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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 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. TÔN TRỌNG VÀ HỌC HỎI CÁC DÂN TỘC KHÁC. 

- Tôn trọng học hỏi các dân tộc khác là gì? 

- Vì sao phải tôn trọng, học hỏi các dân tộc khác?  

- Trách nhiệm của HS trong tôn trọng, học hỏi các dân tộc khác? 

- Suy nghĩ về quan điểm “hòa nhập chứ không hòa tan”  

2. XÂY DỰNG TÌNH BẠN TRONG SÁNG, LÀNH MẠNH 

- Thế nào là tình bạn trong sáng, lành mạnh? 

- Biểu hiện? 

- Ý nghĩa? 

- Cách rèn luyện? 

3. GÓP PHẦN XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA Ở CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ 

- thế nào là nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư? 

- Vì sao phải xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư? 

- Trách nhiệm của công dân, học sinh?  

4. TỰ LẬP 

- Thế nào là tự lập?  

-  Biểu hiện? 

- Ý nghĩa? 

- Cách rèn luyện?  

5. LAO ĐỘNG TỰ GIÁC VÀ SÁNG TẠO 

- Thế nào là lao động tự giác, sáng tạo?  

- Biểu hiện 

- Vì sao phải lao động tự giác, sáng tạo?  

- Cách rèn luyện? 

6. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÔNG DÂN TRONG GIA ĐÌNH. 

- Gia đình là gì? 

- Quyền và nghĩa vụ của con cái với bố mẹ? 

- Quyền và nghĩa vụ của bố mẹ với con cái? 

- Quyền và nghĩa vụ của cháu với ông bà? 

- Quyền và nghĩa vụ của anh chị em trong gia đình? 

- Cách rèn luyện? 

______________________ 

 

MÔN ĐỊA LÝ 

 

1. Nội dung ôn tập: Bài 9,10,11,12,13 

2. Một số câu trắc nghiệm ôn tập 

Câu 1: Tây Nam Á không tiếp giáp châu lục nào sau đây? 

     A. châu Á. 
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     B. châu Âu. 

     C. châu Mĩ. 

     D. châu Phi. 

Câu 2: Dạng địa hình chủ yếu ở Tây Nam Á là 

A. đồng bằng châu thổ. 

B. núi và cao nguyên. 

C. bán bình nguyên. 

D. sơn nguyên và bồn địa. 

Câu 3: Các miền địa hình của khu vực Tây Nam Á từ đông bắc xuống tây nam lần lượt là 

A. các dãy núi cao; đồng bằng Lưỡng Hà; sơn nguyên A – rap. 

B. đồng bằng Lưỡng Hà; sơn nguyên A – rap; các dãy núi cao. 

C. sơn nguyên A – rap; đồng bằng Lưỡng Hà; các dãy núi cao. 

D. các dãy núi cao; sơn nguyên A – rap; đồng bằng Lưỡng Hà. 

Câu 4: Đồng bằng Lưỡng Hà được bồi đắp bởi phù sa của hệ thống sông 

A. Ti-grơ và Ơ-phrát. 

B. Ấn – Hằng. 

C. Hoàng Hà, Trường Giang. 

D. A-mua và Ô-bi. 

Câu 5: Nguồn tài nguyên quan trọng nhất của  khu vực Tây Nam Á là 

A. Than đá. 

B. Sắt. 

C. Đồng. 

D. Dầu mỏ. 

Câu 6: Ngành công nghiệp quan trọng nhất đối với các nước Tây Nam Á là 

A. công nghiệp luyện kim. 

B. cơ khí, chế tạo máy. 

C. khai thác và chế biến dầu mỏ. 

D. sản xuất hàng tiêu dùng. 

Câu 7: Nam Á tiếp giáp với vịnh biển nào sau đây? 

A. Vịnh biển Đỏ. 

B. Vịnh Bengan. 

C. Vịnh biển Địa Trung Hải. 

D. Vịnh biển Đen. 

Câu 8: Phía Bắc của lãnh thổ Nam Á là 

A. sơn nguyên Đê-can. 

B. đồng bằng Ấn – Hằng. 

C. dãy Hi-ma-lay-a. 

D. bán đảo A-ráp 

Câu 9: Nằm kẹp giữa hai dãy núi Gát Tây và Gát Đông là 

A. sơn nguyên Đê-can. 

B. bán đảo A-ráp. 

C. đồng bằng Ấn – Hằng. 

D. hoang mạc Tha. 

Câu 10: Ranh giới khí hậu quan trọng giữa hai khu vực Trung Á và Nam Á là 

A. sông Ấn – Hằng. 

B. dãy Hi-ma-lay-a. 

C. biển A-rap. 

D. dãy Bu-tan

Câu 11: Đại bộ phận Nam Á nằm trong đới khí hậu 

A. nhiệt đới gió mùa. 

B. cận nhiệt đới gió mùa. 

C. ôn đới lục địa. 

D. ôn đới hải dương. 

Câu 12: Trên vùng núi cao Hi-ma-lay-a, khí hậu phân hóa theo 

A. bắc – nam. 

B. đông – tây. 

C. vị trí gần hoặc xa biển. 

D. độ cao. 
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Câu 13: Phát biểu nào sau đây không phải là biểu hiện của đặc điểm tự nhiên Nam Á? 

A. Khí hậu phân hóa đa dạng. 

B. Bao gồm nhiều dạng địa hình khác nhau. 

C. Lượng mưa phân bố đều theo không gian và thời gian. 

D. Đồng bằng Ấn – Hằng có phù sa màu mỡ. 

Câu 14: Nguyên nhân nào khiến ở Nam Á cảnh quan hoang mạc và bán hoang mạc chỉ 

có ở khu vực tây bắc? 

A. Do khu vực này thiểu kiểu khí hậu nhiệt đới gió mùa. 

B. Do khu vực này có đường Chí tuyến Bắc chạy qua. 

C. Do khu vực này thảm thực vật phát triển mạnh. 

D. Do khu vực này có khí hậu khô hạn, nhiệt độ cao, ít mưa. 

Câu 15: Dân cư Nam Á phân bố nhiều nhất ở khu vực nào sau đây? 

A. Sơn nguyên Đê – can. 

B. Tây bắc Ấn Độ. 

C. Đồng bằng Ấn – Hằng. 

D. Ven Ấn Độ Dương. 

Câu 16: Nam Á có tất cả bao nhiêu quốc gia? 

A. 6. 

B. 7. 

C. 8. 

D. 9. 

Câu 17: Các quốc gia thuộc Đông Á là 

A. Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Triều Tiên. 

B. Nhật Bản, Việt Nam, Hàn Quốc, Triều Tiên. 

C. Nhật Bản, Mông Cổ, Trung Quốc, Hàn Quốc. 

D. Đài Loan, Nhật Bản, Trung Quốc, Mông Cổ. 

Câu 18: Đông Á tiếp giáp với đại dương nào sau đây? 

A. Đại Tây Dương. 

B. Ấn Độ Dương. 

C. Thái Bình Dương. 

D. Bắc Băng Dương. 

Câu 19: Phía tây Trung Quốc có địa hình chủ yếu là 

A. hệ thống núi, sơn nguyên cao và hiểm trở, bồn địa lớn. 

B. vùng đồi, núi thấp. 

C. các đồng bằng rộng lớn, bằng phẳng. 

D. dải đồng bằng nhỏ, hẹp. 

Câu 20: Phần lớn các hệ thống sông lớn ở Đông Á bắt nguồn từ đâu? 

A. Sơn nguyên Tây Tạng. 

B. Cao nguyên Hoàng Thổ. 

C. Bán đảo Tứ Xuyên. 

D. Dãy Himalya. 

Câu 21: Trong các ngành công nghiệp mũi nhọn của Nhật Bản, không có ngành nào? 

A. Chế tạo ô tô, tàu biển 

B. Điện tử - tin học 

C. Khai thác khoáng sản. 

D. Sản xuất hàng tiêu dùng. 

Câu 22: Quốc gia Đông Á có dân số đông nhất thế giới là 

A. Nhật Bản.  B. Trung Quốc. C. Ấn Độ.  D. Liên Bang Nga. 
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Câu 23: Quốc gia có quy mô dân số nhỏ nhất Đông Á là 

A. Nhật Bản. 

B. Trung Quốc 

C. Hàn Quốc. 

D. Triều Tiên. 

Câu 24: Thành tựu nông nghiệp quan trọng nhất của Trung Quốc là:  

A. giải quyết tốt vấn đề lương thực cho hơn 1,3 tỉ dân. 

B. trở thành quốc gia xuất khẩu nông sản lớn nhất thế giới. 

C. sản xuất nông nghiệp có tốc độ tăng trưởng cao và ổn định. 

D. có nền nông nghiệp hiện đại hàng đầu thế giới. 

Câu 25: Các hệ thống sông lớn ở Đông Á gồm 

A. sông A-mua, Hoàng Hà, Trường Giang. 

B. sông Ô-bi, Lê-na, A-mua. 

C. sông Mê Công, Hoàng Hà, Trường Giang. 

D. sông Nin, sông Ấn, sông Hằng. 

_______________________ 

 

MÔN SINH HỌC 

 

HÌNH THỨC: TRẮC NGHIỆM  

Câu 1. Cơ thể người được phân chia thành mấy phần? Đó là những phần nào? 

A. 3 phần: đầu, thân và chân.   B. 2 phần: đầu và thân.   

C. 3 phần: đầu, thân và các chi.   D. 3 phần: đầu, cổ và thân. 

Câu 2. Tế bào gồm có bao nhiêu bộ phận chính? 

A. 2.   B. 4.    C. 3.    D. 5. 

Câu 3. Khi nói về mô, nhận định nào dưới đây là đúng? 

A. Các tế bào trong một mô không phân bố tập trung mà nằm rải rác khắp cơ thể.   

B. Chưa biệt hóa về cấu tạo và chức năng.   

C. Gồm những tế bào đảm nhiệm những chức năng khác nhau.     

D. Gồm những tế bào có cấu tạo giống nhau, cùng đảm nhận một chức năng nhất định. 

Câu 4. Trong cơ thể người có mấy loại mô chính? 

A. 4.   B. 6.    C. 5.   D. 7. 

Câu 5. Trong cơ thể người, mô cơ được phân chia thành mấy loại? 

A. 6.   B. 3.    C. 4.   D. 5. 

Câu 6. Một cung phản xạ được xây dựng từ bao nhiêu yếu tố? 

