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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. HỢP TÁC CÙNG PHÁT TRIỂN 

-Thế nào là hợp tác? 

- Vì sao phải hợp tác quốc tế?  

-Quan điểm của đảng và nhà nước ta về vấn đề này ntn?  

-Nguyên tắc hợp tác của đảng và nhà nước ta?  

-Trách nhiệm của công dân về vấn để hợp tác quốc tế? 

 

2. KẾ THỪA VÀ PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG TỐT ĐẸP CỦA DÂN TỘC 

Câu hỏi:  

- Thế nào là truyền thống tốt đẹp của dân tộc?  

-Kể tên một số truyền thống tốt đẹp của dân tộc được thế giới công nhân là di sản văn hóa thế 

giới?  

-Vì sao phải kết thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc?  

-Là học sinh em cần làm gì để phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc? 

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

 

3. NĂNG ĐỘNG, SÁNG TẠO 

- Thế nào là năng động, sáng tạo?  

- Biểu hiện? 

- Ý nghĩa? 

- Cách rèn luyện? 

- Kể tên những phát minh nổi tiếng trên thế giới? 

 

4. LAO ĐỘNG NĂNG SUẤT, CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ. 

- Lao động là gì? 

- thế nào là lao động năng suất? Chất lượng? Hiệu quả? 

- Vì sao phải lao động năng suất, chất lượng, hiệu quả? 

- Làm thế nào để lao động có năng suất, chất lượng, hiệu quả? 

_____________________ 
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MÔN ĐỊA LÝ 

 

1. Nội dung ôn tập  

Ôn tập vùng Trung du miền núi Bắc Bộ; vùng Đồng bằng sông Hồng; vùng Bắc Trung Bộ; 

vùng duyên hải Nam Trung Bộ  

2. Mẫu câu hỏi trắc nghiệm  

Câu 1. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 26, cho biết tỉnh nào thuộc Trung du và miền 

núi Bắc Bộ? 

A. Lai Châu.  

B. Vĩnh Phúc.  

C. Hải Dương.  

D. Hải Phòng. 

Câu 2. Địa danh nào sau đây ở Trung du và miền núi Bắc Bộ đã được UNESCO công nhận là 

di sản thiên nhiên thế giới? 

A. Đền Hùng.  

B. Tam Đảo.  

C. Sa Pa.  

D. Vịnh Hạ Long. 

Câu 3. Trung du và miền núi Bắc Bộ có thế mạnh về trồng cây công nghiệp lâu năm , rau quả 

cận nhiệt và ôn đới là do 

A. khí hậu nhiệt đới, độ ẩm cao. 

B. khí hậu có mùa đông lạnh. 

C. khí hậu có sự phân mùa. 

D. lượng mưa hàng năm lớn. 

Câu 4. Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ gồm bao nhiêu tỉnh/ thành phố ? 

A. 13. 

B. 14. 

C. 15.  

D. 16  

Câu 5. Hoạt động kinh tế nào sau đây không có ở tiểu vùng Tây Bắc? 

A. Chăn nuôi bò sữa 

B. Chăn nuôi trâu 

C. Nuôi gia cầm 

D. Nuôi thủy sản 

Câu 10. Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ có thế mạnh tự nhiên để phát triển các cây công 

nghiệp có nguồn gốc cận nhiệt và ôn đới là  

 A. diện tích đất feralit rộng lớn.  
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 B. các cao nguyên tương đối bằng phẳng. 

 C. có nhiều giống cây công nghiệp tốt.  

 D. khí hậu nhiệt đới ẩm có một mùa đông lạnh. 

Câu 11. Cây chè ở Trung du và miền núi Bắc Bộ chiếm tỉ trọng lớn về diện tích và sản lượng 

so với cả nước là do: 

A. thổ nhưỡng và khí hậu rất phù hợp. 

B. vùng khác trong nước không thích hợp trồng chè. 

C. ngoài cây chè không trồng được bất kì cây nào khác. 

D. người tiêu dùng ưa chuộng chè của TDMNBB. 

Câu 12: Tỉ lệ đàn trâu của Trung du và miền núi Bắc Bộ năm 2002 so với cả nước là: 

A. 53,0%  

B. 50,3% 

C. 53,7%  

D. 57,3% 

Câu 13. Khó khăn lớn nhất về kinh tế - xã hội trong sản xuất nông nghiệp của Trung du và 

miền núi Bắc Bộ là gì ? 

A. Người lao động thiếu kinh nghiệm. 

B. Cơ sở vật chất, hạ tầng hạn chế. 

C. Khoa học kĩ thuật chưa phát triển. 

D. Chưa chủ động được thị trường. 

Câu 14. Vùng Đông bắc có mùa đông lạnh và sớm nhất nước ta là do 

A. mùa đông sâu sắc, biển mang hơi ẩm. 

B. địa hình núi cao, hướng tây bắc - đông nam. 

C. chịu ảnh hưởng trực tiếp của gió mùa Đông bắc. 

D. ảnh hưởng của độ cao dãy chắn Hoàng Liên Sơn. 

Câu 15: Tỉnh nào của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ có các đặc điểm: Vừa giáp Trung 

Quốc, vừa giáp vịnh Bắc Bộ, vừa giáp vùng Đồng bằng sông Hồng ? 

A. Bắc Kạn.    B. Bắc Giang. 

C. Quảng Ninh  D. Lạng Sơn 

Câu 16: Diện tích tự nhiên của vùng Đồng bằng sông Hồng là: 

A. 16.806 km2 B. 12.806 km2 C. 18.806 km2 D. 14.860 km2 

Câu 17: Vị trí của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ không có đặc điểm nào sau đây? 

A. Trực thuộc khu vực gió mùa nội chí tuyến  

B. Giáp với Đồng bằng cửu sông Cửu Long 

C. Giáp Trung Quốc, Thượng Lào  

D. Vùng biển rộng ở phía Đông Nam 

Câu 18: Năm 2002, đàn lợn ở Đồng bằng sông Hồng chiếm tỉ trọng: 

A. 22% B. 21% C. 27,2% D. 30,7% 
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Câu 19: Các tình không thuộc Đồng bằng sông Hồng là : 

Bắc Giang, Lạng Sơn 

A. Thái Bình, Nam Định 

B. Hà Nam, Ninh Bình 

C. Bắc Ninh, Vĩnh Phúc 

Câu 20. Đồng bằng sông Hồng đứng thứ hai cả nước về sản xuất cây 

A. cà phê.  B. cao su.  C. lúa nước.  D. thuốc lá. 

Câu 21. Đồng bằng sông Hồng do phù sa của hệ thống sông nào bồi đắp? 

A. Sông Hồng và Sông Đà. 

B. Sông Hồng và Sông Mã. 

C. Sông Hồng và Sông Thái Bình. 

D.Sông Hồng và Sông Cả. 

Câu 22. Vì sao ở vùng ĐBSH, việc làm đang là vấn đề xã hội hết sức nan giải?  

 A. Vùng có dân số đông, mật độ dân số cao nhất nước ta. 

 B. Nguồn lao động dồi dào, trình độ lao động chưa cao. 

 C. Nguồn lao động dồi dào, nền kinh tế còn chậm phát triển. 

 D. Cơ cấu dân số theo ngành và lãnh thổ còn chậm chuyển dịch. 

Câu 23. Nguyên nhân chính khiến Đồng bằng sông Hồng có năng suất lúa cao nhất cả nước là 

A. đất đai mầu mỡ .  

B. khí hậu ổn định. 

C. lịch sử khai thác lãnh thổ lâu đời.  

D. trình độ thâm canh cao. 

Câu 24: Vùng có kết cấu hạ tầng nông thôn hoàn thiện nhất trong nước là: 

A. Đồng bằng sông Cửu Long 

B. Tây Nguyên 

C. Đồng bằng sông Hồng 

D. Đông Nam Bộ 

Câu 25. Cho bảng số liệu: 

DÂN SỐ CỦA ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG VÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG  

VÀ CẢ NƯỚC, GIAI ĐOẠN 2010 - 2015 (Đơn vị: Nghìn người) 

Năm 2010 2013 2014 2015 

Cả nước 86 947,4 89 759,5 90 728,9 91 709,8 

Đồng bằng sông Hồng 19 851,9 20 481,9 20 705,2 20 912,2 

Đồng bằng sông Cửu Long 17 251,3 17 448,7 17 517,6 17 589,2 

(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2016, NXB Thống kê, 2017) 
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Để thể hiện cơ cấu dân số phân theo vùng của nước ta theo bảng số liệu trên, biểu đồ nào sau 

đây là thích hợp nhất? 

A. Tròn.  B. Miền.  C. Đường.  D.Cột 

Câu 26. Nhận xét nào sau đây đúng với bảng số liệu trên? 

   Cho bảng số liệu: 

Tốc độ tăng trưởng sản lượng tôm nuôi phân theo vùng giai đoạn 2010 – 2014 (Đơn vị: %) 

Năm 2010 2011 2012 2013 2014 

Cả nước 100 106,4 105,4 124,6 136,8 

Đồng bằng sông Hồng 100 100,5 109,5 113,0 122,9 

Đồng bằng sông Cửu Long 100 105,5 108,2 127,0 142,0 

A. Tốc độ tăng trưởng sản lượng tôm nuôi của cả nước liên tục tăng trong giai đoạn 2010 – 

2014. 

B. Tốc độ tăng trưởng sản lượng tôm nuôi của Đồng bằng sông Hồng, Đồng bằng sông Cửu 

Long liên tục tăng và tăng nhanh. 

C. Tốc độ tăng trưởng sản lượng tôm nuôi của vùng Đồng bằng sông Cửu Long tăng nhanh ở 

giai đoạn 2010 – 2012, tăng chậm ở giai đoạn 2012 – 2014. 

D. Tốc độ tăng trưởng sản lượng tôm nuôi của vùng Đồng bằng sông Hồng tăng nhanh gấp đôi 

so với  tốc độ tăng trưởng của cả nước. 

Câu 27. Bắc Trung Bộ không tiếp giáp với vùng nào sau đây? 

