; 5) 
  Điểm nằm trên trục hoành là: 

A. Điểm A                             B. Điểm B                    C. Điểm C                     D. Điểm D 

Câu 10: Nếu 4x =  thì  

A. x = 2                          B. x = -2                     C. x = 8                       D. x = 16 

Câu 11: Từ tỉ lệ thức 
a b

c d
=    ( ), , , 0a b c d   không thể suy ra tỉ lệ thức 

A. 
a c

b d
=                        B. 

d b

c a
=                     C. 

d c

b a
=                    D. 

b a

c d
=  

 

Câu 12: Cho tam giác ABC vuông tại A, · 060ABC = . Gọi CM là tia phân giác của ·ACB  

     ( )M AB , số đo·AMC  bằng: 
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A. 600                 B. 300                               C. 750                       D. 150  
Câu 13: Một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì: 

A. Hai góc đồng vị bù nhau 
B.  Hai góc so le trong bằng nhau 
C. Hai góc trong cùng phía bằng nhau 
D. Hai góc trong cùng phía phụ nhau. 

Câu 14: Cho ABC  và ' ' 'A B C  có BC = B’C’ ; µ ¶ 'C C= . Để ABC  = ( )' ' ' . .A B C c g c  cần 

có thêm điều kiện: 

A. AC = A’C’                    B. AB = A’B’              C. µ 090A=            D. Tất cả đều đúng 
 

Câu 15: Cho MNQ vuông tại Q và · 035NMQ = . Khi đó ta có ·MNQ  bằng: 

A. 350                      B. 450                                C. 550                      D. 650  

Câu 16: Cho ABC MNP =   biết µ µ0 050 , 60A B= = . Khi đó số đo góc P là: 

A. 500                             B. 600                        C. 700                     D. 800   
Câu 17: Cho hình vẽ. Kết luận nào sau đây là sai? 

A. · µ µACx A B= +                               B. · µACx A              

C. · µACx B                                     D. · µ µACx A B +   

  
Câu 18: Cho ABC MNP =   biết AB = 5cm , BC = 6cm, MP = 4cm. Chu vi MNP  là: 

A. 10cm                   B. 15cm                       C. 20 cm                           D. 11cm 

Câu 19: Cho tam giác ABC có µ µ µ0 070 ; 50A B C= − = . Số đo góc C là: 

A. 800                      B. 600                    C. 300                         D. 400   

Câu 20:  Cho ABC MNK =   có AB = 4cm; BC = 2AB; MK = 
3

4
NK . Khi đó chu vi MNK  

bằng:  
A. 18cm                       B. 16cm                   C. 9cm                      D. 15cm 

 
PHẦN II: Tự luận 
Bài 1: Tính giá trị các biểu thức sau: 

 A = 

( )
3

2 2
22

6

7 .2
3 16

.
2 97

2
1

5

  
   
   

− −     C = 36

2
3 5 1

1 :
2 6 2

− + − −
 
 
 

    

 

B = 

5 3
0

1 1
:

2 2

5 5 1909
.0, 75 .

3 3 1999

 
       
     

+ −
 
 
 

                      D = 

1
4

3

3 2 5

4 3 6

−
 
 
 

− − +
  

  
  

  

 
Bài 2: Tìm x: 
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1) 
4 1

x + 0, 6 = 1
5 5

     4) 

2
3 1

x - + = 1, 25
4 2

 
 
 

 

 

2) 
17 7 7

- x - =
6 6 4

 
 
 

    5) 
x -1 6

=
x + 5 7

 

3) 
5 7

- x - = 0
18 24

    6)  x = 5   

 
Bài 3: Tìm x, y , z biết: 

1) 
9

11

x

y
=  và 60x y+ =            4) 5x = 8y = 20z và x – y – z = 3 

2) 7x = 4y và y – x = 24   5) 
x -1 y - 2 z - 3

= =   
2 3 4

và x - 2y + 3z = 14 

3) = =  
8 12 15

x y z
và 10 x y z+ − =

        
           6)  

x y
=

3 5
 và x.y = 135 

Bài 4 : Số học sinh giỏi của 3 lớp 7A, 7B, 7C tỉ lệ thuận với 4 ; 6 ; 8. Tính số học sinh giỏi 
của mỗi lớp biết số học sinh giỏi của lớp 7C nhiều hơn số học sinh giỏi của lớp 7A là 12 
học sinh. 
Bài 5 : Các góc của một tam giác lần lượt tỉ lệ với các số 3 ; 4 ; 5. Hãy tính số đo của các 
góc trong tam giác ABC. 
Bài 6: Một người đi ô tô từ A đến B rồi đi xe máy từ B về A với thời gian tổng cộng là 7 