A. 3.     B. 5.      C. 7.      D. 9. 

Câu 7. Thanh quản là một bộ phận của: 

A. Hệ bài tiết. B. Hệ tiêu hóa.  C. Hệ hô hấp.  D. Hệ tuần hoàn. 

Câu 8. Kiến thức về cơ thể người và vệ sinh có liên quan mật thiết với ngành nghề nào trong xã 

hội: 

A. Kế toán, thể thao, tâm lý giáo dục học. B. Tâm lý giáo dục học, thể thao, y học. 

C. Thể thao, ngân hàng, xây dựng.   D. Y học, kiến trúc, xây dựng. 

Câu 9. Trong phản xạ rụt tay khi chạm vào vật nóng thì trung tâm xử lý thông tin nằm ở đâu? 

A. Bán cầu đại não.  B. Tủy sống.  C. Tiểu não.  D. Trụ giữa. 

Câu 10. Máu được xếp vào loại mô gì? 
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A. Mô thần kinh.  B. Mô liên kết. C. Mô biểu bì.  D. Mô cơ. 

Câu 11. Có mấy loại khớp xương? 

A. 1.   B. 3.    C. 5.   D. 7. 

Câu 12. Cấu tạo của thân xương lần lượt từ ngoài vào trong gồm: 

A. Màng xương, xương cứng và khoang xương.    

B. Xương cứng, màng xương và khoang xương.  

C. Khoang xương, xương cứng và màng xương.    

D. Màng xương, khoang xương và xương cứng. 

Câu 13. Cơ có hai tính chất cơ bản, đó là: 

A. Co và dãn.  B. Gấp và duỗi.  C. Phồng và xẹp. D. Kéo và đẩy. 

Câu 14. Sự mỏi cơ xảy ra chủ yếu là do sự thiếu hụt yếu tố nào? 

A. Oxi.   B. Nước.  C. Muối khoáng. D. Chất hữu cơ. 

Câu 15. Đặc điểm nào dưới đây chỉ có ở bộ xương người mà không tồn tại ở các loài động vật 

khác? 

A. Xương cột sống hình cung.   B. Xương gót bé.   

C. Bàn chân phẳng.     D. Lồng ngực phát triển rộng ra hai bên. 

Câu 16. Bạch cầu đươc phân chia thành mấy loại chính? 

A. 3.              B. 5.    C. 7.     D. 9. 

 Câu 17. Loại tế bào máu nào đóng vai trò chủ chốt trong quá trình đông máu? 

A. Hồng cầu.  B. Bạch cầu mono.  C. Tiểu cầu.  D. Bạch cầu lympho. 

Câu 18. Trong hệ nhóm máu ABO, có bao nhiêu nhóm máu không mang kháng thể anpha? 

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

Câu 19. Ở người, loại mạch nào dưới đây vận chuyển máu đỏ thẫm? 

A. Động mạch chủ.   B. Động mạch đùi.     C. Động mạch cửa gan.      D. Động mạch phổi. 

Câu 20. Tế bào limphô T có khả năng tiết ra chất nào dưới đây? 

A. Prôtêin độc.   B. Kháng thể.     C. Kháng nguyên.     D. Kháng sinh. 

Câu 21. Tĩnh mạch phổi đổ máu trực tiếp vào ngăn tim nào? 

A. Tâm thất phải.   B. Tâm nhĩ trái.     C. Tâm nhĩ phải.    D. Tâm thất trái. 

Câu 22. Các pha trong mỗi chu kì tim diễn ra theo trình tự trước sau như thế nào? 

A. Pha thất co – pha dãn chung – pha nhĩ co.    

B. Pha dãn chung – pha thất co – pha nhĩ co.      

C. Pha thất co – pha nhĩ co – pha dãn chung.  

D. Pha nhĩ co – pha thất co – pha dãn chung. 

Câu 23. Ở người trung bình có 75ml máu/1kg cơ thể. Bạn H nặng 53kg, vậy lượng máu trong cơ 

thể bạn là bao nhiêu?  

A. 3597ml.   B. 4125ml.   C. 3975ml.  D. 3502ml. 

Câu 24. Khi chúng ta bị ong chích thì nọc độc của ong được xem là gì? 

A. Chất kháng sinh.  B. Kháng nguyên.  C. Kháng thể. D. Protein độc. 

Câu 25. Khi tâm thất phải co, máu được bơm đến bộ phận nào? 

A. Tĩnh mạch phổi.     B. Động mạch phổi.       C. Động mạch chủ.    D. Tĩnh mạch chủ. 

Câu 26. Bộ phận nào dưới đây không thuộc hệ hô hấp? 

A. Thực quản.  B. Khí quản.   C. Thanh quản.     D. Phế quản. 

Câu 27. Mỗi lá phổi được bao bọc bên ngoài bởi mấy lớp màng? 

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

Câu 28. Hệ hô hấp ở người gồm những cơ quan nào? 
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A. Mũi, họng, thanh quản, thực quản, phế quản, phổi.  

B. Mũi, họng, thanh quản, khí quản, phế quản, phổi. 

C. Mũi, họng, thực quản, dạ dày, phế quản, phổi.                 

D. Mũi, họng, thanh quản, khí quản, phế quản, dạ dày. 

Câu 29. Trong đường dẫn khí của người, khí quản là bộ phận nối liền giữa: 

A. Họng và phế quản.    B. Phế quản và mũi.   

C. Họng và thanh quản.    D. Thanh quản và phế quản. 

Câu 30. Thông thường, tỉ lệ khí cacbônic trong không khí hít vào là bao nhiêu? 

A. 0.5%.  B. 0.03%.   C. 0.46%.  D. 0.01%. 

Câu 31. Bộ phận nào của cơ quan hô hấp làm thêm chức năng phát âm? 

A. Thanh quản. B. Khí quản.   C. Họng.  D. Phế nang. 

Câu 32. Hoạt động hô hấp của người có sự tham gia tích cực của những loại cơ nào? 

A. Cơ nhị đầu và cơ liên sườn.   B. Cơ liên sườn và cơ hoành. 

C. Cơ ức đòn chũm và cơ hoành.   D. Cơ liên sườn và cơ nhị đầu. 

Câu 33. Lượng khí cặn nằm trong phổi người bình thường có thể tích khoảng bao nhiêu? 

A. 1000 – 1200 ml.     B. 500 – 700 ml.  C. 1200 – 1500 ml.     D. 800 – 1000 ml. 

Câu 34. Trong 500 ml khí lưu thông trong hệ hô hấp của người trưởng thành thì có khoảng bao 

nhiêu ml khí nằm trong “khoảng chết” (không tham gia trao đổi khí)? 

A. 200ml.  B. 250ml.   C. 150ml.   D. 50ml. 

Câu 35. Lớp màng ngoài của phổi còn có tên gọi khác là gì? 

A. Lá thành.  B. Lá tạng.   C. Phế nang.   D. Phế quản. 

Câu 36. Trong nước bọt có chứa loại enzim nào? 

A. Lipaza.  B. Mantaza.   C. Amilaza.   D. Proteaza. 

Câu 37. Loại răng nào có vai trò chính là nghiền nát thức ăn? 

A. Răng cửa trên. B. Răng hàm.   C. Răng nanh. D. Răng cửa dưới. 

Câu 38. Thành phần nào dưới đây của thức ăn được tiêu hoá một phần trong khoang miệng? 

A. Gluxit.  B. Lipit.   C. Vitamin.   D. Nước. 

Câu 39. Cơ quan nào đóng vai trò chủ yếu trong cử động nuốt? 

A. Họng  B. Lưỡi  C. Thực quản        D. Khí quản 

Câu 40. Loại đường nào được hình thành trong khoang miệng khi chúng ta nhai kĩ cơm? 

A. Mantozo  B. Lactozo  C. Saccarozo   D. Glucozo 

Câu 41. Sự khác biệt trong hình thái, cấu tạo của bộ xương người và bộ xương thú chủ yếu là do 

nguyên nhân nào sau đây? 

A. Sống trên mặt đất và cấu tạo của bộ não. B. Tư thế đứng thẳng và cấu tạo của bộ não. 

C. Tư thế đứng thẳng và quá trình lao động. D. Sống trên mặt đất và quá trình lao động 

Câu 42. Khi hồng cầu kết hợp với chất khí nào thì máu sẽ có màu đỏ tươi ? 

A. CO   B. O2   C. CO2   D. N2 

Câu 43. Phản xạ là 

A. phản ứng của cơ thể động vật trước sự tác động của môi trường.   

B. phản ứng của cơ thể trả lời các kích thích tác động vào cơ thể.   

C. những hành động tự nhiên mà cơ thể đáp trả lại các kích thích tác động.    

D. phản ứng của cơ thể trả lời các kích thích từ môi trường thông qua hệ thần kinh 

Câu 44. Máu gồm mấy thành phần: 

A. 5   B. 4   C. 2    D. 3 

Câu 45. Xương duy nhất của đầu có thể cử động được là: 
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A. Xương hàm dưới  B. Xương hàm trên  C. Xương mũi D. Xương sọ 

Câu 46. Xương có chứa 2 thành phần hóa học là: 

A. Chất cốt giao và muối khoáng   B. Muối khoáng và chất vô cơ   

C. Chất hữu cơ và chất cốt giao   D. Chất cốt giao và vitamin 

Câu 47. Chức năng của bạch cầu là: 

A. Bảo vệ cơ thể    B. Tham gia vào quá trình đông máu  

C. Vận chuyển O2 đến các tế bào  D. Vận chuyển chất dinh dưỡng đến các tế bào 

Câu 48. Cơ liên sườn ngoài khi co có tác dụng gì? 

A. Hạ thấp các xương sườn    B. Nâng cao các xương sườn   

C. Hạ thấp cơ hoành     D. Nâng cao cơ hoành 

Câu 49. Các tuyến tiết dịch vị của dạ dày nằm ở vị trí nào? 

A. Lớp cơ chéo     B. Lớp niêm mạc   

C. Lớp dưới niêm mạc    D. Lớp màng ngoài 

Câu 50. Động tác hít vào bình thường xảy ra do: 

A. Cơ liên sườn ngoài và cơ hoành co   

B. Cơ liên sườn ngoài và cơ hoành dãn   

C. Cơ liên sườn ngoài co và cơ hoành dãn    

D. Cơ liên sườn ngoài giãn và cơ hoành co 

 

NỘI DUNG ÔN TẬP 

Bài mở đầu. 