A. Đồng bằng sông Hồng.    B. Trung du và miền núi Bắc Bộ. 

C. Duyên hải Nam Trung Bộ.   D. Đông Nam Bộ. 

Câu 28. Ranh giới tự nhiên ở phía Nam của vùng với Duyên hải Nam Trung Bộ là 

A. dãy Tam Điệp.     B. dãy Bạch Mã. 

C. đèo Ngang.     D. sông Bến Hải. 

Câu 29. Các dạng địa hình từ tây sang đông của vùng Bắc Trung Bộ là 

A. núi, cao nguyên, đồng bằng, biển, hải đảo. B. núi, gò đồi, đồng bằng, biển, hải đảo. 

C. biển, đồng bằng, gò đồi, núi, hải đảo.  D. biển, đồng bằng, núi, gò đồi, hải đảo. 

Câu 30. Loại thiên tai không thường xuyên xảy ra ở Bắc Trung Bộ là 

A. Hạn hán.   B. Bão.  C. Động đất.   D. Lũ quét. 

Câu 31. Dạng địa hình thuận lợi cho phát triển mô – hình nông lâm kết hợp, chăn nuôi gia súc 

lớn (trâu, bò) ở Bắc Trung Bộ là 

A. đồng bằng ven biển.    B. núi cao. 

C. gò đồi.      D. cao nguyên badan. 

Câu 32. Căn cứ vào Atlat Địa lí trang 27, cho biết cảng biển nào sau đây không ở Bắc Trung 

Bộ? 

A. Nhật Lệ. B. Cam Ranh. C. Vũng Áng.              D. Cửa Lò. 
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Câu 33. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, cho biết khu kinh tế ven biển Nghi Sơn 

thuộc tỉnh nào sau đây? 

A. Thanh Hoá. B. Hà Tĩnh. C. Nghệ An.                 D. Quảng Bình. 

Câu 34. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, cho biết cảng biển Vũng Áng thuộc tỉnh 

nào sau đây? 

A. Nghệ An. B. Hà Tĩnh. C. Quảng Trị.                D. Quảng Bình. 

Câu 35. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, hãy cho biết tỉnh (thành phố) nào sau đây 

không thuộc Duyên hải Nam Trung Bộ? 

A. Đà Nẵng.      B. Bình Định. 

C. Ninh Thuận.     D. Quảng Trị. 

Câu 36. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam cho biết sông nào sau đây chảy qua địa phận tỉnh 

Quảng Ngãi? 

A. Sông Thu Bồn.     B. Sông Trà Khúc. 

C. Sông Cái.      D. Sông Đà Rằng. 

Câu 37. Hai quần đảo xa bờ thuộc vùng Duyên hải Nam Trung Bộ là 

A. Hoàng Sa, Trường Sa.    B. Trường Sa, Côn Sơn. 

C. Hoàng Sa, Phú Quốc.    D. Côn Sơn, Bạch Long Vĩ. 

Câu 38. Đặc điểm lãnh thổ vùng duyên hải Nam Trung Bộ là 

A. rộng lớn, có dạng hình thang.   B. có dạng tam giác châu. 

C. kéo dài, hẹp ngang.    D. trải dài từ đông sang tây. 

Câu 39. Nghề khai thác tổ chim yến phát triển trên một số đảo ven bờ từ tỉnh 

A. Quảng Ngãi đến tỉnh Khánh Hòa.  B. Khánh Hòa đến tỉnh Bình Thuận. 

C. Quảng Nam đến tỉnh Khánh Hòa.  D. Khánh Hòa đến tỉnh Phú Yên. 

Câu 40. Ý nào sau đây không đúng về nghề cá ở duyên hải Nam Trung Bộ? 

A. Mực, tôm, cá đông lạnh là các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu. 

B. Chiếm hơn ¼ giá trị thủy sản khai thác của cả nước. 

C. Có nhiều bãi tôm, bãi cá lớn tập trung ở các ngư trường. 

D. Cá biển chiếm sản lượng nhỏ trong tổng sản lượng thủy sản. 

_______________________ 

 

MÔN SINH HỌC 

 

Câu 1. Sự truyền đạt tính trạng từ bố mẹ, tổ tiên cho các thế hệ con cháu gọi là gì? 

A. Biến dị.  B. Di truyền.   C. Thường biến.   D. Đột biến. 

Câu 2. Hai trạng thái biểu hiện trái ngược nhau của cùng 1 loại tính trạng gọi là gì? 

A. Cặp gen trương phản.    B. Cặp tính trạng tương phản.  

C. Cặp tính trạng trung gian.    D. Hai cặp gen tương phản. 

Câu 3. Đối tượng của di truyền học là gì? 

A. Bản chất và tính qui luật của di truyền và biến dị.   B. Các loài sinh vật. 

C. Cơ chế và qui luật của di truyền và biến dị.   D. Đậu Hà Lan. 
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Câu 4. Theo Menđen tính trạng được thể hiện ngay ở F1 được gọi là gì? 

A. Tính trạng trội. B. Tính trạng lặn. C. Tính trạng trung gian. D. Tính trạng tương ứng. 

Câu 5. Phương pháp cơ bản trong nghiên cứu Di truyền học của Menđen là gì? 

A. Dùng toán thống kê để tính toán kết quả thu được. B. Phân tích thế hệ lai. 

C. Thí nghiệm trên đậu Hà Lan có hoa lưỡng tính.  D. Theo dõi sự di truyền của các 

cặp TT. 

Câu 6. Mục đích của phép lai phân tích là để xác định điều gì? 

A. KH, KG của cá thể mang tính trạng trội.     B. KG của cá thể mang tính trạng lặn. 

C. KG của cá thể mang tính trạng trội.       D. KH của cá thể mang tính trạng trội. 

Câu 7. Phép lai nào sau đây cho tỉ lệ KH 1: 1? 

A. Aa x Aa.  B. AA x AA.   C. aa x aa.  D. Aa x aa. 

Câu 8. Phép lai nào sau đây được gọi là phép lai phân tích? 

A. Aa x Aa.  B. Aa x AA.   C. AA x aa.  D. AA x Aa. 

Câu 9. Trong phép lai 2 cặp tính trạng của Menđen, khi phân tích riêng từng cặp tính trạng ở 

F2 thì tỉ lệ Hạt vàng: Hạt xanh có kết quả như thế nào? 

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

Câu 10. Phép lai P: AaBb x aabb cho F1 có tỉ lệ kiểu gen? 

A. 9: 3: 3: 1  B. 1: 1: 1: 1   C. 1: 2: 1: 2: 1  D. 3: 3: 1: 1 

Câu 11. Phép lai nào sau đây thế hệ F1 xuất hiện biến nhiều dị tổ hợp nhất? 

A. P: AaBb x aaBb. B. P: HHKK x hhkk.  C. P: EeGg x EeGg.  D. P: Aabb 

x AaBb. 

Câu 12. Sự tổ hợp lại các tính trạng của bố mẹ làm xuất hiện KH mới ở đời con khác với bố 

mẹ gọi là? 

A. Biến dị tổ hợp. B. Di truyền.   C. Đột biến.   D. Đột biến gen. 

Câu 13. Tổ hợp toàn bộ các tính trạng của cơ thể gọi là? 

A. Tính trạng.  B. Kiểu hình.   C. Kiểu gen.  D. Tính trạng tổng. 

Câu 14. Biến dị tổ hợp xuất hiện chủ yếu ở hình thức sinh sản nào? 

A. Hữu tính.     B. Nảy chồi.   C. Phân đôi.  D. Vô tính. 

Câu 15. Trong trường hợp trội hoàn toàn, phép lai nào sau đây cho tỉ lệ KH ở đời con là 3: 3: 

1: 1? 

A. AaBb x Aabb. B. Aabb x aaBB.  C. AaBB x aaBb. D. Aabb x aabb. 

Câu 16. Trong giảm phân, sự tự nhân đôi của NST xảy ra ở? 

A. Kì trung gian của lần phân bào I.   B. Kì giữa của lần phân bào I. 

C. Kì trung gian của lần phân bào II.   D. Kì giữa của lần phân bào II. 

Câu 17. NST kép tồn tại ở những kì nào của nguyên phân? 

A. Kì đầu, kì giữa, kì sau.     B. Kì trung gian, kì đầu. 

C. Kì trung gian, kì đầu, kì giữa.    D. Kì trung gian, kì đầu, kì cuối. 

Câu 18. Hoạt động nhân đôi của NST có cơ sở từ? 

A. Sự nhân đôi của tế bào chất.    B. Sự nhân đôi của NST đơn. 

C. Sự nhân đôi của sợi nhiễm sắc.    D. Sự nhân đôi của ADN. 

Câu 19. Tại kì giữa của nguyên phân, NST tập trung thành mấy hàng ở mặt phẳng xích đạo 

của thoi phân bào? 

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

Câu 20. Khi nói về đặc điểm của cặp NST tương đồng, phát biểu nào sau đây là đúng? 

A. Cặp NST tương đồng chỉ tồn tại ở tế bào sinh dục chín.   

B. Cặp NST tương đồng gồm 2 chiếc khác nhau về hình dạng và kích thước. 

C. Cặp NST tương đồng gồm hai chiếc giống nhau về hình dạng và kích thước, trong đó một 

chiếc có nguồn gốc từ bố và một chiếc có nguồn gốc từ mẹ.   
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D. Cặp NST tương đồng gồm hai chiếc giống hệt nhau và có cùng nguồn gốc. 

Câu 21. Nhóm gen liên kết là: 

A. Các gen nằm trên cùng 1 NST.    B. Các gen nằm trên cùng 1 cặp NST. 

C. Các gen nằm trên các cặp NST.    D. Các gen nằm trên cùng cromatit.. 

Câu 22. Kì nào sau đây chiếm thời gian lớn nhất trong chu kì tế bào? 

A. Kì đầu.         B. Kì giữa.   C. Kì cuối.                   D. Kì trung gian. 

Câu 23. Ở ngô có . Một TB sinh dục chín sau khi giảm phân tạo ra? 

A. 4 TB con, mỗi TB con có bộ NST n=10.  

B. 2 TB con, mỗi TB con có bộ NST 2n=20. 

C. 2 TB con, mỗi TB con có bộ NST n=10   

D. 4 TB con, mỗi TB con có bộ NST 2n=20. 

Câu 24. Sự co xoắn của NST có ý nghĩa như thế nào trong phân bào? 

A. Giúp cho trọng lượng của NST giảm đi, phân bào diễn ra nhanh hơn.   

B. Giúp các NST không tương đồng dễ tiếp hợp với nhau trong phân bào..    

C. Giúp NST chứa được nhiều gen hơn.   

D. Giúp cho sự phân li và tổ hợp NST trong quá trình phân bào được dễ dàng hơn. 

Câu 25. Khi quan sát tiêu bản NST trong tế bào của một cơ thể động vật có vú (2n) bình 

thường, thấy các NST như hình vẽ dưới đây. Dựa vào hình ảnh em hãy cho biết bộ NST lưỡng 

bội của loài này là bao nhiêu? 