giờ. Biết vận tốc của ô tô bằng 
1

1
3

vận tốc của xe máy. Tính thời gian mà người ấy đi 

bằng xe máy. 
Bài 7: Ba đội máy cày trên ba cánh đồng có cùng diện tích. Đội thứ nhất cày xong trong 3 
ngày, đội thứ hai cày xong trong 4 ngày, đội thứ ba cày xong trong 6 ngày. Hỏi mỗi đội có 
bao nhiêu máy, biết rằng đội thứ hai có ít hơn đội thứ nhất 1 máy và năng suất các máy là 
như nhau.    
Bài 8: Cho hàm số y = f(x) = -3x 
a) Tính f(0); f(-1); f(-2); f(3).  
b) Vẽ đồ thị  hàm số trên mặt phẳng tọa độ Oxy? 
c) Xác định tọa độ điểm C, D biết hoành độ điểm C là 1 và tung độ của điểm D là - 6?  
Bài 9: Cho hàm số y = ax 
1) Xác định hàm số biết đồ thị hàm số đi qua điểm  M(3; -1) ?  
2) Với a vừa tìm được: 
a) Vẽ đồ thị hàm số trên mặt phẳng tọa độ Oxy? 

b) Trong các điểm A(0;3) ; B(-1;3) ; C(3;-1) ; D
-1

; -1
2

 
 
 

 ; E
3 -3

;
2 4

 
 
 

 ; F
-3 1

;
4 4

 
 
 

 điểm nào thuộc 

đồ thị hàm số ?  
Bài 10: Tìm GTNN, GTLN nếu có của các biểu thức sau: 

A = 2x - 3 + 5    B = - (x+ 1)2 - 3  C = 
3

x - 3 + 3
   

Bài 11:  Cho 
a c

=
b d
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Chứng minh: 
a + c b + d

=
a - c b - c

 ;           
3a - 4c 3b - 4d

=
3a + 4c 3b + 4d

;                   

2 2

2 2

ac a + c
=

bd b + d
  

Bài 12: Cho  ABC vuông tại A, tia phân giác kẻ từ đỉnh B cắt cạnh AC tại điểm D. Trên 
cạnh BC lấy điểm E sao cho AB = BE. Chứng minh: 
a)  ABD = EBD             b) DE ⊥ BC             c) BD là đường trung trực của AE. 
d) Gọi F là giao điểm của DE và AB. Chứng minh FD = DC.  
e) Chứng minh AE // FC 
Bài 13: Cho  ABC có AB = AC, lấy M là trung điểm của BC. 
a) Chứng minh AM ⊥ BC.  b) Trên cạnh AB lấy điểm D, trên cạnh AC lấy điểm E sao 
cho AD = AE. Chứng minh DM = EM.  
c) Gọi F là giao điểm của EM với AB, K là giao điểm của  DM với AC.  
    Chứng minh: góc AFE = góc AKD. 
d) Gọi P là trung điểm của FK. Chứng minh 3 điểm A, M, P thẳng  hàng. 
Bài 14:  Cho  ABC (AB < AC), gọi M là trung điểm của BC. Trên tia đối của tia MA lấy 
điểm D sao cho AM = MD. 
a) Chứng minh ABM =  DCM.  b) Chứng minh AB = CD, AB // CD. 
c) Từ A hạ AH ⊥ BC tại H, trên tia đối của tia HA lấy điểm E sao cho AH = HE. Chứng minh 
AB = BE. 
d) Chứng minh ED // BC. 
Bài 15 :  Cho tia Ot là tia phân giác của góc xOy nhọn. Trên tia Ox lấy điểm E, trên tia Oy lấy 

điểm F sao cho OE = OF. Trên tia Ot lấy điểm H sao cho OH > OE. 

 a) Chứng minh: OEH OFH =    

 b) Tia EH cắt tia Oy tại điểm M, tia FH cắt tia Ox tại N. C/m: OEM OFN =     

 c) Chứng minh EF OH⊥   

 d) Gọi K là trung điểm của MN. Chứng minh K thuộc tia Ot. 

 Bài 16:  Cho ABC vuông tại A, có ACB 36=   

 a) Tính số đo góc ABC. 

 b) Qua C vẽ đường thẳng xy vuông góc với BD tại H và cắt tia BA tại F. Chứng minh ba điểm 

E, D, F thẳng hàng. 

 

 

 
 

 