Chương I: Khái quát về cơ thể người. 

Chương II: Vận động. 

Chương III: Hệ tuần hoàn. 

Chương IV: Hệ hô hấp. 

Chương V: Hệ tiêu hóa: Bài 24, 25, 27, 28 

 

__________________________ 

 

MÔN VẬT LÝ 

 

I.Lí thuyết: Ôn từ bài 1 đến hết bài 12 

Câu 1:  

a. Thế nào là chuyển động, đứng yên? Ví dụ. 

b. Phát biểu, viết biểu thức của vận tốc? Nêu tên và đơn vị của các đại lượng có trong công 

thức? 

c. Thế nào là chuyển động đều, chuyển động không đều?  

d. Viết biểu thức tính vận tốc trung bình? 

Câu 2: 

a. Áp lực là gì? Áp suất là gì? Viết công thức tính áp suất, nêu tên và đơn vị của các đại 

lượng có mặt trong công thức. 

b. Viết công thức tính áp suất chất lỏng, nêu tên và đơn vị các đại lượng có mặt trong công 

thức. 

c. Trong một bình chứa chất lỏng, áp suất tại những điểm nằm cùng một độ cao có đặc điểm 

gì? 
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d. Trong bình thông nhau chứa cùng một chất lỏng và ở trạng thái đứng yên thì các mực 

chất  lỏng ở các nhánh có độ cao như thế nào? 

Câu 3: 

a. Hãy cho biết phương, chiều của lực đẩy Acsimet? 

b. Viết công thức tính độ lớn lực đẩy Ácsimet, nêu tên và đơn vị của các đại lượng có mặt 

trong công thức. 

Câu 4: 

a. Điều kiện nào để vật nổi, vật chìm, vật lơ lửng? 

b. Khi vật đã nổi và đứng yên trên mặt thoáng của chất lỏng thì độ lớn lực đẩy Ácimet bằng 

đại lượng nào của vật? Vì sao? 

II. Bài tập: 

• Trắc nghiệm 

• Tự luận 

o Giải thích hiện tượng liên quan đến quán tính, lực ma sát, áp suất, lực đẩy Ác-si-

mét 

o Giải bài toán. 

(Chú ý: Học sinh tham khảo bài tập trong sách giáo khoa và sách bài tập Vật lí 8) 

Bài tập tự luyện 

I.Tự luận 

Bài 1: Một ô tô chuyển động từ địa điểm A đến địa điểm B cách nhau 90 km. Trong 27 km đầu ô 

tô đi với tốc độ v1  = 25 m/s, đoạn đường còn lại ô tô  đi với tốc độ v2  = 20 m/s. 

a. Hỏi sau bao lâu ô tô đến B?   

b. Tính tốc độ trung bình của ô tô trên cả quãng đường AB?   

Bài 2: Đổ một lượng nước vào trong cốc sao cho độ cao của nước trong cốc là 12cm. Tính áp 

suất của nước lên đáy cốc và lên một điểm A cách đáy cốc 4cm. Biết trọng lượng riêng của nước 

là 10000 N/m3. 

Bài 3: Treo một vật ở ngoài không khí vào lực kế, lực kế chỉ 2,1N. Nhúng chìm vật đó vào nước 

thì số chỉ lực kế 0,2N.  

a. Tính lực đẩy Acsimet của nước tác dụng lên vật. 

b. Tính trọng lượng riêng của chất làm vật đó.  

Biết trọng lượng riêng của nước là 10 000 N/m3. 

II. Trắc nghiệm 

Câu 1: 3 vật làm từ các chất khác nhau nhưng cùng thể tích được thả vào một chậu chất lỏng. 

Khi cân bằng, vị trí của chúng được cho như hình vẽ. Cho biết lực đẩy Acsimet lên vật nào lớn 

nhất? 

 

A. Vật 1  B. Vật 2   C. Vật 3  D. 3 vật như nhau 

Câu 2: Móng nhà phải xây rộng bản hơn tường vì: 

 A. để tăng áp suất lên mặt đất B. để tăng trọng lượng của tường xuống mặt đất 

 C. để giảm trọng lượng của tường xuống mặt đất D. để giảm áp suất tác dụng lên 

mặt đất 

Câu 3: Tại sao trên lốp ôtô, xe máy, xe đạp người ta phải xẻ rãnh? 

 A. Để trang trí cho bánh xe đẹp hơn 

 B. Để giảm diện tích tiếp xúc với mặt đất, giúp xe đi nhanh hơn 

 C. Để tiết kiệm vật liệu 

 D. Để làm tăng ma sát giúp xe không bị trơn trượt 

Câu 4: Một vật rắn nổi trên một chất lỏng khi: 
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 A. trọng lượng riêng của vật nhỏ hơn trọng lượng riêng của chất lỏng. 

 B. trọng lượng riêng của chất lỏng nhỏ hơn trọng lượng riêng của vật. 

 C. trọng lượng của vật lớn hơn trọng lượng của chất lỏng. 

 D. trọng lượng của chất lỏng lớn hơn trọng lượng của vật. 

Câu 5: Trong các kết luận sau, kết luận nào không đúng đối với bình thông nhau? 

 A. Bình thông nhau là bình có 2 hoặc nhiều nhánh thông nhau. 

 B. Tiết diện của các nhánh bình thông nhau phải bằng nhau. 

 C. Trong bình thông nhau có thể chứa 1 hoặc nhiều chất lỏng khác nhau. 

 D. Trong bình thông nhau chứa cùng 1 chất lỏng đứng yên, các mực chất lỏng ở các nhánh 

luôn ở cùng 1 độ cao. 

Câu 6: Một xe ô tô đang chuyển động thẳng thì đột ngột bóp phanh dừng lại. Hành khách trên xe 

sẽ như thế nào? 

 A. Hành khách nghiêng sang phải B. Hành khách nghiêng sang trái 

 C. Hành khách ngả về phía trước D. Hành khách ngả về phía sau 

Câu 7: Một khúc gỗ có khối lượng 5,4 kg nổi trên mặt hồ nước, lực đẩy Acsimet tác dụng lên 

khối gỗ là: 

 A. FA= 5,4N B. FA = 54N C. FA > 54N D. FA < 54N 

Câu 8: Đâu là đơn vị của áp suất. 

 A. N/m B. N/m3 C. N D. N/m2 

Câu 9: Phát biểu nào sau đây là đúng về khái niệm áp lực ? 

 A. Áp lực là lực ép lên mặt bị ép. 

 B. Áp lực là trọng lượng của vật ép lên mặt sàn. 

 C. Áp lực là trọng lượng của vật ép vuông góc lên mặt sàn. 

 D. Áp lực là lực ép có phương vuông góc với mặt bị ép. 

Câu 10: Một vật ở trong nước chịu tác dụng của những lực nào? 

 A. Trọng lực B. Lực đẩy Acsimét và lực ma sát 

 C. Lực đẩy Acsimét D. Trọng lực và lực đẩy Acsimét 

Câu 11: Lực đẩy Ác-si-mét tác dụng lên một vật nhúng trong chất lỏng có độ lớn bằng: 

 A. trọng lượng phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ 

 B. trọng lượng của phần vật nằm dưới mặt chất lỏng 

 C. trọng lượng của vật 

 D. trọng lượng của chất lỏng 

Câu 12: Phát biểu nào sau đây đúng về áp suất chất lỏng ? 

 A. Chất lỏng gây áp suất lên cả đáy bình, thành bình và các vật ở trong chất lỏng. 

 B. Chất lỏng chỉ gây áp suất lên đáy bình và thành bình. 

 C. Chất lỏng chỉ gây áp suất lên đáy bình. 

 D. Chất lỏng chỉ gây áp suất lên các vật nhúng trong nó 

Câu 13: Một tàu ngầm đang di chuyển dưới biển. Áp kế đặt ở ngoài vỏ tàu chỉ 875000 N/m2, một 

lúc sau áp kế chỉ 1165000 N/m2. Nhận xét nào sau đây là đúng? 

 A. Tàu đang lặn xuống 

 B. Tàu đang chuyển động về phía trước theo phương ngang 

 C. Tàu đang từ từ nổi lên 

 D. Tàu đang chuyển động lùi về phía sau theo phương ngang 

Câu 14: Hiện tượng nào sau đây không do áp suất khí quyển gây ra? 

 A. Hút xăng từ bình chứa của xe bằng vòi 

 B. Lấy thuốc vào xi lanh để tiêm 
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 C. Quả bóng bàn bị bẹp thả vào nước nóng lại phồng lên như cũ 

 D. Uống nước trong cốc bằng ống hút 

Câu 15: Muốn biểu diễn một véc tơ lực chúng ta cần phải biết các yếu tố : 

 A. Điểm đặt, phương, chiều B. Điểm đặt, phương, chiều và độ lớn 

 C. Điểm đặt, phương, độ lớn D. Phương, chiều 

Câu 16: Điều nào sau đây đúng khi nói về áp suất chất lỏng? 

A. Áp suất gây ra do trọng lượng của chất lỏng tác dụng lên một điểm tỉ lệ nghịch với độ sâu. 

B. Chất lỏng gây áp suất theo mọi phương. 

C. Áp suất tác dụng lên thành bình không phụ thuộc diện tích bị ép. 

D. Nếu cùng độ sâu thì áp suất như nhau trong mọi chất lỏng khác nhau. 

Câu 17: Điều nào sau đây là đúng khi nói về áp suất của chất lỏng? 

A. Chất lỏng gây ra áp suất theo phương ngang. 

B. Chất lỏng gây ra áp suất theo phương thẳng đứng, hướng từ dưới lên trên. 

C. Chất lỏng gây ra áp suất theo mọi phương lên đáy bình, thành bình và các vật ở trong lòng 

nó. 