                

Câu 26. Điền từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thiện nghĩa câu sau: Thụ tinh thường là sự kết 

hợp giữa...(a)... và...(b)... tạo thành hợp tử. 

A. (a): một cơ thể đực ; (b): một cơ thể cái         

B. (a): hai giao tử đực; (b): một giao tử cái 

C. (a): một giao tử đực; (b): một giao tử cái  

D. (a): hai tinh trùng ; (b): một tế bào trưng.  

Câu 27. Vật chất di truyền ở cấp độ tế bào là gì? 

 A. NST.  B. Nucleotit.   C. Nucleoxom.  D. ADN. 

Câu 28. Một tế bào có 2n = 14. Số NST của tế bào ở kỳ sau nguyên phân là: 

 A. 28.   B. 32.    C. 14.    D. 42. 

Câu 29. Sự giống nhau giữa nguyên phân và giảm phân là gì? 

A. Đều là hình thức phân bào có thoi phân bào.  

B. Kết quả đều tạo ra 2 tế bào có bộ NST 2n.. 

C. Đều là hình thức phân bào của TB sinh dưỡng. 

D. Kết quả đều tạo ra 4 tế bào có bộ NST 2n.  

Câu 30. NST là cấu trúc có ở đâu? 

 A. Trong nhân tế bào. B. Trong các bào quan.  

 C. Trên màng tế bào. D. Bên ngoài tế bào. 

Câu 31. Tính đặc thù của ADN mỗi loài được thể hiện ở đặc điểm nào? 

A. Số lượng ADN.   B. Số lượng, thành phần và trình tự sắp xếp các nucleotit. 

C. Tỉ lệ (A+T)/(G+X).  D. Chứa nhiều gen. 

Câu 32. Đơn phân của ADN là gì? 

A. Nucleotit.   B. Glucozo.   C. Axit amin.   D. Axit 

béo. 
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Câu 33. Sự hình thành chuỗi axit amin được thực hiện dựa trên khuôn mẫu của phân tử nào? 

A. ADN.   B. rARN.     C. mARN.   D. tARN. 

Câu 34. Chức năng cơ bản của ADN là gì? 

A. Lưu giữ thông tin..     B. Truyền đạt thông tin.    

C. Lưu giữ và truyền đạt thông tin.   D.Tham gia cấu trúc của NST. 

Câu 35. Bản chất của gen là gì? 

A. Axit nucleic.  B. ADN.   C. Bazơ nitơ.   D. Protein. 

Câu 36. Một ADN tái bản 5 lần. Số ADN con được tạo ra là? 

A. 18.    B. 36.    C. 32.    D. 10. 

Câu 37. Nếu một gen (nằm trên ADN mạch kép) có số lượng nuclêôtit loại T chiếm 30% thì 

nuclêôtit loại G chiếm? 

A. 30%.  B. 20%.   C. 50%.  D. 10%. 

Câu 38. Các nuclêôtit giữa hai mạch ADN liên kết với nhau theo nguyên tắc nào dưới đây? 

A. A liên kết với G ; T liên kết với X.  B. A liên kết với U ; G liên kết với X.  

C. A liên kết với X ; G liên kết với T.  D. A liên kết với T ; G liên kết với X. 

Câu 39. Đơn phân của prôtêin là? 

A. ađênin.  B. nucleotit.   C. axit amin.  D. ribonucleotit. 

Câu 40. Đường kính ADN và chiều dài của mỗi vòng xoắn của ADN lần lượt bằng bao nhiêu? 

A. 20 Å và 34 Å. B. 34 Å và 10 Å.  C. 3,4 Å và 34 Å. D. 3,4 Å và 10 Å. 

Câu 41. Bộ ba mở đầu trên mARN là? 

A. AUG.  B. AGU.   C. UGA.  D. UAG.  

Câu 42. Các nguyên tố hoá học tham gia trong thành phần của phân tử ADN là: 

A. C, H, O, Na, S.  B. C, H, O, N, P. C. C, H, O, P. D. C, H, N, P, Mg.  

Câu 43. Mỗi vòng xoắn của phân tử ADN có chứa bao nhiêu nucleotit? 

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

Câu 44. Một gen có chiều dài 5100Å thì phân tử prôtêin hoàn thiện được tổng hợp từ khuôn 

mẫu của gen đó có bao nhiêu axit amin? 

A. 497   B. 498.       C. 499.   D. 500.  

Câu 45. Một phân tử ADN ở sinh vật nhân thực có số nuclêôtit loại X chiếm 15% tổng số 

nuclêôtit. Hãy tính tỉ lệ số nuclêôtit loại T trong phân tử ADN này. 

A. 25%.  B. 20%.   C. 15%.  D. 35%.  

Câu 46. Nguyên nhân tạo ra đột biến cấu trúc NST là gì? 

A. Hoạt động co xoắn, tháo xoắn của NST trong phân bào.    

B. Các tác nhân hoá học của ngoại cảnh.  

C. Các tác nhân vật lí và hoá học của ngoại cảnh.  

D. Các tác nhân vật lí của ngoại cảnh. 

Câu 47. Đột biến số lượng NST bao gồm? 

A. Lặp đoạn và đảo đoạn NST.   B. Đột biến dị bội và chuyển đoạn NST. 

C. Đột biến đa bội và mất đoạn NST.        D. Đột biến đa bội và đột biến dị bội trên NST.  

Câu 48. Số NST trong tế bào là thể 3 nhiễm ở người là? 

A. 47 chiếc NST.  B. 47 cặp NST. C. 45 chiếc NST.  D. 45 cặp NST. 

Câu 49. Đặc điểm của thực vật đa bội là? 

A. Các cơ quan sinh dưỡng to nhiều so với thể lưỡng bội. 

B. Tốc độ phát triển chậm. 

C. Kém thích nghi và khả năng chống chịu yếu.  

D. Ở cây trồng thường làm giảm năng suất.  

 Câu 50. Thường biến có thể xảy ra khi nào? 

A. Cơ thể trưởng thành cho đến lúc chết.  B. Cơ thể còn non cho đến lúc chết.  
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C. Mới là hợp tử.     D. Còn là bào thai. 

Câu 51. Đặc điểm nào có ở thường biến nhưng không có ở đột biến? 

A. Xảy ra đồng loạt và xác định.   B. Biểu hiện trên cơ thể khi phát sinh.  

C. Kiểu hình của cơ thể thay đổi.   D. Do tác động của môi trường sống.  

Câu 52. Thể đa bội không tìm thấy ở sinh vật nào? 

A. Đậu Hà Lan.  B. Cà độc dược. C. Người.   D. Rau muống. 

Câu 53. Cải củ có bộ NST bình thường 2n =18. Trong một tế bào sinh dưỡng của củ cải, người 

ta đếm được 27 NST. Đây là thể: 

A. Tam bội (3n).  B. 3 nhiễm.  C. Tứ bội (4n).  D. Dị bội (2n-1). 

Câu 54. Ở người, bệnh Đao xảy ra do đột biến NST nào dưới đây? 

A. Mất đoạn NST số 21.    B. NST số 21 tăng thêm một chiếc.  

C. Mất đoạn NST số 22.    D. NST giới tính X tăng thêm một chiếc. 

Câu 55. Trường hợp gen cấu trúc bị đột biến thay thế một cặp A - T bằng một cặp G - X thì số 

liên kết hiđrô trong gen sẽ: 

A. Giảm 1.  B. Giảm 2.   C. Tăng 2.  D. Tăng 1. 

 

NỘI DUNG ÔN TẬP 

1. Chương I. Các thí nghiệm của Menđen. 

2. Chương II. Nhiễm sắc thể. 

3. Chương III: ADN và Gen. 

4. Chương IV: Biến dị. 

_________________________ 

MÔN VẬT LÝ 

 

I. Nội dung ôn tập 

- Từ bài 1 đến hết bài 30 SGK Vật lí 9. 

II. Bài tập tham khảo 

001: Một bóng đèn khi thắp sáng có điện trở 15  và cường độ dòng điện chạy qua dây tóc 

bóng đèn là 0,3 A. Hiêụ điện thế giữa hai đầu dây tóc bóng đèn khi đó là bao nhiêu? 

A. U = 5 V B. U = 15,3 V C. U = 4,5 V D. Một giá trị 

khác 

002: Trong đoạn mạch mắc nối tiép, công thức nào sau đây là sai? 

A. U = U
1
 + U

2
 + .......+ U

n
 B. I = I

1
 = I

2
 = ........= I

n
. 

C. R = R
1
 = R

2
 = ........= R

n
 D. R = R

1
 + R

2
 + ........+ R

n
 

003: Điều nào sau đây là đúng khi nói về công suất của dòng điện? 

A. Công suất của dòng điện là đại lượng đặc trưng cho tốc độ sinh công của dòng điện. 

B. Công suất của dòng điện được đo bằng công của dòng điện thực hiện được trong một 

giây. 

C. Công suất của dòng điện trong 1 đoạn mạch bằng tích hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn 

mạch với cường độ với cường độ dòng điện chạy trong đoạn mạch đó. 

D. Cả ba phát biểu đều đúng. 

004: Hãy chọn biểu thức đúng trong các biểu thức sau đây để có thể dùng để tính nhiệt lượng 

toả ra trên dây dẫn khi có dòng điện chạy qua. 

A. Q = I2.R.t B. 
2U .t

Q
R

=  

C. Q = U.I.t. D. Cả ba công thức đều đúng. 



13 

 

005: Khi hiệu điện thế đặt vào giữa hai đầu dây dẫn tăng hay giảm bao nhiêu lần thì cường độ 

dòng điện qua dây dẫn đó thay đổi như thế nào? 

A. Không thay đổi. B. Giảm hay tăng bấy nhiêu lần. 

C. Tăng hay giảm bấy nhiêu lần. D. Không thể xác định chính xác được. 

006: Hiệu điện thế U = 10 V được đặt vào giữa hai đầu một điện trở có giá trị R = 25  . 

Cường độ dòng điện chạy qua điện trở nhận giá trị nào sau đây là đúng? 

A. I = 2,5 A B. I = 0,4 A C. I = 15 A D. I = 35 A 

007: Trong các công thức sau đây, công thức nào không phù hợp với đoạn mạch mắc song 

song? 

A. I = I
1
 + I

2
 + .......+ I

n
 B. U = U

1
 = U

2
 = ....... = U

n
. 

C. R = R
1
 + R

2
 + .......+ R

n
. D. 

1 2 n

1 1 1 1
.....

R R R R
= + + +  

008: Trong các đơn vị sau đây, đơn vị nào không phải là đơn vị của công? 