D. Chất lỏng chỉ gây ra áp suất tại những điểm ở đáy bình chứa. 

Câu 18: Đơn vị của áp lực là 

A. N B. N/cm2 C. N/m2 D. Pa 

Câu 19: Biết thầy Tuấn có khối lượng 60 kg, diện tích một bàn chân là 30 cm2. Tính áp suất thầy 

Tuấn tác dụng lên sàn khi đứng cả hai chân 

A. 1Pa B. 2 Pa C. 10Pa D. 100000Pa 

Câu 20: Một máy đánh ruộng có khối lượng 1 tấn, để máy chạy được trên nền đất ruộng thì áp 

suất máy tác dụng lên đất là 10000 Pa. Hỏi diện tích 1 bánh của máy đánh phải tiếp xúc với ruộng 

là: 

A. 1m2 B. 10000cm C. 0,5m2 D. 10m2 

Câu 21: Một người tác dụng lên mặt sàn một áp suất 1,7.104 N/m2. Diện tích của bàn chân tiếp 

xúc với mặt sàn là 0,03m2. Trọng lượng của người đó là: 

A. 510N   B. 51N  C. 5100N  D. 5,1.104 N. 

Câu 22: Một bình hình trụ cao 2,5m đựng đầy nước. Biết khối lượng riêng của nước là 

1000kg/m3. Áp suất của nước tác dụng lên đáy bình là: 

A. 2500Pa B. 25000Pa C. 250Pa D. 400Pa 

Câu 23: Một thùng đựng đầy nước cao 80 cm. Áp suất tại điểm A cách đáy 20 cm là bao nhiêu? 

Biết trọng lượng riêng của nước là 10000 N/m3. 

A. 60000 N/m2 B. 8000 N/m2 C. 6000 N/m2 D. 2000 N/m2 

Câu 24: Một bình hình trụ cao 1,8m đựng đầy rượu. Biết khối lượng riêng của rượu là 800kg/m3. 

Áp suất của rượu tác dụng lên điểm M cách đáy bình 20cm là: 

A. 1600Pa B. 1440Pa C. 1280Pa D. 12800Pa 

Câu 25: Cho trọng lượng riêng của thuỷ ngân 136000N/m3, khối lượng riêng của nước là 

1000kg/m3. Ở độ sâu bao nhiêu trong nước thì áp suất của nước bằng áp suất ở độ sâu 75cm trong 

thuỷ ngân? 

A. 102m B. 10,2m C. 136m D. 1020m 

_____________________ 
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MÔN LỊCH SỬ 

 

 I.Hình thức trắc nghiệm.  

II. Nội dung ôn tập : Bài 12, Bài 13, Bài 15, Bài 17, Bài 18. 

Bài 12: Nhật Bản giữa thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX. 

I/ Cuộc duy tân Minh Trị. 

 II/ Nhật Bản chuyển sang chủ nghĩa đế quốc. 

Bài 13: Chiến tranh thế giới thứ  nhất (1914-1918). 

I/Nguyên nhân dẫn đến chiến tranh. 

 II/ Nhứng diễn biến chính của chiến sự. 

 III/ Kết cục của chiến tranh. 

Bài 15: Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng. 

I/ Hai cuộc cách mạng ở nước Nga năm 1917. 

II. Cuộc đấu tranh xây dựng và bảo vệ thành quả cách mang. 

• Phần 3. Ý nghĩa cách mạng tháng Mười. 

Bài 17: Châu Âu giữa hai cuộc chiến tranh thế giới(1918-1939). 

 I/Châu Âu trong những năm 1918-1929. 

•   Phần 1. Những nét chung. 

II/ Châu Âu những năm 1929-1939. 

• Phần 1. Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới(1929-1933) và những hậu quả của nó. 

Bài 18: Nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới(1918-1939). 

   I/ Nước Mĩ trong những thập niên 20 của thế kỉ XX. 

    II/ Nước Mĩ trong những năm 1929-1939. 

______________________ 

MÔN HÓA HỌC 

 

I. Lý thuyết 

Phần kiến thức cần nhớ trong bài luyện tập 1 (tr 29, 30); luyện tập 2 (tr 40); luyện tập 3 (tr 59); 

luyện tập 4 (tr 78 SGK). 
 

II. Bài tập 

1. Bài tập trắc nghiệm 

Câu 1. Trong các hiện tượng sau, đâu là hiện tượng hóa học: 

A. Hòa tan đường vào nước. 

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

C. Nước đá tan thành nước lỏng. 

D. Than (cacbon) cháy trong oxi tạo thành cacbon đioxit. 

Câu 2. Cho các chất sau, đâu là đơn chất, hợp chất : O2, H2, P2O5, CH4, Ca, Cl2, CH3COOH. 

A. Đơn chất: CH3COOH, Ca. Hợp chất: O2, H2, P2O5, CH4, Cl2. 

B. Đơn chất:  O2, H2, Ca, Cl2. Hợp chất: P2O5, CH4, CH3COOH.  

C. Đơn chất: CH3COOH, Ca, CH4. Hợp chất: O2, H2, P2O5, Cl2. 

D. Đơn chất: Cl2, Ca. Hợp chất: O2, H2, P2O5, CH4, CH3COOH. 

Câu 3. Các cách viết sau có ý nghĩa gì: 5O, Na, Cl2. 

A. 5 nguyên tử oxi, 1 nguyên tử natri, 1 nguyên tử clo. 

B. 5 nguyên tử oxi, 1 nguyên tử natri, 1 phân tử clo. 

C. 5 phân tử oxi, 1 nguyên tử natri, 1 phân tử clo.  

D. 5 phân tử oxi, 1 nguyên tử natri, 2 phân tử clo. 

Câu 4. Công thức hóa học của hợp chất tạo bởi nhôm và nhóm sunfat là: 
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A. Al2SO4.    B. Al3(SO4)2. 

C. Al2(SO4)3.    D. AlSO4. 

Câu 5. Quá trình nào sau đây là hiện tượng vật lí? 

A. Rượu để lâu trong không khí bị chua. 

B. Lưu huỳnh cháy trong không khí tạo ra chất khí có mùi hắc. 

C. Sắt để trong không khí bị gỉ. 

D. Dây sắt được cắt nhỏ thành từng đoạn và tán thành đinh.  

Câu 6. Chọn câu sai trong các câu sau: 

A. Hóa trị là con số biểu thị khả năng liên kết của nguyên tử nguyên tố này với nguyên tử nguyên 

tố kia. 

B. Hóa trị của một nguyên tố được xác định theo hóa trị của H chọn làm 1 đơn vị và hóa trị của O 

là 2 đơn vị. 

C. Quy tắc hóa trị: x.a = y.b. 

D. Photpho chỉ có hóa trị V.  

Câu 7. Trong phản ứng hóa học, hạt vi mô nào được bảo toàn? 

A. Hạt phân tử.    B. Hạt nguyên tử. 

C. Cả hai loại hạt trên.   D. Không loại hạt nào được bảo toàn. 

Câu 8. Thể tích 1 mol của hai chất khí bằng nhau nếu được đo ở: 

A. Cùng nhiệt độ.    B. Cùng áp suất. 

C. Cùng nhiệt độ và khác áp suất. D. Cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất.  

Câu 9. Nguyên tố X có nguyên tử khối bằng 3,5 lần nguyên tử khối của oxi. X là nguyên tố nào 

sau đây? 

A. Ca.                B. Na.                C. K .                          D. Fe. 

Câu 10. Biết công thức hóa học hợp chất của nguyên tố X với oxi là X2O3 và của nguyên tố Y với 

nguyên tố hiđro là YH3. Hỏi công thức hóa học hợp chất của X với Y là công thức hóa học nào? 

A. X2Y3.                B. XY2.                     C. XY.                     D. X2Y3. 

Câu 11. Biết S có hóa trị IV, hãy chọn công thức hóa học phù hợp với quy tắc hóa trị trong các 

công thức sau: 

A. S2O2.  B. S2O3.  C. SO2.  D. SO3.  

Câu 12. Cho sơ đồ phản ứng hóa học: N2 + H2 --- > NH3. Các hệ số đặt trước các phân tử N2, H2, 

NH3 lần lượt là: 

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

3,1,2.                                                                                                                                                   

Câu 13. Cho phương trình hóa học: aAl + bHCl --- > cAlCl3 + dH2. Các hệ số a, b, c, d lần lượt là: 

A. 2,6,3,2.  B. 2,6,2,3.  C. 2,6,3,3.  D. 6,3,2,3. 

Câu 14. Cho phương trình hóa học: aP2O5 + bH2O--- >  cH3PO4. Sau khi cân bằng phương trình 

hóa học thì giá trị của b là: 

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

Câu 15. Phân tử khối của canxi cacbonat CaCO3 và sắt (III) sunfat Fe2(SO4)3 lần lượt là: 

A. 197 và 342.   B. 197 và 234. 

C. 100 và 400.   D. 400 và 100. 

Câu 16. Lưu huỳnh đioxit có CTHH là SO2. Ta nói thành phần phân tử của lưu huỳnh đioxit gồm: 

A. 2 đơn chất lưu huỳnh và oxi.   

B. 1 nguyên tố lưu huỳnh và 2 nguyên tố oxi. 

C. Nguyên tử lưu huỳnh và nguyên tử oxi. 

D. 1 nguyên tử lưu huỳnh và 2 nguyên tử oxi.  

Câu 17. Axit nitric (phân tử gồm 1H, 1N, 3O) có công thức hóa học là: 

A. HNO3.  B. HN3O.  C. H3NO. D. HNO. 

Câu 18. Ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất, 1 mol N2 và 1 mol CO2 có cùng: 

A. Khối lượng mol.  B. Thể tích. 

C. Số nguyên tử.  D. Khối lượng. 
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Câu 19. Công thức hóa học của hợp chất gồm nguyên tố Y có hóa trị II và nhóm (OH) có hóa trị 

I là: 

   A. Y2OH.             B. YOH.             C. Y(OH)2.              D. Y(OH)3. 

Câu 20. Hợp chất Alx(NO3)3 có phân tử khối là 213. Giá trị của x là: 

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

Câu 21. Cho hợp chất của X với oxi là XO, hợp chất của Y với Na là Na2Y. Công thức hóa học 

hợp chất tạo bởi X và Y là: 

A. XY.  B. X2Y.  C. X3Y.  D. XY2. 

Câu 22. Cho PTHH : X +  HCl    NaCl    +   H2O 

X là chất nào trong các chất sau đây : 

A.  NaOH.  B.  NaBr.  C.  Mg(OH)2.  D.  Na2O. 

Câu 23. Phương trình hóa học của kim loại sắt tác dụng với dung dịch axit sunfuric loãng biết 

sản phẩm là sắt (II) sunfat và có khí hiđro bay lên là: 

A.Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2 

B.Fe + H2SO4 → Fe2SO4 + H2 

C.Fe + H2SO4 → FeSO4 + S2 

D.Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2S 

Câu 24.  Cho phản ứng sau:         X + H2O → 2KOH.    

X là chất nào trong những chất sau: 

A. K.                      B. K2O.            C. KO.              D. KO2. 

Câu 25. Lưu huỳnh cháy trong không khí theo sơ đồ phản ứng sau: 

Lưu huỳnh  +   khí  oxi khí sunfurơ 

Nếu đã có 48 gam lưu huỳnh cháy và thu được 96 gam khí sunfurơ thì khối lượng oxi đã tham gia 

phản ứng là: 

A. 40 g.                     B. 44 g .                 C. 48 g.                 D. 52 g.                

Câu 26. Cho sơ đồ phản ứng sau: 

FexOy    +    H2SO4    Fex(SO4)y   +   H2O 

Với x khác y thì giá trị thích hợp của x và y là: 

A. 1 và 2.                    B. 2 và 3.                 C. 3 và 4.         D. 4 và 5. 

Câu 27. Số nguyên tử sắt có trong 280 g sắt là: 

A. 20.1023.                  B. 25.1023.                 C. 30.1023
.               D. 35.1023..        

Câu 28. Số mol phân tử nước có trong 36 g nước là: 

A. 1 mol                      B. 1,5 mol.                 C. 2 mol.                D. 2,5 mol. 

Câu 29. Thể tích ở đktc của khối lượng các khí được biểu diễn ở 4 dãy sau. Dãy nào có tất cả các 

kết quả đúng với 4 g H2; 2,8 g N2; 6,4 g O2 ; 22 g CO2. 

A. 44,8 lit H2, 22,4 lit N2, 4,48 lit O2, 11,2 lit CO2. 

B. 44,8 lit H2, 2,24 lit N2, 4,48 lit O2, 11,2 lit CO2. 

C. 4,48 lit H2, 2,24 lit N2, 4,48 lit O2, 11,2 lit CO2. 

D. 44,8 lit H2, 2,24 lit N2, 44,8 lit O2, 11,2 lit CO2. 

Câu 30. Khối lượng hỗn hợp khí ở đktc gồm 11,2 lít H2 và 5,6 lít O2 là: 

A. 8 g.                         B. 9 g.                         C. 10 g .                      D. 12 g. 

Câu 31. Cho kim loại M tạo ra hợp chất MSO4. Biết phân tử khối của hợp chất MSO4 là 160. Xác 

định kim loại M: 

A. Sắt.  B. Bạc.  C. Đồng.  D.  Magie.  

Câu 32. Cho 9 (g) nhôm cháy trong khí oxi thu được 10,2 (g) nhôm oxit. Tính khối lượng của khí 

oxi: 

A. 1,7 (g).  B. 1,6 (g).  C. 1,5 (g).  D. 1,2 (g).  

Câu 33. Chọn đáp án đúng: Số mol của 12 (g) O2; 1,2 (g) H2; 14 (g) N2 

A. 0,375 mol; 0,6 mol; 0,5 mol.  B. 0,375 mol; 0,5 mol; 0,1 mol.  

C. 0,1 mol; 0,6 mol; 0,5 mol.  D. 0,5 mol; 0,375 mol; 0,3 mol.  

Câu 34. Tính thể tích ở đktc của 96 (g) CH4: 
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A. 134,4 lít.  B. 13,44 lít.  C. 1,344 lít.  D. 1344 lít.  

Câu 35. Thể tích của 0,15 mol khí CO2 ở (đktc) là: 

   A. 33,6 lít.                 B. 11,2 lít.                   C. 6,72 lít.                D. 3,36 lít. 

Câu 36. 0,5 mol O2 chứa bao nhiêu phân tử O2? 

   A. 6. 1023.                 B. 0,6. 1023.                  C. 3. 1023.                         D. 9. 1023 

Câu 37.  Cho sơ đồ phản ứng: FexOy +  H2      t0          Fe + H2O. Tỉ lệ hệ số của cặp chất sản phẩm là: 

A. x:y               B. 2x: y                   C. x:2y                      D. 2x:3y  

Câu 38. Cho sơ đồ phản ứng:  

Mg  + AgNO3                   Mg(NO3)2  +  Ag. Tổng hệ số (số nguyên, tối giản) của các chất trong 

phản ứng là:  

A. 4.                   B.5.                    C. 6 .               D. 7. 

Câu 39. Cho sơ đồ phản ứng : FexOy  +  HCl  ---- > FeCl2y/x    +   H2O 

Tỉ lệ số phân tử giữa các chất trong phản ứng trên lần lượt là: 

A.  1: 1: 1: 1.                          B. 1: y : x: y. 

C.  x : 2y: x : y.                       D. 1: 2y : x : y. 

Câu 40. Cho phương trình hóa học sau :  

          2Fe(OH)y  +  3H2SO4 →   Fex(SO4)y  +  6H2O 

Giá trị của x, y lần lượt là: 

   A. x = 1; y =2           B. x = 2; y = 3          C. x= 3 ; y =1           D. x=1; y=1. 

Câu 41. Khí SO2 nặng hay nhẹ hơn không khí bao nhiêu lần? 

A. Nặng hơn không khí 2,2 lần. 

B. Nhẹ hơn không khí 3 lần. 

C. Nặng hơn không khí 2,4 lần. 

D. Nhẹ hơn không khí 2 lần. 

Câu 42. Kết luận nào sau đây về khí N2 và khí O2 là đúng? 

A. N2 nặng hơn O2 1,75 lần. 

B. O2 nặng hơn N2 1,75 lần. 

C. N2 nặng bằng O2. 

D. O2 nặng hơn N2 1,14 lần. 

Câu 43. Khí nào sau đây có tỉ khối so với không khí bằng 1,59? 

A. NO2. B. Cl2.  C. N2.  D. O2. 

Câu 44. Khí nào dưới đây có thể thu vào bình bằng cách đặt úp bình? 

A. H2.  B. NO. C. CO2. D. NO2. 

Câu 45.Khí nào dưới đây có thể thu vào bình bằng cách đặt ngửa bình? 

A. Cl2.  B. H2.  C. CH4. D. N2. 

Câu 46. Tính %mK có trong phân tử K2CO3 

A. 56,502%.  B. 56,52%.   C. 56,3%.  D. 56,56% 

Câu 47. Tìm công thức hóa học biết chất A có 80% nguyên tử Cu và 20% nguyên tử Oxi, biết d 

A/H2 = 40 

A. CuO2.  B. CuO.  C. Cu2O.  D. Cu2O2. 

Câu 48. %mMg trong 1 mol MgO là:  

A. 60%.  B. 40%.  C. 50%.  D. 45%. 

Câu 49. Thành phần phần trăm khối lượng của oxi trong Fe2O3: 

A. 35%.  B. 40%.  C. 30%.   D. 45%.  

Câu 50. Hãy tìm công thức hóa học của chất X có khối lượng mol MX = 170 (g/mol), thành phần 

các nguyên tố theo khối lượng: 63,53% Ag; 8,23% N, còn lại O. 

____________________ 
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MÔN CÔNG NGHỆ 

 

PHẦN TRẮC NGHIỆM:  

Câu 1: Mỗi hình chiếu thể hiện được bao nhiêu kích thước. 

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

Câu 2: Hình chiếu bằng thể hiện các chiều kích thước nào của vật thể là: 

A. Chiều cao, chiều rộng      C. Chiều dài, chiều rộng      

B. Chiều dài, chiều cao      D. Đáp án khác. 

Câu 3:  Mặt nằm ngang được gọi là: 

A. Mặt phẳng chiếu cạnh    B. Mặt phẳng chiếu bằng    C. Mặt phẳng chiếu đứng 

Câu 4:  Hình chiếu cạnh có hướng chiếu: 

A. Từ dưới lên      B. Từ trên xuống     C. Từ trái sang     D. Từ trước tới  

Câu 5: Hình lăng trụ đều có đáy là? 

A. Hình tam giác                  B. Hình chữ nhật               

C. Hình đa giác đều                D. Hình bình hành 

Câu 6: Hình trụ được tạo thành khi: 

A. Quay hình chữ nhật một vòng quanh một cạnh cố định 

D. Quay nửa hình tròn một vòng quanh một đường kính cố định  

B. Quay hình tam giác vuông một vòng quanh một cạnh góc vuông cố định 

C. Quay hình tam giác cân một vòng quanh một cạnh cố định  

Câu 7: Bản vẽ nào sau đây thuộc bản vẽ xây dựng: 

A. Bản vẽ vòng đai      B. Bản vẽ côn có ren  

C. Bản vẽ ống lót       D. Bản vẽ nhà 

Câu 8: Trình tự đọc bản vẽ chi tiết gồm bao nhiêu bước? 

A. 3            B. 4           C. 5           D. 6 

Câu 9: Trình tự đọc bản vẽ nhà:  

1. Khung tên   2. Các bộ phận   3. Kích thước   4. Hình biểu diễn 

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

Câu 10: Trên bản vẽ kĩ thuật thường dùng hình cắt để:  

A. Sử dụng thuận tiện bản vẽ            B. Cho đẹp  

C. Biểu diễn hình dạng bên trong         D. Cả a, b, c đều đúng 

Câu 11: Nội dung nào sau đây không có trong bản vẽ lắp: 

A. Các bộ phận         B. Hình biểu diễn   C. Kích thước        D. Bảng kê 

Câu 12: Đối với ren nhìn thấy đường đỉnh ren và đường giới hạn ren được vẽ:  

A. Liền đậm      B. Liền mảnh     C. Nét đứt     D. Liền mảnh và chỉ vẽ ¾ vòng 

Câu 13: Đối với ren bị che khuất đường đỉnh ren, đường chân ren và đường giới hạn ren được vẽ 

bằng: 

A. Nét đứt     B. Liền mảnh và chỉ vẽ ¾ vòng      C. Liền đậm      D. Liền mảnh 

Câu 14: Nội dung nào sau đây không có trong bản vẽ nhà: 

A. Khung tên       B. Hình biểu diễn     C. Kích thước       D. Bảng kê 

Câu 15: Kim loại nào sau đây không phải là kim loại màu. 