A. Jun (J) B. W. s C. KW.h D. V.A 

009: Phát biểu nào sau đây là đúng với nội dung của định luật Ôm? 

A. Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây 

dẫn, với điện trở của mỗi dây.  

B. Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn tỉ lệ nghịch với hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây 

dẫn và tỉ lệ thuận với điện trở của mỗi dây.  

C. Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây 

dẫn và tỉ lệ nghịch với điện trở của mỗi dây.  

D. Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn không phụ thuộc vào hiệu điện thế đặt vào hai đầu 

dây dẫn và điện trở của mỗi dây. 

010: Hãy chọn công thức đúng trong các công thức dưới đây mà cho phép xác định công của 

dòng điện sản ra trong một đoạn mạch. 

A. A = U. I2 .t B. A = U2.I.t C. A = U.I.t D. A = R2.I.t 

011: Chọn công thức sai trong các công thức dưới đây: 

A. 
U

I
R

=  B. 
U

R
I

=  C. I = U. R D. U = I.R 

012: Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về sự phụ thuộc của điện trở dây dẫn? 

A. Điện trở dây dẫn tỉ lệ thuận với chiều dài của dây. 

B. Điện trở dây dãn tỉ lệ nghịch với tiết diện của dây. 

C. Điện trở dây dẫn phụ thuộc vào nhiệt độ. 

D. Điện trở dây dẫn không phụ thuộc vào bản chất của dây. 

013: Khi dịch chuyển con chạy hoặc tay quay của biến trở, đai lượng nào sau đây sẽ thay đổi 

theo? 

A. Tiết diện dây dẫn của biến trở.  

B. Điện trở suất của chất làm dây dẫn của biến trở. 

C. Chiều dài dây dẫn của biến trở.  

D. Nhiệt độ của biến trở. 

014: Công thức nào sau đây cho phép xác điện trở một dây dẫn hình trụ đồng chất? 

A. 
l

R .
S

=   B. 
S

R .
l

=   C. 
S

R l.=


 D. Một công thức khác. 

015: Điều nào sau đây là đúng khi nói về biến trở? 

A. Biến trở dùng để điều chỉnh nhiệt độ của điện trở trong mạch. 

B. Biến trở dùng để điều chỉnh hiệu điện thế trong mạch. 

C. Biến trở dùng để điều chỉnh cường độ dòng điện trong mạch. 



14 

 

D. Biến trở dùng để điều chỉnh chiều dòng điện trong mạch. 

016: Trong các công thức tính công suất sau đây. Hãy chọn công thức sai? 

A. P = A .t B. 
A

P
t

=  C. P = U. I D. P= I2.R 

017: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về điện năng? 

A. Dòng điện có mang năng lượng, năng lượng đó gọi là điện năng. 

B. Điện năng có thể chuyển hoá thành nhiệt năng. 

C. Điện năng có thể chuyển hoá thành hoá năng và cơ năng. 

D. Các phát biểu a, b, c đều đúng. 

018: Cho hai điện trở R
1
 = 20  , R

2
 = 30   được mắc song song với nhau. Điện trở tương 

đương R của đoạn mạch đó là: 

A. 10   B. 50   C. 60   D. 12   

019: Trên một bién trở con chạy có ghi 100  - 2A. Hiệu điện thế lớn nhất được phép đặt lên 

hai đầu dây cố định của biến trở có thẻ nhận giá trị nào trong các giá trị sau: 

A. 200 V B. 50 V C. 98 V        D. MỘt giá trị khác. 

020: Khi mắc một bóng đèn vào hiệu điện thế 3V thì dòng điện chạy qua nó có cường độ 0,2A. 

Công suất tiêu thụ của bóng đèn này là: 

A. 0,6 J B. 0,6W C. 15W        D. Một giá trị khác. 

021: Đặt một hiệu điện thế U = 12V vào hai đầu một điện trở. Cường độ dòng điện chạy qua 

điện trở là 2A. Nếu tăng hiệu điện thế lên 1,5 lần thì cường độ dòng điện là: 

A. 3A B. 1A C. 0,5A D. 0,25A 

022: Nếu tăng chiều dài dây dẫn lên n lần thì điện trở: 

A. Tăng n lần. B. Giảm n lần. C. Tăng 2n lần.         D. Giảm n2 lần. 

023: Nếu bạc có điện trở suất là 1,6.10-8 m.  thì: 

A. Một khối bạc hình trụ, chiều dài 1m, tiết diện 1m2 thì có điện trở 1,6.10-8 . 

B. Một khối bạc hình trụ, chiều dài 2m, tiết diện 2m2 thì có điện trở 3,2.10-8 . 

C. Một khối bạc hình trụ, chiều dài 1m, tiết diện 0,5m2 thì có điện trở 1,6.10-8 . 

D. Tất cả các phát biểu trên đều đúng. 

024: Trong số các bóng đèn sau, bóng nào sáng mạnh nhất? 

A. 220V-25W B. 110V-150W C. 40V-100W       D. 110V-100W 

025: Phép biến đổi đơn vị nào là không đúng? 

A. 1kW = 1000W = 0,001MW B. 1MW = 103kW = 106W 

C. 103W = 1kW = 1000W D. 1W = 10-3kW = 10-7MW 

026: Trong các loại thiết bị sau, thiết bị (linh kiện) nào có công suất nhỏ nhất? 

A. Đèn LED. B. Đèn pha ôtô. C. Đèn pin. D. Tivi. 

027: Sở dĩ ta nói dòng điện có năng lượng vì: 

A. Dòng điện có thể thực hiện công cơ học, làm quay các động cơ. 

B. Dòng điện có tác dụng nhiệt, có thể đun sôi nước. 

C. Dòng điện có tác dụng phát sáng. 

D. Tất cả các nội dung a, b, c 

028: Đơn vị đo công của dòng điện là: 

A. Jun.(J).  B. Kilôjun (KJ) 

C. Kilôoát.giờ. (KW.h)  D. Tất cả các đơn vị trên 

029: Chọn phép biến đổi đúng. 

A. 1J = 0,24 cal. B. 1 cal = 0,24J C. 1J = 4,18 cal.      D. 1 cal = 4,6J. 

030: Tình huống nào sau đây không làm người bị điện giật? 

A. Tiếp xúc với dây điện bị bong lớp cách điện. 
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B. Thay bóng đèn nhưng không ngắt cầu chì. 

C. Hai tay tiếp xúc với hai cực của bình ăcquy xe gắn máy. 

D. Đi chân đất khi sửa chữa điện. 

031: Để tránh điện giật, cần thực hiện các biện pháp nào sau đây? 

A. Vỏ máy các thiết bị luôn nối đất. B. Thay dây dẫn điện đã quá cũ. 

C. Dùng cầu dao chống điện giật. D. Tất cả các biện pháp trên. 

032: Hai điện trở mắc nối tiếp nhau. Hiệu điện thế ở hai đầu các điện trở lần lượt là U
1
 và U

2
. 

Cho biết hệ thức nào sau đây đúng? 

A. 2 1

1 2

U U

R R
=  B. 1 2

2 1

R R

U U
=  C. U

1
.R

1
 = U

2
. R

2.
 D. 1 2

1 2

U U

R R
=  

033: Nếu mắc hai điện trở song song R
1
 = 6   và R

2
 = 12  ta được một điện trở tương đương 

có giá trị: 

A. Nhỏ hơn 6 . B. Nhỏ hơn 12 . C. Lớn hơn 6 . D. Lớn hơn 12 . 

034: Tăng chiều dài dây dẫn lên n lần thì phải tăng hay giảm tiết diện đi bao nhiêu lần để điện 

trở giữ không đổi 

A. Tăng n lần. B. Tăng n2 lần. C. Giảm 2n lần.    D. Giảm n2 lần. 

035: Cho biết R
1
 = 6 , R

2
 = 3 , R

3
 = 1  . Điện trở tương đương của mạch điện ở hình trên 

có trị số là: 

           

  
A. 8  B. 10  C. 3  D. 4  

036: Một biến trở gồm một dây dẫn có giá trị từ 0 đến 100. Để thay đổi giá trị của biến trở, 

người ta thường thay đổi: 

A. Chiều dài dây. B. Tiết diện dây. C. Vật liệu dây D. Nhiệt độ 

dây dẫn. 

037: Dòng điện đi từ dây dẫn đến bóng đèn. Bóng đèn sáng lên, toả nhiều nhiệt hơn trên dây 

dẫn. Lí do: 

A. Cường đẫnòng điện qua dây tóc bóng đèn lớn hơn qua dây dẫn. 

B. Điện trở của dây tóc bóng đèn lớn hơn điện trở của dây dẫn. 

C. Chiều dài dây tóc bóng đèn lớn hơn chiều dài dây dẫn. 

D. Điện trở suất của vật liệu làm dây tóc bóng đèn nhỏ hơn điện trở suất của dây dẫn. 

038: Điện trở của một vật không phụ thuộc vào: 

A. Tiết diện thẳng của vật. B. Điện trở suất của vật. 

C. Khối lượng riêng của vật. D. Chiều dài của vật. 

039: Cần kết hợp tiết diện S và chiều dài L của vật dẫn như thế nào để có điện trở nhỏ nhất? 

A. L và S. B. 2L và 
S

2
. C. 

L

2
và 2S. D. 2L và S. 

040: Giảm bán kính dây dẫn 2 lần thì điện trở: 

A. Tăng 2 lần. B. Tăng 4 lần. C. Giảm 2 lần.         D. Giảm 4 lần. 

 

R1 

R2 

R3 



16 

 

041: Một nguồn điện cung cấp một công suất P
1
 cho bóng đền có điện trở R

1
. Đèn sáng bình 

thường. Nếu mắc một điện trở R
2 
khác nối tiếp với bóng đèn thì: 

A. Đèn vẫn sáng như cũ. 

B. Độ sáng của đèn giảm vì cường độ dòng điện giảm. 

C. Độ sáng của đèn tăng vì điện trở toàn mạch tăng lên. 

D. Độ sáng của đèn tăng hoặc giảm tuỳ thuộc vào giá trị R
2
. 

042: Một bóng đèn trên có ghi 12V-3W. Trường hợp nào sau đây đèn sáng bình thường? 

A. Hiệu điện thế hai đầu bóng đèn là 12V.  

B. Cường độ dòng điện qua bóng đèn là 0,25A 

C. Cường độ dòng điện qua bóng đèn là 0,5A  

D. Trường hợp a và b 

043: Khi nào ta cần mắc điện trở mới song song với điện trở cũ? 

A. Muốn giảm điện trở của mạch điện.  

B. Muốn tăng điện trở của mạch điện 

C. Muốn giảm cường độ dòng điện qua mạch chính. 

D. Muốn giảm công suất tiêu thụ của mạch điện. 

044: Có hai điện trở 5  và 10  được mắc nối tiếp với nhau. Nếu công suất của điện trở 5  

là P thì công suất của điện trở 10 là: 

A. 
P

4
 B. 

P

2
 C. P. D. 2P. 

045: Khi hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn là 9 V thì cường độ dòng điện chạy qua nó là 

0,6A. Nếu hiệu điện thế tăng lên đến 18Vthì cường độ dòng điện là bao nhiêu? 

A. 0,6A B. 1,2A C. 0,3A              D. Một kết quả khác. 

046: Mắc nối tiếp hai điện trở có giá trị lần lượt là R1 = 12  , R2 = 6   vào hai đầu đoạn 

mạch AB. Cường độ dòng điện chạy qua R
1
 là 0,5A. Hiệu điện thế giữa hai đầu AB là: 

A. 6V B. 7,5V C. 9V                 D. Một giá trị khác. 

047: Mắc song song hai điện trở R
1
 = 30   R

2
 = 25   vào mạch điện có hiệu điện thế 30V. 

Cường độ dòng điện trong mạch chính là: 

A. 1A B. 2,2A C. 1,2A D. 0,545A 

048: Một biến trở con chạy dài 50m được làm bằng dây dẫn hợp kim nikêlin có điện trở suất 

0,4.10 -6, tiết diện đều là 0,5mm2 . Điện trở lớn nhất của biến trở này là: 

A. 40   B. 0,04   C. 6,25               D. Một giá trị khác. 

049: Hai điện trở R
1
 = 5  , R

2
 = 15   mắc nối tiếp. Cường độ dòng điện qua điện trở là R

1
 là 

2A. Thông tin nào sau đây là sai? 

A. Điện trở tương đương của cả mạch là 20  .      

B. Cường độ dòng điện qua điện trở R
2
 là 2A. 

C. Hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch là 40V.  

D. Hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở R
2
 là 40V. 

050: R
1
 = 12  , R

2
 = 18  được mắc nối tiếp nhau vào giữa hai đầu đoạn mạch có hiệu điện 

thế là 15V. Kết luận nào sau đây là sai? 

A. Điện trỏ tương đương của đoạn mạch là 30  . 

B. Cường độ dòng điện chạy trong các điện trở đều bằng 0,5A 

C. Hiệu điện thế giữa hai đầu R
1
 là 6V. 

D. Hiệu điện thế giữa hai đầu R
2
 là 6V. 
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051: Cho hai điện trở, R
1
= 20   chịu được dòng điện có cường độ tối đa 2A và R

2
 = 40   

chịu được dòng điện có cường độ tối đa 1,5A. Hiệu điện thế tối đa có thể đặt vào hai đầu đoạn 

mạch gồm R
1
 và R

2
 mắc nối tiếp là: 

A. 210V B. 90V C. 120V D. 100V 

052: Cho hai điện trở, R
1
= 15   chịu được dòng điện có cường độ tối đa 2A và R

2
 = 10   

chịu được dòng điện có cường độ tối đa 1A. Hiệu điện thế tối đa có thể đặt vào hai đầu đoạn 

mạch gồm R
1
 và R

2
 mắc song song là: 

A. 40V B. 10V C. 30V D. 25V 

053: Một bếp điện có ghi 220V - 1kW hoạt động liên tục trong 2 giờ với hiệu điện thế 220V. 

Điện năng mà bếp tiêu thụ trong thời gian đó là bao nhiêu? 

A. 2 kW.h B. 2000 W.h C. 7200 J D. 7200 kJ 

054: Khi mắc một bếp điện vào mạch điện có hiệu điện thế 220Vthì cường độ dòng điện qua 

bếp là 4A. Hỏi trong thời gian 30 phút nhiệt lượng toả ra của bếp là bao nhiêu? 

A. 1584 Kj B. 26400 J C. 264000 J D. 54450 kJ 

055: Trong thời gian 20 phút nhiệt lượng toả ra của một điện trở là 1320 kJ. Hỏi cường độ 

dòng điện đi qua nó là bao nhiêu? Biết hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở là:220V. 

A. 5 A B. 30A C. 3 A                   D. Một giá trị khác. 

056: Khi dòng điện có cường độ 3A chạy qua một vật dẫn trong 10 phút thì toả ra một nhiệt 

lượng là 540 kJ. Hỏi điện trở của vật dẫn nhận giá trị nàoấuu đây là đúng? 

A. 6   B. 600   C. 100               D. Một giá trị khác. 

057: Khi dòng điện có cường độ 2A chạy qua một vật dẫn có điện trở 50  thì toả ra một nhiệt 

lượng là 180 kJ. Hỏi thời gian dòng điện chạy qua vật dẫn đó là bao nhiêu? 

A. 90 phút. B. 15 phút. C. 18 phút              D. Một giá trị khác. 

058: Dòng điện chạy qua dây dẫn có hình dạng như thế nào thì có tác dụng từ? 

A. Chỉ có dòng điện chạy qua cuộn dây mới có tác dụng từ. 

B. Chỉ có dòng điện chạy qua cuộn dây quấn quanh một lõi sắt mới có tác dụng từ. 

C. Chỉ có dòng điện chạy qua dây dẫn thẳng mới có tác dụng từ. 

D. Dòng điện chạy qua dây dẫn có hình dạng bất kỳ đều có tác dụng từ. 

059: Khi ta dặt các kim nam châm thử nối tiếp nhau trên một đường sức từ của thanh nam 

châm thì: 

A. Các kim nam châm đều chỉ một hướng xác định.  

B. Mỗi kim nam châm đều chỉ một hướng khác nhau. 

C. Các kim nam châm đều chỉ các hướng khác nhau, nhưng hai kim nam châm đặt ở hai đầu 

thanh thì cùng chỉ hướng Nam - Bắc.  

D. Các kim nam châm đều chỉ các hướng khác nhau, nhưng hai kim nam châm đặt ở hai đầu 

thanh thì cùng chỉ một hướng. 

060: Ở đâu có từ trường? 

A. Xung quanh vật nhiễm điện. 

B. Xung quanh nam châm, xung quanh dòng điện, xung quanh Trái Đất. 

C. Chỉ ở những nơi có hai nam châm tương tác với nhau. 

D. Chỉ ở những nơi có sự tương tác giữa nam châm với dòng điện. 

061: Trên thanh nam châm, chỗ nào hút sắt mạnh nhất? 

A. Phần giữa của thanh.                 B. Chỉ có từ cực Bắc. 

C. Cả hai từ cực.                            D. Mọi chỗ đều hút sắt mạnh như nhau. 

062: Trong thí nghiệm phát hiện tác dụng từ của dòng điện, dây dẫn AB được bố trí như thế 

nào? 

A. Tạo với kim nam châm một góc bất kì.            B. Song song với kim nam châm. 
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C. Vuông góc với kim nam châm.                        D. Tạo với kim nam châm một góc nhọn. 

063: Từ trường không tồn tại ở đâu? 

A. Xung quanh nam châm. B. Xung quanh dòng điện. 

C. Xung quanh điện tích đứng yên. D. Xung quanh trái đất. 

064: Đường sức từ là những đường cong được vẽ theo qui ước sao cho: 

A. Có chiều đi từ cực Nam tới cực Bắc ở bên ngoài thanh nam châm. 

B. Bắt đầu từ cực này và kết thúc ở cực kia của nam châm. 

C. Có chiều đi từ cực Bắc tới cực Nam ở bên ngoài thanh nam châm. 

D. Có chiều đi từ cực Bắc tới cực Nam ở bên trong thanh nam châm. 

065: Muốn cho một cái đinh thép trở thành một nam châm, ta làm như sau: 

A. Hơ đinh lên lửa. 

B. Dùng len cọ xát mạnh, nhiều lần vào định. 

C. Lấy búa đập mạnh một nhát vào đinh. 

D. Quệt mạnh một đầu đinh vào một cực nam châm. 

066: Theo qui tắc nắm tay phải thì bốn ngón tay hướng theo: 

A. Chiều dòng điện chạy qua các vòng dây. B. Chiều đường sức từ. 

C. Chiều của lực điện từ. D. Không hướng theo chiều nào. 

067: Theo qui tắc bàn tay trái thì chiều từ cổ tay ngón tay giữa hướng theo: 

A. Chiều đường sức từ. B. Chiều dòng điện. 

C. Chiều của lực điện từ. D. Chiều của cực Nam, Bắc địa lý. 

068: Ta nói rằng tại một điểm F trong không gian có từ trường khi: 

A. Một vật nhẹ để gần F bị hút về phía F. 

B. Một thanh đồng để gần F bị đẩy ra xa F. 

C. Một kim nam châm đặt tại F bị quay lệch khỏi hướng Nam - Bắc. 

D. Một kim nam châm đặt tại F bị nóng lên. 

069: Điều nào sau đây là đúng khi nói về từ trường? 

A. Xung quanh nam châm luôn có từ trường. 

B. Từ trường có thể tác dụng lực lên nam châm thử đặt trong nó. 

C. Xung quanh Trái Đất cũng luôn có từ trường. 

D. Các phát biểu A, Bvà C đều đúng. 

070: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về đường sức từ của dòng điện trong ống dây? 

A. Dạng đường sức từ giống dạng đường sức từ của nam châm thẳng. 

B. Chiều của đường sức từ bên trong ống dây xác định theo qui tắc nắm tay phải. 

C. Các đường sức từ không bao giờ cắt nhau. 

D. Các phát biẻu A, B và C đều đúng. 

071: Điều nào sau đây là sai khi nói về sự nhiễm từ của sắt và thép? 

A. Lõi sắt, lõi thép khi đặt trong từ trường thì chúng đều bị nhiễm từ. 

B. Trong cùng điều kiện như nhau, sắt nhiễm từ mạnh hơn thép. 

C. Trong cùng điều kiện như nhau, sắt nhiễm từ yếu hơn thép. 

D. Sắt bị khử từ nhanh hơn thép. 

072: Hãy chọn câu phát biểu sai trong các câu sau: 

A. Đoạn dây dẫn có dòng điện đặt trong từ trường và cắt các đường sức từ thì có lực từ tác 

dụng lên nó 

B. Qui tắc bàn tay trái dùng để xác định chiều của lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn có dòng 

điện đặt trong từ trường. 

C. Khung dây có dòng điện sẽ quay trong từ trường khi mặt phẳng khung đặt vuông góc với 

các đường sức từ 
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D. Khung dây có dòng điện sẽ quay trong từ trường khi mặt phẳng khung đặt không vuông 

góc với các đường sức từ. 