A. Thép          B. Đồng          C. Nhôm              D. Bạc 

Câu 16: Các đồ dùng được làm từ chất dẻo nhiệt là: 

A. Áo mưa, can nhựa, vỏ ổ cắm điện 

B. Vỏ quạt điện, thước nhựa, áo mưa 



18 

  

 

 

C. Vỏ bút bi, can nhựa, thước nhựa. 

D. Can nhựa, thước nhựa, áo mưa 

Câu 17: “Đồng dẻo hơn thép, khó đúc” thể hiện các tính chất cơ bản nào của vật liệu: 

A. Cơ học và hoá học         B. Hoá học và lí học     

C. Cơ học và công nghệ       D. Lí học và công nghệ 

Câu 18: Tính chất nào sao đây là tính cơ học  

A. Nhiệt nóng chảy, tính dẫn nhiệt, tính dẫn điện 

B. Tính đúc, tính hàn, khả năng gia công cắt gọt 

C. Tính chịu axit và muối, tính chống ăn mòn 

D. Tính cứng, tính dẻo, tính mòn 

Câu 19: Chi tiết máy là: 

A. Phần tử có cấu tạo hoàn chỉnh, giữ nhiều nhiệm vụ khác nhau trong máy 

B. Phần tử có cấu tạo riêng biệt, giữ nhiều nhiệm vụ khác nhau trong máy 

C. Phần tử có cấu tạo riêng biệt, giữ nhiệm vụ nhất định trong máy 

D. Phần tử có cấu tạo hoàn chỉnh, giữ nhiệm vụ nhất định trong máy 

Câu 20: Phần tử nào không phải là chi tiết máy. 

A. Bu lông     B. Lò xo         C. Vòng bi         D. Mãnh vỡ máy 

Câu 21: Chi tiết máy nào sau đây không thuộc nhóm chi tiết máy có công dụng chung: 

A. Bu lông   B. Bánh răng      C. Khung xe đạp        D. Đai ốc 

Câu 22: Thông số đặc trưng cho các bộ truyền chuyển động quay là tỉ số truyền i : 

A. i = nbd : nd = n1 : n2 = D1 : D2 = Z1 : Z2 

B. i = nd : nbd = n1 : n2 = D1 : D2 = Z1 : Z2 

C. i = nbd : nd = n2 : n1 = D2 : D1 = Z2 : Z1 

D. i = nd : nbd = n2 : n1 = D2 : D1 = Z2 : Z1 

Câu 23: Tỉ số truyền động ăn khớp là : 

A. i = nbd : nd = n1 : n2 = Z1 : Z2 

B. i = nd : nbd = n1 : n2 = Z1 : Z2 

C. i = nbd : nd = n2 : n1 = Z2 : Z1 

D. i = nd : nbd = n2 : n1 = Z2 : Z1 

Câu 24: Những hành động nào dưới đây dễ gây tai nạn điện ? 

A. Rút phích vào ổ điện khi tay đang ướt. 

B. Rút phích điện trước khi di chuyển đồ dùng điện. 

C. Kiểm tra cách điện những đồ dùng điện để lâu không sử dụng. 

D. Không cắt nguồn  điện trước khi sửa chữa điện. 

E. Đến gần dây điện đứt rơi xuống đất. 

F. Sử dụng phích cắm điện bị nứt vỏ 

PHẦN TỰ LUẬN 

Câu 1: Nêu khái niệm về hình chiếu? Tên gọi và vị trí của các hình chiếu ở trên bản vẽ như thế 

nào?  

- Khái niệm về hình chiếu: Vật thể được chiếu lên mặt phẳng, hình nhận được trên mặt phẳng 

chiếu gọi là hình chiếu của vật thể.  

- Vị trí các hình chiếu trên bản vẽ:  

+ Hình chiếu đứng ở góc trên bên trái bản vẽ.  

+ Hình chiếu bằng ở dưới hình chiếu đứng.  

+ Hình chiếu cạnh ở bên phải hình chiếu đứng.  
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Câu 2: Hãy phân biệt sự khác nhau cơ bản giữa kim loại và phi kim loại, giữa kim loại đen và 

kim loại màu? 

* Sự khác nhau cơ bản: 

- Kim loại -  Phi kim loại: kim loại có tính dẫn điện tốt, phi kim loại ko có tính dẫn điện. 

- Kim loại đen – Kim loại màu: kim loại đen có chứa sắt, kim loại màu ko chứa sắt hoặc chứa rất 

ít sắt. 

Câu 3: Hãy nêu công dụng của các dụng cụ gia công? 

- Búa: có cán làm bằng gỗ, đầu búa bằng thép dùng đề đập tạo lực.  

- Cưa (loại cưa sắt): dùng để cắt các vật gia công làm bằng sắt, thép.  

- Đục: dùng để chặt các vật gia công làm bằng sắt.  

- Dũa: dùng để tạo độ nhẵn bóng bề mặt hoặc làm tù các cạnh sắc làm bằng thép...  

Câu 4: Để đảm bảo an toàn khi cưa và dũa, em cần chú ý những điểm gì? 

- Kẹp vật đủ chặt. 

- Không dùng cưa, dũa ko có tay nắm hoặc tay nắm bị vỡ. 

- Không dùng tay gạt hoặc thổi vào mạt cưa hoặc phoi để tránh bắn vào mắt. 

Câu 5: Chi tiết máy được lắp ghép với nhau như thế nào? Nêu đặc điểm của từng loại mối ghép? 

- Chi tiết máy thường được ghép với nhau theo 2 kiểu mối ghép: 

+ Mối ghép cố định: các chi tiết không có sự chuyển động tương đối với nhau.  

+ Mối ghép động: các chi tiết có sự chuyển động tương đối với nhau để thuận lợi cho quá trình 

gia công, lắp ráp, sửa chữa và sử dụng.  

Câu 6: Tại sao máy và thiết bị cần phải truyền và biến đổi chuyển động? 

- Máy hay thiết bị cần truyền chuyển động vì các bộ phận của máy thường đặt xa nhau và có tốc 

độ không giống nhau, song đều dẫn động từ một chuyển động ban đầu. 

- Cơ cấu biến đổi chuyển động có nhiệm vụ biến đổi một dạng chuyển động ban đầu thành các 

dạng chuyển động khác cung cấp cho các bộ phận của máy và thiết bị.  

Câu 7: Cho bộ truyền động đai sau: Bánh dẫn 1 có đường kính 20cm, bánh bị dẫn 2 có đường 

kính là 10 cm. 

a) Tính tỉ số truyền i của bộ truyền động đai? 

b) Hãy xác định tốc độ quay của bánh bị dẫn 2, biết rằng bánh dẫn 1 quay với tốc độ 15 

vòng/phút. 

Câu 8: Đía xích của xe đạp có 60 răng, đĩa líp có 30 răng.  

a)  Tính tỉ số truyền i của bộ truyền động? 

b)  Hãy cho biết đĩa xích và đĩa líp, chi tiết nào quay nhanh hơn? 

Câu 9: Điện năng có vai trò gì trong sản xuất và đời sống? Hãy lấy ví dụ ở gia đình và địa 

phương em. 

- Điện năng có vai trò rất quan trọng trong sản xuất và đời sống.  

+ Là nguồn động lực, nguồn năng lượng cho các máy, thiết bị... trong sản xuất và đời sống xã 

hội. 

+ Nhờ có điện năng, quá trình sản xuất được tự động hoá và cuộc sống của con người có đầy đủ 

tiện nghi, văn minh hiện đại hơn. 

=> HS tự lấy VD minh hoạ. 

Câu 10: Tai nạn điện thường xảy ra do các nguyên nhân nào? Khi sử dụng và sửa chữa điện cần 

thực hiện những nguyên tắc an toàn điện gì? 

- Tai nạn điện thường xảy ra khi: 

+ Vô ý chạm vào vật có điện. 

+ Vi phạm khoảng cách an toàn đối với lưới điện cao áp, trạm biến áp. 
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+ Đến gần dây điện bị đứt chạm mặt đất. 

- Khi sử dụng điện cần đảm bảo một số nguyên tắc an toàn điện sau: 

+ Thực hiện tốt cách điện dây dẫn điện. 

+ Kiểm tra cách điện của đồ dùng điện. 

+ Thực hiện nối đất các thiết bị, đồ dùng điện. 

+ Không vi phạm khoảng cách an toàn đối với lưới điện cao áp và trạm biến áp. 

- Khi sửa chữa điện, cần đảm bảo một số nguyên tắc an toàn điện sau: 

+ Trước khi sửa chữa phải cắt nguồn điện. 

+ Khi sửa chữa điện cần sử dụng đúng dụng cụ bảo vệ an toàn điện cho mỗi công việc. 

_______________________ 

 

MÔN ANH VĂN 

 

I. Tenses 

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

II. Vocabulary: From unit 1 to unit 5. 

III. Structures and Grammar 

1. Verbs of liking:   

                 like/ prefer/ enjoy/ fancy/ love/adore/ don’t mind/ dislike/ hate/ detest + V-ing. 

                 like/ prefer/ love/ hate + to + V 

2. The comparative adverbs (So sánh hơn của trạng từ) 

a. So sánh hơn của adv ngắn: S1 + V (chia) + adv + er + than + S2 

b. So sánh hơn của adv dài chỉ thể cách (kết thúc bằng đuôi -ly) với more/ less:   

S1 + V (chia) + more/ less + adv + than + S2  

3. Comparisons of adjectives (Các cấp so sánh của tính từ) 

a. The comparative adjectives (So sánh hơn của tính từ) 

* short adjectives (tính từ ngắn): S1 + be (chia) + adj + er + than + S2 

* long adjectives (tính từ dài): S1 + be (chia) + more/ less + adj + than + S2  

b. The superlative adjectives ((So sánh hơn nhất của tính từ) 

* short adjectives (tính từ ngắn): S + be (chia) + the + adj + est + … 

* long adjectives (tính từ dài): S + be (chia) + the most + adj + … 

4. Questions: What, When, Where, Why, Who, Whose, What time, How, How much/ many/ 

old/ far/ long/ tall/ high/ deep … 

5. Articles (Mạo từ): a, an, the 

6. S + should/ shouldn’t + Vinf + …: được dùng để đưa ra lời khuyên (nên/ không nên làm gì) 

7. have to (phải) 

(+) S + have to/ has to + V: mang ý nghĩa sự bắt buộc đến từ hoàn cảnh bên ngoài, do luật lệ, quy 

tắc hay người khác quyết định (mang tính khách quan) 

(-) S + don’t/doesn’t + have to + V: diễn tả ý không cần thiết phải làm gì 

8. must (phải) 

(+) S + must + V: mang ý nghĩa của sự bắt buộc đến từ người nói (mang tính chủ quan)  

 (-) S + mustn’t + V: diễn tả ý cấm đoán 

9. Compound (câu ghép) with and, or, but, so, yet (vậy mà, tuy nhiên), moreover (ngoài ra, 

hơn nữa), however (tuy nhiên), nevertheless (tuy nhiên), therefore (vì vậy), otherwise (trái 

lại). 