073: Điều nào sau đây là đúng khi nói về các cực từ của ống dây có dòng điện chạy qua? 

A. Đầu có dòng điện đi ra là cực Nam, đầu còn lại là cực Bắc. 

B. Đầu có dòng điện đi vào là cực Nam, đầu còn lại là cực Bắc. 

C. Đầu có đường sức từ đi ra là cực Bắc, đầu còn lại là cực Nam. 

D. Đầu có đường sức từ đi vào là cực Bắc, đầu còn lại là cực Nam. 

074: Lõi sắt trong nam châm điện thường làm bằng chất: 

A. Nhôm. B. Thép. C. Sắt non. D. Đồng. 

075: Qui tắc bàn tay trái dùng để xác định: 

A. Chiều của lực điện từ tác dụng lên một đoạn dây dẫn có dòng điện đặt trong từ trường. 

B. Chiều dòng điện chạy trong ống dây. 

C. Chiều đường sức từ của thanh nam châm. 

D. Chiều đường sức từ của dòng điện trong dây dẫn thẳng. 

076: Muốn nam châm điện có từ trường mạnh ta làm thế nào? 

A. Tăng cường độ dòng điện qua ống dây đến mức cho phép. 

B. Tăng số vòng của ống dây. 

C. Từ trường của nam châm là cố định, không thay đổi được. 

D. Kết hợp cả tăng cường độ dòng điện đến mực cho phép và tăng số vòng dây. 

077: Khi nói về tác dụng của lực từ lên khung dây dẫn có dòng điện. Lực từ sẽ làm cho khung 

dây quay khi: 

A. Mặt phẳng khung đặt vuông góc với các đường sức từ. 

B. Mặt phẳng khung đặt không song song với các đường sức từ. 

C. Mặt phẳng khung đặt không vuông góc với các đường sức từ. 

D. Cả A, B và C đều sai. 

078: Có thể dùng qui tắc nắm tay phải để xác định chiều: 

A. Đường sức từ trong lòng ống dây khi biết chiều dòng điện. 

B. Hai cực của ống dây khi biết chiều dòng điện. 

C. Dòng điện trong ống dây khi biết chiều đường sức từ. 

D. Cả A, B và C đều đúng. 

079: Vì sao khi chế tạo động cơ điện có công suất lớn, ta phải dùng nam châm điện để tạo ra từ 

trường? 

A. Vì nam châm điện rất dễ chế tạo.  

B. Vì nam châm điện tạo ra được từ trường mạnh. 

C. Vì nam châm điện gọn nhẹ.  

D. Một câu trả lời khác. 

080: Treo một kim nam châm thử gần ống dây có dòng điện chạy qua (hình dưới). Quan sát 

hiện tượng và chọn câu trả lời đúng nhất trong các câu sau:  

 

        
A. Bên trái ống dây là cực từ Bắc, bên phải ống dây là cực từ Nam. 

B. Đường sức từ trong lòng ống dây có chiều đi từ phải sang trái. 

C. Chốt B là cực dương, chốt A là cực âm. 
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D. Cả A, B và C đều đúng. 

081: Ống dây MN có lõi sắt, có dòng điện chạy qua (hình dưới). Phát biểu nào sau đây là 

đúng? 

 

       
A. Chiều dòng điện đi từ B qua ống dây, đến K về A.  

B. Đầu M là cực từ Nam, đầu N là cực từ Bắc. 

C. Đầu M là cực từ Bắc, đầu N là cực từ Nam.  

D. Cả 3 phát biểu trên đều sai. 

082: Áp dụng qui tắc bàn tay trái để xác định lực điện từ tác dụng lên dây dẫn có dòng điện 

chạy qua (hình dưới) có chiều: 

 

       
 

A. Từ phải sang trái.  B. Từ trái sang phải. 

C. Từ trên xuống dưới.  D. Từ dưới lên trên. 

083: Áp dụng qui tắc bàn tay trái để xác định chiều dòng điện trong dây dẫn (hình dưới) có 

chiều: 

       
 

A. Từ phải sang trái. B. Từ trái sang phải.  

C. Từ trước ra sau. D. Từ sau đến trước 

084: Treo một kim nam châm thử gần ống dây (hình bên). Hiện tượng gì sẽ xảy ra khi ta đóng 

khoá K? 

  

       
A. Kim nam châm bị ống dây hút. 

B. Kim nam châm bị ống dây đẩy. 

C. Kim nam châm vẫn đứng yên. 

D. Kim nam châm lúc đầu bị ống dây đẩy ra, sau đó quay 180o, cuối cùng bị ống dây hút. 
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085: Hình bên mô tả khung dây dẫn có dòng điện chạy qua được đặt trong từ trường, trong đó 

khung quay đang có vị trí mà mặt phẳng khung vuông góc với đường sức từ. Ở vị trí này của 

khung dây, ý kiến nào dưới đây là đúng? 

      
A. Khung không chịu tác dụng của lực điện từ. 

B. Khung chịu tác dụng của lực điện từ nhưng nó không quay. 

C. Khung tiếp tục quay do tác dụng của lực điện từ lên khung. 

D. Khung quay tiếp một chút nữa nhưng không phải do tác dụng của lực điện từ mà do quán 

tính. 

____________________ 

 

MÔN HÓA HỌC 

 

I. Lý thuyết 

Phần kiến thức cần nhớ trong các bài luyện tập chương 1 (tr 42), luyện tập chương 2 (tr 68), ôn 

tập học kì I (tr 71 SGK). 

 

II. Bài tập : Bài tập trắc nghiệm 

Câu 1: Trong các kim loại sau, kim loại dẫn điện tốt nhất là: 

A. Al.   B. Ag.  C. Cu.  D. Fe. 

Câu 2: Dãy các chất không tác dụng được với dung dịch H2SO4 loãng là: 

A. Zn, ZnO, Zn(OH)2.   B. Cu, CuO, Cu(OH)2. 

C. Na2O, NaOH, Na2CO3.   D. MgO, MgCO3, Mg(OH)2. 

Câu 3: Dãy kim loại được sắp xếp theo chiều hoạt động hóa học tăng dần: 

A. K, Al, Mg, Cu, Fe.   B. Cu, Fe, Mg, Al, K. 

C. Cu, Fe, Al, Mg, K.   D. K, Cu, Al, Mg, Fe. 

Câu 4: Cặp chất cùng tồn tại trong một dung dịch (không tác dụng với nhau là) : 

A. NaOH, KNO3.    B. Ca(OH)2, HCl. 

C. Ca(OH)2, Na2CO3.   D. NaOH, MgCl2. 

Câu 5 : Nhóm các dung dịch có pH > 7 là: 

A. HCl, NaOH.    B. H2SO4, HNO3. 

C. NaOH, Ca(OH)2.    D. BaCl2, NaNO3. 

Câu 6: Dãy gồm các chất phản ứng với nước ở điều kiện thường là: 

A. SO2, NaOH, Na, K2O. 

B. CO2, SO2, K2O, Na, K. 

C. Fe3O4, CuO, SiO2, KOH. 

D. SO2, NaOH, K2O, Ca(OH)2. 

Câu 7: Cho các kim loại Fe, Cu, Ag, Al, Mg. Kết luận nào sau đây là SAI: 

A. Kim loại không tác dụng với H2SO4 đặc, nguội: Al, Fe. 

B. Kim loại tác dụng với H2SO4 loãng, HCl: Cu, Ag. 

C. Kim loại tác dụng với dung dịch NaOH là Al. 
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D. Kim loại không tan trong nước ở nhiệt độ thường: Tất cả các kim loại trên 

Câu 8: Hiện tượng xảy ra khi đốt sắt trong bình chứa  khí clo là: 

A. Khói màu trắng sinh ra. 

B. Xuất hiện những tia sáng chói. 

C. Tạo chất bột trắng bám xung quanh thành bình. 

D. Có khói màu nâu đỏ tạo thành. 

Câu 9: Hiện tượng xảy ra khi cho 1 lá nhôm vào dung dịch H2SO4 đặc, nguội: 

A. Khí mùi hắc thoát ra. 

B. Khí không màu và không mùi thoát ra. 

C. Lá nhôm tan dần. 

D. Không có hiện tượng.  

Câu 10: Nhôm là kim loại như thế nào? 

A. Dẫn điện và nhiệt tốt nhất trong các kim loại. 

B. Dẫn điện và nhiệt đều kém. 

C. Dẫn điện tốt nhưng dẫn nhiệt kém. 

D. Dẫn điện và nhiệt tốt nhưng kém hơn đồng. 

Câu 11: Thép là hợp kim của sắt với cacbon và một số nguyên tố khác trong đó hàm lượng 

cacbon chiếm: 

A. Trên 2%.  B. Dưới 2%.  C. Từ 2% đến 5%.  D. Trên 5%. 

Câu 12: Gang là hợp kim của sắt với cacbon và một lượng nhỏ các nguyên tố khác như: Si, 

Mn, S…, trong đó hàm lượng cacbon chiếm: 

A. Từ 2% đến 6%. B. Dưới 2%.  C. Từ 2% đến 5%.  D. Trên 6%. 

Câu 13: Không được dùng nồi nhôm để nấu xà phòng: 

A. Phản ứng không xảy ra mạnh. 

B. Nhôm là kim loại có tính khử mạnh. 

C. Nhôm bị phá hủy trong dung dịch kiềm. 

D. Nhôm là kim loại hoạt động hóa học mạnh.  

Câu 14: Dùng quỳ tím để phân biệt được cặp chất nào sau đây; 

A. dd HCl và dung dịch KOH.  B. Dung dịch HCl và dd H2SO4. 

C. dd Na2SO4 và dd NaCl.   D. dd NaOH và dd KOH. 

Câu 15: Để nhận biết dung dịch KOH và dung dịch Ba(OH)2 ta dùng thuốc thử: 

A. Phenolphtalein.    B. Quỳ tím. 

C. Dung dịch H2SO4.   D. Dung dịch HCl. 

Câu 16: Dung dịch FeCl2 có lẫn tạp chất là CuCl2 có thể dùng kim loại nào sau đây để làm 

sạch dung dịch FeCl2 trên: 

A. Zn.  B. Fe.   C. Mg.  D. Ag. 

Câu 17: Khi thả một cây đinh sắt sạch vào dung dịch CuSO4 loãng, có hiện tượng sau: 

A. Sủi bọt khí, màu xanh của dung dịch nhạt dần. 

B. Có một lớp đồng màu đỏ phủ lên đinh sắt, màu xanh của dung dịch đậm dần. 

C. Có một lớp đồng màu đỏ phủ lên đinh sắt, dung dịch không đổi màu. 

D. Có một lớp đồng màu đỏ phủ lên đinh sắt, màu xanh của dung dịch nhạt dần. 

Câu 18: Cho một viên Na vào dung dịch CuSO4, hiện tượng xảy ra: 

A. Viên Na tan dần, sủi bọt khí, dung dịch không đổi màu. 

B. Viên Na tan dần, không có khí thoát ra, có kết tủa màu xanh lam. 

C. Viên Na tan, có khí không màu thoát ra, xuất hiện kết tủa màu xanh lam. 

D. Không có hiện tượng. 

Câu 19: Dùng thuốc thử nào sau đây để nhận biết các chất chứa trong các ống nghiệm mất 

nhãn : HCl, KOH, NaNO3, Na2SO4. 
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A. Dùng quỳ tím và dung dịch CuSO4.  

B. Dùng dung dịch phenolphtalein và dung dịch BaCl2. 

C. Dùng quỳ tím và dung dịch BaCl2. 

D. Dùng dung dịch phenolphtalein và dung dịch H2SO4. 

Câu 20 : Các muối phản ứng được với dung dịch NaOH là : 

A. MgCl2, CuSO4.   B. BaCl2, FeSO4. 

C. K2SO4, ZnCl2.   D. KCl, NaNO3. 

Câu 21: Có 3 lọ đựng 3 chất riêng biệt Mg, Al, Al2O3 để nhận biết chất rắn từng lọ chỉ dùng 1 

thuốc thử là: 

A. H2O. B. Dung dịch HCl.  C. Dung dịch KOH.  D. H2SO4 loãng. 

Câu 22 : Dung dịch tác dụng được với Mg(NO3)2 : 

A. AgNO3. B. HCl.  C. KOH.  D. KCl. 

Câu 23:  Dãy các chất đều phản ứng với dung dịch HCl là: 

A. NaOH, Al, CuSO4, CuO. 

B. Cu(OH)2, Cu, CuO, Fe. 

C.  CaO, Al2O3, Na2SO3, H2SO3 

D. NaOH, Al, CaCO3, Cu(OH)2, Fe, CaO, Al2O3 

Câu 24: Dãy các chất đều tác dụng được với dung dịch BaCl2 : 

A. Fe, Cu, CuO, SO2, NaOH, CuSO4. 

B. Fe, Cu, HCl, NaOH, CuSO4. 

C. NaOH, CuSO4. 

D. H2SO4 loãng, CuSO4. 

Câu 25: Hòa tan hỗn hợp gồm Fe và Cu vào dung dịch HCl vừa đủ. Các sản phẩm thu được 

sau phản ứng là: 

A. FeCl2 và khí H2.   B. FeCl2, Cu và khí H2. 

C. Cu và khí H2.   D. FeCl2 và Cu. 

Câu 26: Chỉ dùng nước nhận biết được ba chất rắn riêng biệt: 

A. Al, Fe, Cu.   B. Al, Na, Fe. 

C. Fe, Cu, Zn.   D. Ag, Cu, Fe. 

Câu 27: Từ Cu và hóa chất nào dưới đây để điều chế được CuSO4? 

A. H2SO4.  B. Al2(SO4)3.  C. H2SO4 loãng. D. H2SO4đặc, nóng. 

Câu 28: Dãy kim loại tác dụng được với dung dịch Cu(NO3)2 tạo thành Cu kim loại: 

A. Al, Zn, Fe.   B. Zn, Pb, Au. 

C. Mg, Fe, Ag.   D. Na, Mg, Al. 

Câu 29: Có một mẫu Fe bị lẫn tạp chất là Al, để làm sạch mẫu sắt này bằng cách ngâm nó với: 

A. Dung dịch NaOH dư.  B. Dung dịch H2SO4 loãng. 

C. Dung dịch HCl dư.  D. Dung dịch HNO3 loãng. 

Câu 30:  Dùng thuốc thử nào có thể phân biệt dược các chất rắn sau: MgO, P2O5, Ba(OH)2, 

Na2SO4 

A. Nước, giấy quỳ tím.        B. Axit sunfuric loãng, phenolphtalein.  

C. Dung dịch NaOH, giấy quỳ tím.  D. NaOH, HCl. 

Câu 31:  Nhỏ dung dịch NaOH vào ống nghiệm có sẵn dd BaCl2. Hiện tượng xuất hiện là: 

A. Chất rắn màu trắng.   B. Không hiện tượng gì.  

C. Chất khí màu nâu.   D. Chất rắn màu xanh. 

Câu 32: Cho các cặp chất sau, cặp chất nào phản ứng được với nhau 

A. K2SO4 và CuCl2.    B. BaSO4 và HCl.   

C. AgNO3 và NaCl.    D. HCl và MgSO4. 

Câu 33: Sự ăn mòn kim loại là: 
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A. Sự phá hủy kim loại, hợp kim do tác dụng hóa học của môi trường. 

B. Sự tạo thành các oxit kim loại ở nhiệt độ cao. 

C. Sự tạo thành hợp kim khi nấu chảy các kim loại với nhau. 

D. Sự kết hợp kim loại với một chất khác. 

Câu 34: Biện pháp nào sau đây làm kim loại bị ăn mòn nhanh? 

A. Bôi dầu, mỡ lên bề mặt kim loại.   

B. Sơn, mạ lên bề mặt kim loại. 

C. Để đồ vật nơi khô ráo, thoáng mát.   

D. Ngâm kim loại trong nước muối một thời gian.  

Câu 35: Đồ vật làm bằng kim loại không bị gỉ nếu: 

A. Để ở nơi có nhiệt độ cao.  B. Ngâm trong nước lâu ngày. 

C. Sau khi dùng xong rửa sạch, lau khô. D. Ngâm trong dung dịch nước muối. 

Câu 36: Cho các gói bột oxit màu trắng: K2O, MgO, P2O5. 

Sử dụng cách nào sau đây để nhận biết chúng? 

A. Hòa tan vào nước.   B. Hòa tan vào nước và dùng quỳ tím.  

C. Hòa tan vào nước chanh   D. Cho tác dụng với axit HCl 

Câu 37: Trung hòa 200 (g) dung dịch NaOH 10% bằng dung dịch HCl 3,65%. Khối lượng 

dung dịch HCl cần dùng là : 

A. 200 (g).   B. 300 (g).  C. 400 (g).  D. 500 (g). 

Câu 38:  Cho 10,5 (g) hỗn hợp 2 kim loại Cu và Zn vào dung dịch H2SO4 loãng dư, người ta 

thu được 2,24 lít khí (đktc). Thành phần % theo khối lượng của Cu và Zn lần lượt là: 

A. 61,9% và 38,1%.   B. 38,1% và 61,9%. 

C. 65% và 35%.   D. 35% và 65%. 

Câu 39: Cho 22,4 (g) Fe tác dụng vừa đủ với 200 (g) dung dịch H2SO4 loãng. Nồng độ % của 

dung dịch axit đã phản ứng là: 

A. 32%.  B. 54%.  C. 19,6%.  D. 18,5%. 

Câu 40: Cho 4,8 (g) kim loại M có hóa trị II vào dung dịch HCl dư, thấy thoát ra 4,48 lít khí 

H2 (đktc). Vậy kim loại M là: 

A. Ca.  B. Mg. C. Fe.  D. Ba.  

Câu 41: Cho 1,35 gam Al vào dung dịch có chứa 7,3 gam HCl. Khối lượng muối nhôm tạo 

thành là:  

A. 6,675 gam. B. 8,945 gam. C. 2,43 gam.  D. 8,65 gam. 

Câu 42: Hòa tan 25,8 (g) hỗn hợp bột Al và Al2O3 trong dung dịch HCl thu được 0,6 (g) khí 

H2. Khối lượng muối AlCl3 thu được là: 

A. 53,4 (g).  B. 79,6 (g).  C. 80,1 (g).  D. 25,8 (g).  

Câu 43: Cho 9,6 (g) kim loại Mg vào 120 (g) dung dịch HCl (vừa đủ). Nồng độ % của dung 

dịch sau phản ứng là: 

A. 24,33%.  B. 29,5%.  C. 22,53%.  D. 22,67%. 

Câu 44: Hòa tan 5,1 (g) oxit của kim loại hóa trị III bằng dung dịch HCl, số mol axit cần dùng 

là 0,3 mol. Công thức phân tử oxit đó là: 

A. Fe2O3.  B. Al2O3.  C. Cr2O3.  D. FeO. 

Câu 45: Đốt cháy hoàn toàn 1,35 gam nhôm trong oxi. Khối lượng nhôm oxit tạo thành và 

khối lượng oxi đã tham gia phản ứng là: 

A. 2,25 gam và 1,2 gam.    B. 2,55 gam và 1,28 gam. 

C. 2,55 gam và 1,2 gam.   D. 2,7 gam và 3,2 gam.  

Câu 46: Để hòa tan hoàn toàn 1,3 gam kẽm thì cần 14,7 gam dung dịch H2SO4 20%. Khi phản 

ứng kết thúc khối lượng hiđro thu được là: 

A. 0,03 gam.       B. 0,06 gam.      C. 0,04 gam. D. 0,02 gam. 
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Câu 47:  Cho một lượng bột sắt dư vào 200 ml dung dịch HCl, thu được 6,72 lít khí (đktc). 

Khối lượng muối tạo thành và nồng độ mol của HCl là: 

A. 38,1 gam và 3M.      B. 25 gam và 1,5M. 

C. 30 gam và 1,5M.                D. 40,5 gam và 3M. 

Câu 48: Hòa tan 23,75 gam hỗn hợp (X) gồm Fe và Zn trong dung dịch H2SO4 dư, thu được 

8,96 lít H2 (đktc). Khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp (X) là: 

A. 15,7 gam Fe và 8,05 gam Zn.      B. 14 gam Fe và 9,75 gam Zn.   

C. 8,4 gam Fe và 15,35 gam Zn.      D. 20 gam Fe và 3,75 gam Zn. 

Câu 49:  Hòa tan hoàn toàn 7,8 gam một kim loại hóa trị I vào nước được một dung dịch bazơ 

(X) và 2,24 lít H2 (đktc). Tên kim loại hóa trị I là:  

A. Natri.      B. Bạc.    C. Đồng.      D. Kali. 

Câu 50: Cho 26 gam FeCl3 tác dụng với dung dịch NaOH 10%. Khối lượng dung dịch NaOH 

đem dùng là:  

A. 192 gam.    B. 19,2 gam.   C. 30,2 gam.     D. 20 gam. 

______________________ 

 

MÔN LỊCH SỬ 

 

I/ Trắc Nghiệm: Ôn tập lại các bài từ bài 8-11 trong SGK. 