10. Complex Sentences (câu phức) with when, while (trong khi), because, if, although (mặc 

dù), even though (cho dù). 

11. It + takes + sb + khoảng thời gian + to + V = S + spend + khoảng thời gian + V-ing. 

12. How/ What about + V-ing? 
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13. It’s + adjective + to – V (Thật là … để …) 

14. Look forward +  to + V-ing (trông mong, chờ đợi) 

15. S + be (chia) + (not) + interested in + V-ing (quan tâm, thích) 

16. S + be (chia) + (not) + fond of + V-ing (thích) 

17. S + be (chia) + (not) + hooked on + V-ing (thích thú) 

18. S + be (chia) + (not) + allowed + to – V (được phép/ không được phép làm gì) 

19. S + would (‘d) like + to + V/N (muốn/ thích …) 

 

EXERCISES 

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

other three in the position of primary stress in each of the following questions. 

1. A. resident  B. cutlery C. ancestor D. permission 

2. A. participate B. politician C. communicate D. commemorate 

3. A. preserve B. fortune C. ritual D. lantern 

4. A. respect  B. mention C. expert D. worship 

5. A. reunion B. bamboo C. festival D. display 

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined 

part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions. 

6. A. design B. preserve C. basic D. physical 

7. A. occupation B. occasion C. miraculous D. shake 

8. A. saint  B. said C. explain  D. tailor  

9. A. included B. received C. remembered D. annoyed 

10. A. community B. computer C. museum D. customs 

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of 

the following questions. 

11. Tom is    than David. 

A. handsome B. the more handsome 

C. more handsome D. the most handsome 

12. She did the test    he did. 

A. as good as B. gooder than C. more well than D. better than 

13. She drives    her husband. 

A. slower than B. more slowly 

C. more slowly than D. as slow as 

14. She is    girl in my class. 

A. the most beautiful B. as beautiful 

C. most beautiful D. more beautiful 

15. This car is    than that one. 

A. expensive B. much expensive 

C. less expensive than D. much more expensive 

16. According to the    in England, we have to use a knife and folk at dinner. 

A. table ways B. differences C. behaviours D. table manners 

17. My parents usually   TV every night. 

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

18. There is a computer    the middle    the room. 

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

19. Tet is a best time for Vietnamese people paying respects _______ their ancestors. 

A. for B.to C.with D. on 

20. You are too thin. You    eat much more meat. 

A. ought B. ought not C. ought to D. ought not to 

21. You must not let children play in the street because it is    

A. suitable B. dangerous C. safe D. careful 
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22. They spend their free time    the poor. 

A. to help B. helping C. helped D. with helping 

23. On the 13th day of the first lunar month, the visitors come to Lim Hill to watch    

of “quan ho”. 

A. performances B. features C. ceremonies D. processions 

24. You _________ go when the traffic lights are red.  

A. needn’t B. mustn’t C. don’t have to D. can’t 

25. You look really tired. You _________ take a few days off and have a holiday. 

A. should B. must C. have to D. can 

26. In the UK, families often celebrate Christmas together, _________ they can watch each 

other open their presents! 

A.though B.but C. because D. so 

27. The Hung King Temple Festival was a local festival; _________, it has become a public 

holiday in Vietnam since 2007. 

A. however B. moreover C. otherwise D. when 

28. In Quang Ninh, you can go to Yen Tu Mountain to attend the Yen Tu Festival,  

_________ you can visit Ha Long Bay. 

A. so B. yet C. or D. otherwise 

29. _________ it rained, we went to the cinema last night. 

A. Since B. As long as C. When D. Although 

30. Festival visitors can take part in cultural activities, such as visiting art galleries, historical 

places and parks. _________, they can taste exotic food and dishes. 

A. Moreover B. Therefore C. However D. Otherwise 

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs 

correction in each of the following questions. 

31. In some foreign countries, it is rather polite to ask someone  ...................  

 A  B 

about age, marriage, salary and so on. 

 C D 

32. Our father will come home very late today, so we mustn’t wait for him. .............   

  A B  C  D 

Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to 

indicate the correct word or phrase that best fits each of the numbered blanks. 

The Vietnamese are known to be polite, hospitable and sensitive. They have a casual and friendly 

(35)   . They regard friendship as being very important throughout one’s life. They are 

always open to visits from friends. Drop-in visits are welcome. The Vietnamese are very (36)  

  to their family. 

When they offer you a gift, the Vietnamese will usually speak lightly about it. Even though it is 

an expensive gift, they may pretend it is of no great monetary value. 

 (37)    4,000 years of civilization, the Vietnamese are proud people who like to 

recite to a myth that they are descendants of an angel and a dragon. 

If you happen to be in their homes at meal time, the Vietnamese will probably (38)    

you to sit down and share whatever food is available. Let them know that you enjoy their food is 

one way in successfully (39)    a better relationship with them. 

When they invite you to their homes for a meal, celebration, or special occasion, some (40)  

  - usually food, fruits, chocolate or liquors - should be offered to the host’s family. 

33. A. tradition B. feature C. culture D. manner 

34. A. closed B. closing C. close D. being closed 

35. A. Of B. With C. At D. In 

36. A. take B. require C. speak D. invite 

37. A. setting B. building C. taking D. being 
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38. A. gifts B. invitations C. offers D. situations 

Read the following passage and choose the best answer 

Hi! I’m Dean. I’m from England. My favorite time of the year is Christmas, which is on 25th 

December. That’s when Christians celebrate the birth of Christ. In the middle of December we 

send a lot of cards to our friends and family, here and abroad. Then we get a big tree and 

decorate it with lights and other things. On Christmas Day, we give each other presents. We have 

one enormous meal with turkey, and after that, we have Christmas pudding. 

39. When is Christmas held? 

  A. On 25 December B. In the middle of December 

  C. In the middle of the year D. no information 

40. Christmas is held because Christians want to   . 

  A. have a good time B. celebrate the birth of Christ 

  C. visit their friends and family D. decorate big trees 

41. What does the word ‘decorate’ in line 4 mean? 

  A. make something look nicer B. paint something 

  C. make something look worse D. buy something 

42. On Christmas Day, people   . 

  A. give each other presents B. have an enormous meal with turkey 

  C. have Christmas pudding D. all answers are correct 

43. Which of the following is not true? 

  A. Dean is English. 

  B. At Christmas, people get big trees and decorate it. 

  C. Dean prefers Halloween to Christmas. 

  D. In the middle of December, people send a lot of Christmas cards to their friends and 

family. 

Rewrite these sentences, unchange the meaning 

44. Ann speaks French more fluently than Peter. 

Peter ...................................................................................................................  

45. According to me, biology is easier than English. 

According to me, English ..................................................................................  

46. I’ve learnt English for three years.  

 I started ……………………………………………………………..………………. 

47. If I were you, I wouldn’t wear short skirts to go to the pagoda. 

 You shouldn’t ……………………………………………………………..………… 

Make the sentences that are made from the words given.  

48. Lim Festival/ take place/ every year/ 13th day/ first lunar month. 

 ………………………………………..…………………………………..….……… 

49. The children/ interested/ go/ a walk/ everyday. 

 ………………………………………..…………………………………..….……… 

50. We/ leave/ home for work/ very early/ however/ we/ still/ get stuck/ the traffic/ yesterday.  

 ………………………………………..…………………………………..….……… 

51. Because/ water /highly polluted/ we/ cannot/ swim/ this part of the river.  

 ………………………………………..…………………………………..….……… 
 

________________________ 
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MÔN NGỮ VĂN 

 

I. Văn bản 

1. Lão Hạc. 

2. Cô bé bán diêm. 

3. Thông tin về Ngày Trái Đất năm 2000. 

4. Ôn dịch thuốc lá. 

*Gợi ý ôn: 

- Về tác giả: 

+ Những vấn đề chung của văn bản: tên VB, tên tác giả, hoàn cảnh ra đời, thể loại, phương thức 

biểu đạt… 

+ Ghi nhớ và các câu hỏi đọc hiểu, luyện tập sgk 

- Viết đoạn cảm nhận về nhân vật, những chi tiết, hình ảnh hay có lồng ghép yêu cầu Tiếng Việt. 

- Liên hệ văn bản với đời sống thực tế. 

II. Tiếng Việt. 

1. Trợ từ, thán từ, tình thái từ. 

2. Nói quá; nói giảm, nói tránh. 

3. Từ tượng hình, tượng thanh. 

4. Câu ghép. 

*Yêu cầu: 

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

- Biết phát hiện các hiện tượng Tiếng Việt trong ngữ liệu, vận dụng viết đoạn. 

III. Tập làm văn 

• Nghị luận văn học: ôn phương pháp dựng đoạn 

• Thuyết minh: phương pháp, cách làm. 

* Một số vấn đề tham khảo: 

- Cảm nhận về nhân vật (VD: Lão Hạc, Cô bé bán diêm…) 

- Vấn đề về môi trường. 

- Tình yêu thương, sự đồng cảm, chia sẻ 

________________________ 

 

MÔN TOÁN HỌC 

  

A. TRẮC NGHIỆM 

1. Đa thức   bằng:   

A.   B.  C.   D.        

2. Kết quả phép cộng   là  

A.               B.               C. 1     D.  

3. Kết quả rút gọn biểu thức  là: 

A.    B.   C.   D.       

4. Số dư khi chia đa thức  cho đa thức  là: 
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A. 50 B. 34 C. 32  D. 30 

5. Kết quả rút gọn của phân thức  là: 

A. 1 B.   C.   D.   

6. Phân thức  có giá trị bằng 1 khi x bằng: 

A. (- 2) B. 0 C. 1 D. (- 1) 

7. Phân thức đối của phân thức  là phân thức: 

A.   B.   C.   D.   

8. Kết quả của phép tính  bằng: 

A.  B.  C.  D.  

9. Kết quả của phép tính  là: 

A.  B.  C.  D.  

10. Giá trị của biểu thức  tại  bằng: 

A. 1000 B. 10000 C. 100000 D. 1000000 

11.Thương của phép chia  là: 

A.  B.  C.  D.  

12.Kết quả của phân tích đa thức thành nhân tử là: 

A.        B.          C.           D.  

13.Phân thức  có kết quả rút gọn là: 

A.  B.  C.  D.  

14.Kết quả rút gọn phân thức  là: 

A.             B.                  C. x          D.  

 15. Biểu thức nào sau đây không phải là phân thức đại số? 

 A.                B.                  C. x2 – 4.           D.   

 16 . Rút gọn phân thức  ta được kết quả là: 

A.                B.                 C.          D.   
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17. Mẫu thức chung của các phân thức:  là: 

A. x – 1.   B. x + 1                     C. (x – 1)2(x + 1).  D. (x – 1)2. 

18.  Phân thức nào sau đây bằng phân thức   

A.             B.              C.           D.   

19. Kết quả của phép tính  là: 

A.     B.                C.     D. 1. 

20. Phép chia  có kết quả là: 

A.                         B.                C.       D. 6xy 

21. Cho đẳng thức:  Điền đa thức thích hợp để được đẳng thức đúng: 

A. x – 1.                       B. x2.             C. x2 – x   D. x3 – x. 

22. Tìm x nguyên dương để biểu thức  nhận giá trị nguyên. 

A.    B.          C.   D.  

23.  Phân thức nghịch đảo của phân thức  là: 

A.                             B.                   C.                             D.   

24.  Rút gọn phân thức ta được kết quả là: 

A.                                   B.                     C.                                D.   

25.  Điều kiện xác định của phân thức  là: 

A.                  B.  và            C.  và               D.  và   

26.  Biểu thức nào sau đây không là phân thức đại số? 

A.  .                   B.                             C.                              D.   

27.  Kết quả của phép tính  là: 

A.                    B.                     C.                      D.   

28.  Phép chia  có kết quả là: 
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A.                           B. 1.                                  C.                                    D.   

29.  Phân thức  bằng với phân thức nào sau đây? 

A.                      B.                   C.                        D.   

30.  Với giá trị của x thì phân thức  có giá trị bằng 0? 

A.                      B.  hoặc           C. x = 3.                    D.  hoặc x = 3. 

31. Cho tứ giác ABCD có . Gọi E là giao điểm của các đường phân giác trong 

. Số đó của là: 

A. 300;      B. 900;                         C. 600;                        D. 1200. 

32. Cho tam giác ABC, M và N lần lượt là trung điểm của AB và AC. Vẽ MI và NK cùng vuông 

góc với BC. Tìm câu sai: 

A. MI = MK;    B. MN = IK;                    C. MN = MI;    D. MK = NI. 

33. Khẳng định nào sau đây là đúng? 

A. Tứ giác có hai đường chéo bằng nhau là hình thang cân. 

B. Hình bình hành có một đường chéo là đường phân giác của mọt góc là hình thoi. 

C. Hình thang cân có hai đường chéo bằng nhau là hình chữ nhật. 

D. Hình thoi có hai đường chéo vuông góc là hình vuông. 

34. Hình vuông ABCD có chu vi bằng 12 cm; khi đó độ dài đường chéo hình vuông là: 

A.  cm;  B. 9 cm; C. 18 cm; D. cm. 

35. Hình bình hành cần thêm điều kiện gì để trở thành hình vuông: 

A. Hai đường chéo bằng nhau; 

B. Hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường; 

C. Hai cạnh kề bằng nhau; 

D. Có một góc vuông và hai đường chéo vuông góc với nhau. 

36. Số trục đối xứng của hình thoi là: 

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

37. Cho hình thang ABCD, đáy nhỏ AB. Gọi M, N, P, Q lần lượt là trung điểm của AD, BD, AC, 

BC. Khi đó NP có độ dài bằng? 

A.    B.   C.   D.   

38. Phát biểu nào sau đây sai? 

A. Tâm đối xứng của một đường thẳng là điểm bất kì của đường thẳng đó. 

B. Trọng tâm của một tam giác là tâm đối xứng của tam giác đó. 

C. Hai tam giác đối xứng với nhau qua một điểm thì có chu vi bằng nhau. 

D. Giao điểm hai đường chéo của hình bình hành là tâm đối xứng của hình đó. 

39. Hình vuông có độ dài đường chéo là 6cm. Độ dài cạnh hình vuông đó là: 

A. cm               B. cm         C. 3cm                        D. 4cm 

40. Một hình chữ nhật có diện tích . Nếu tăng chiều dài lên hai lần, chiều rộng lên ba  lần thì 

diện tích của hình chữ nhật mới là : 
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A.  B.  C.  D.  

41. Cho hình thang cân có  thì góc C bằng: 

A.350                   B. 450                     C. 550                        D. Không tính được  

42. Tứ giác có các đỉnh là trung điểm các cạnh của một tứ giác có hai đường chéo bằng nhau là : 

A. Hình thang cân B. Hình chữ nhật C. Hình thoi D. Hình vuông 

43. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng, khẳng định nào sai: 

A. Tứ giác có 4 cạnh bằng nhau và có 1 góc vuông là hình vuông 

B. Hình thoi là 1 hình thang cân 

C. Trong hình chữ nhật, giao điểm của 2 đường chéo cách đều 4 đỉnh của hình chữ nhật 

44. Hình bình hành ABCD có  . Số đo góc D là: 

A.  B.  C.  D.  

45.Tứ giác nào sau đây có hai đường chéo bằng nhau: 

A. Hình thang B. Hình bình hành C. Hình chữ nhật D. Hình thoi 

46.Hình thang ABCD (AD // BC) có   thì: 

A.  B.  C.  D.  

47.Hình thoi có hai đường chéo là 6cm và 8cm thì có cạnh bằng: 

A. 3cm B. 4cm C. 5cm D. 6cm 

48.Diện tích của một tam giác cân có cạnh đáy bằng 8cm và cạnh bên bằng 5cm là: 

A.  B.  C.  D.  

49.Hình bình hành là hình chữ nhật nếu: 

A.Có hai cạnh kề bằng nhau 

B.Có một đường chéo là đường phân giác của một góc 

C.Có hai đường chéo bằng nhau 

D.Hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường 

50. Cho hình thoi có hai đường chéo là 6cm và 10cm. Một tứ giác có các đỉnh là trung điểm của 

các cạnh hình thoi. Diện tích tứ giác này là: 

A. 60cm2. B. 15cm2. C. 30cm2. D. 16cm2. 

 

B- TỰ LUẬN 

Bài 1. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử 

        1) 3x + 12                                       2) x3 + 6x2 + 12x + 8 

        3) x3 – 2x2 + 2x – 4                                      4) 12x2y -18xy2 – 30y2            

        5) 4x2 – 25 + (2x+7)(5-2x)                           6) a4 + 6a2b + 9b2 – 1 

        7) x2 + 2x -15                                       8) 5x2 – 5xy – 10x + 10y 

        9) x4 + 4                                        10) x3 - 4x2 + 12x – 27 

Bài 2. Tính:  

         1) (2x - 3y)(3y + 2x)   

         2) 4y(2x - 3y) 

         3) (4x2y + 8xy2 - 4xy) : 4xy   

         4) (2x3 – 5x2 + 6x -15 ) : (2x - 15) 

Bài 3 : Tìm x :  

         1) 3x2 – 3x = 0                                                 2) 3x (x - 2) - x + 2 = 0  

         3) x2 + 36  = 12x                                       4) x2 + x – 6 = 0 
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Bài 4: Thực hiện phép tính   

1. 9x-3-13-x                                                    2)  x+3x2+3x-22x2-4x 

3)     1x-2-2x+2                                                4) 3x3 x+1+ 13x+1 

Bài 5: Cho biểu thức 

           với x ≠ 2; x ≠ -2 

        1) Rút gọn A.              

        2) Tìm giá trị của A với  x = 3 

        3) Tìm giá trị của x để A có giá trị bằng 0,5           

        4) Tìm x để  A - 1 > 0 

        5) Tìm x nguyễn để A nhận giá trị nguyên.  

Bài 6: Cho biểu thức  với x ≠ 1; x ≠ -2 

        1) Rút gọn A.             

        2) Tìm giá trị của A với |x| = 2 

        3) Tìm giá trị của x để A có giá trị bằng 3         

        4) Tìm x nguyên để A nhận giá trị nguyên.  

Bài 7: Cho ΔABC nhọn có AB < AC. Hạ AK ⊥ BC tại K. Lấy D, E, F theo thứ tự là trung điểm 

của AB, AC, BC. 

        1) Cho BC = 10cm. Tính DE? 

        2) Tứ giác DBFE, KFED, ADFE là hình gì? 

        3) Lấy I đối xứng F qua E. Chứng minh AIFB là hình bình hành 

        4) Chứng minh: AF, DE, BI đồng quy 

        5) ΔABC cần thêm điều kiện gì để ADFE là hình thoi? Hình chữ nhật?  Hình vuông? 

Bài 8:. Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 4cm, AC = 3cm. Hạ AH vuông góc với BC tại H. 

Lấy N đối xứng H qua AC, M đối xứng H qua AB. Giao điểm của NH và AC là F, giao điểm của 

AB với MH là E. 

      1) C/m: Tứ giác AFHE là hình chữ nhật, tứ giác AEFN là hình bình hành 

      2) Chứng minh: M đối xứng với N qua A. 

      3) Tính EF. 

      4) ΔABC cần thêm điều kiện gì để AEHF là hình vuông 

      5) Lấy I, K theo thứ tự là trung điểm của BH, CH. Chứng minh: EIKF là hình thang vuông. 

      6) Tính diện tích EIKF. 

      7) Chứng minh: EF vuông góc MB 

Bài 9. Cho tam giác ABC vuông tại A. Có AB = 6cm, AC = 8cm. Gọi I, M, K lần lượt là trung 

điểm của AB, BC, AC. 

      1) Chứng minh tứ giác AIMK là hình chữ nhật và tính diện tích của nó. 

      2) Tính độ dài đoạn AM. 

      3) Gọi P, Q, H, S lần lượt là trung điểm của AI, IM, MK, AK. Chứng minh PH vuông góc với 

QS. 

Bài 10. Tìm: 

     1) Giá trị nhỏ nhất của biểu thức: A = x2 – 2x – 1          

     2) Giá trị lớn nhất của biểu thức: B = –x2 – 4x + 1 

     3) Giá trị nguyên của n để 10n2 – 7n +5 chia hết cho 2n – 3 
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