II/ Hướng dẫn ôn tập: 

Chủ đề: Mĩ, Nhật Bản sau chiến tranh thế giới thứ hai(Bài 8, Bài 9). 

Bài 8: - I/ Tình hình kinh tế Mĩ sau chiến tranh thế giới thứ hai. 

• III/ Chính sách đối ngoại của Mĩ sau chiến tranh. 

Bài 9: - I/ Tình hình Nhật Bản sau chiến tranh. 

• II/ Nhật Bản khôi phục và phát triển kinh tế sau chiến tranh. 

Bài 10:Các nước Tây Âu: 

I/ Tình hình chung. 

II/ Quá trình liên kết. 

Bài 11: Trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai. 

I/ Sự hình thành trật tự thế giới mới. 

II/Sự thành lập Liên hợp quốc. 

III/ “Chiến tranh lạnh”. 

IV/Thế giới sau “Chiến tranh lạnh”. 

______________________ 

 

MÔN ANH VĂN 

 

A. Revision content 

I. Vocabulary: 

          Review all vocabularies in units 1, 2, 3,4, 5,6 with the topics.  

• Traditional crafts, places of interest  

• City life 
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• Teen stress and pressure, changes in adolescence  

• Life in the past 

• Words to describe wonders of Viet Nam 

• Viet Nam: Then And Now. 

II. Grammar 

• Tenses: Present simple, present continuous, present perfect, future simple, past simple, 

past continuous and past perfect. 

• Complex sentences (clauses of concession, purpose, reason, and time) 

• Comparisons of adjectives and adverbs.(using : much/a lot/a bit, and a little with the 

comparative forms of adjectives to show how big the differences are. with the 

superlative forms of the adjective you can use second, third, …. You can use by far to 

emphasize superlatives.) 

• Reported speech 

• Question words before to – infinitive 

• Wishes for the present 

• Passive voice: Impersonal passive 

III. Structures: 

• Phrasal verbs 

• Used to 

• Adjective + to- infinitive 

• Adjective + that- clause 

• Suggest + V-ing/ clause with should 

IV. Phonetics:  

• All the vowels and consonants students have learnt 

• Clusters 

• Word stress and sentence stress 

 

      V. Skills:  

 + Reading for general and specific information about  a traditional craft village, local 

traditional crafts, their benefits and challenges; the features and important factors of 

cities; teen stress and pressure, and how to cope with them; life in the past, Viet Nam: 

Then & Now. 

            + Writing : Rewrite sentences,… (Related to grammar and structures from U1-U6) 

   

B.  Types of exercises 

I. PHONETICS & PRONUNCIATION  

1. Mark the letter A, B, C or D to indicate the word whose underlined part differs from 

the other three in pronunciation in each of the following questions  

2. Mark the letter A, B, C or D to indicate 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 to indicate the most suitable response to complete each 

of the following exchanges. 

4. 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. 
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5. 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 

3. Rewrite the following sentences, using the words given in CAPITALS. Keep the 

new sentences as close in meaning to the original ones as possible. 

C. EXERCISES  

I. PHONETICS 

 Ex 1  Find the word which has a different sound in the part underlined. 

 1. A. artisan  B. handicraft  C. limestone  D. authenticity 

 2. A. carve  B. cart  C. sculpture  D. facing 

 3. A. exporter  B. rickshaw  C. fortress  D. recognition 

 4. A. tomb  B. domed  C. boom  D. igloo 

 5. A. tunnel  B. sculpture  C. mushroom  D. university 

 6. A. religion  B. divide  C. primary  D. comprise 

 7. A. attended  B. started  C. persuaded  D. learned 

 8. A. campus  B. access  C. underpass  D. backpack 

 9. A. invention  B. suggestion  C. information  D. protection 

 10. A. pedestrian  B. equipment  C. trench  D. elevated 

 Ex 2  Find the word whose stress pattern is different from the others. 

 1. A. affordable  B. indicator  C. achievement  D. importance 

 2. A. adolescence  B. cognitive  C. concentrate  D. comfortable 

 3. A. emergency  B. frustrated  C. independence  D. decision 

 4. A. fabulous  B. reliable  C. variety  D. spectacular 

 5. A. picturesque  B. metropolitan  C. independence  D. adulthood 

      6. A. lacquerware  B. drumhead  C. sculpture  D. artisan 

 7. A. authentic  B. craftsman  C. workshop  D. layer 

 8. A. embroider  B. preserve  C. artifact  D. initial 

 9. A. flyover  B. skytrain  C. underpass  D. misbehave 

 10. A. tolerant  B. minority  C. equipment  D. assignment 

II. VOCABULARY AND GRAMMAR  

Ex 3  Use the nouns in the box to complete the sentences. 

  

 1. This ………………. has been standing here since the 15th century. 

 2. The government must take ………………. to preserve historical sites in the area. 

 3. 30 candidates can be accepted in the company in some ……………….  

 complex structure  measures  recognition  responsibility 
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 4. The Imperial Citadel of Thang Long is a ………………. that consists of royal palaces 

and monuments. 

 5. The new plan of the government to preserve the environment has received ……………. 

from the public 

Ex 4  Fill in the blank with the suitable word. 

  

  Nowadays, teenagers suffer from different kinds of (1) ……………; however, part of 

them comes from their parents. Particularly, several teenagers are trying their best to meet 

the (2) …………… of their parents because they do not want to (3) …………… their 

parents. Meanwhile there are some parents who do not (4) …………… their teenagers to 

do what they can hardly do. In my opinion, parents should be the ones who make students 

feel (5) …………… If they are (6) …………… or depressed with their bad grades, please 

don’t get angry with them, and let’s (7) ……………  in your children’s shoes to understand 

how much stressful they are. 

 Ex 5  Put the verbs in brackets in to the correct forms. 

 1. Where you (spend) …………… your summer holiday last year, Tam? 

 2. In my country, it (not rain) …………… much in winter. 

 3. Let’s wait for Lien (arrive) …………… and we (have) …………… dinner with her. 

 4. Would you like (join) ……………  my class next Sunday? 

  We (visit) …………… the local museum. 

 5.  I love (be) …………… on my own and (listen) …………… to music.  

 6.  Are you planning (go) …………… on holiday this year? 

 7. Matthew suggested (go out) ………… for a meal, but I wanted (stay) ……… at home. 

 8. When I was a child, I couldn’t bear (sleep) …………… in the dark. 

Ex 6  Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word or phrase 

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

 1. She has been staying up late studying for the exam because she doesn’t want to 

disappoint her parents. That’s why she is a bit tense now. 

 A. delighted B. left-out C. surprised D. stressed 

 2. I feel so depressed now and I wish my parents could put themselves in my shoes to 

understand that I want to be a designer instead of a doctor. 

 A. stressed B. down C. confident D. calm 

 3. I suppose that Mai should take a break then start doing these hard assignments again. It 

would be better for her. 

 A. continue B. stay up late C. empathise D. rest 

 4. My parents said design graduates wouldn’t find jobs easily, so they wanted me to get a 

medical degree. 

 A. disappoint B. expect C. have occupations   D. replace 

 5. I doubt that you can’t understand her situation and help her feel better. 

 A. believe B. suspect C. compete D. advice 

 6. Tom bought a new camera for Mary to replace the one he had borrowed and lost. 

 pressures  delighted  graduate  expectations  expect  degree 

  disappoint  relaxed  frustrated put yourself 
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 A. compensate  B. empathise C. encourage D. assure 

 7. Tom assured me that this kind of problem wouldn’t happen again. 

 A. failed B. experienced C. improved D. ensured 

 8. When you are in difficult situations, you will need adult support and guidance to make 

informed decisions and overcome stress. 

 A. development B. instruction C. operation D. change 

 9. As a teenager, you should learn how to develop healthy habits. 

 A. create B. take risk C. deal with D. cooperate 

 10. Knowing how to cooperate with others and resolving conflict are among the important 

social skills which every student should have. 

 A. recognising  B. concentrating C. dealing with D. managing 

 Ex 7  Choose the best answer (A, B, C or D). 

 1. In 1995, I went back to Viet Nam after 30 years and to my ………………., the 

population was three times higher but the country no longer suffered illiteracy. 

 A. surprise B. surprises C. surprised D. surprising 

 2. Viet Nam ………………. decades of fighting for freedom before the country became 

totally independent. 

 A. experience B. have experienced   

 C. will experience  D. had experienced 

 3. It was ………………. of her to be able to solve the Maths problem. 

 A. unprofessional  B. kind C. brave D. smart 

 4. Before the 1990s, trams ………………. a popular means of transport in Hanoi. 

 A. are B. have been C. had been D. will be 

 5. A ………………. is a castle on high ground in or near a city, where people could go 

when the city was being attacked 

 A. cathedral B. monument C. centre D. citadel 

 6. I’m travelling around Viet Nam next week. Can you ……………. a good place to visit? 

 A. introduce B. recommend C. talk D. speak 

 7. A ………………. is a cave that is big enough for humans to go inside. 

 A. cavern B. bay C. fortress D. church 

 8. The hotel is beautifully ………………. in a quiet spot near the river. 

 A. located B. situated C. lying D. sitted 

 9. Hue’s most outstanding attractions are the emperors’……………….  

 A. tombs B. graves C. cemetery D. history 

 10. It’s well worth ………………. to the Perfume Pagoda. 

 A. go B. to go C. going D. to going 

11. It is important to ___________ the wonders of the world so that future generations can 

see them with their own eyes. 

A.destroy 

B.ignore 

C.remain 

D.preserve 

12. You don't have to go to a supermarket for that. Just wait for a street ___________ to go 

past, and buy it. 



30 

 

A.person 

B.vendor 

C.supplier 

D.purchaser 

13. Production methods in the village are normally ___________ from ancestors to the 

younger generations. 

A.passed away 

B.passed out 

C.passed up 

D.passed down 

14. It is important to decide if promotion should be based on merit or ___________. 

A.gender 

B.year 

C.seniority 

D.weight 

15. It's a great experience to be sitting comfortably in a ___________ pulled by someone 

through the ancient streets. 

A.bicycle 

B.rickshaw 

C.car 

D.train 

16. Working in a place full of hustle and bustle like this, I can't help missing my tranquil and 

___________ village. 

A.picturesque 

B.modern 

C.loud 

D.ugly 

17. The scenery is ___________ when viewed from the mountain top. It feels like your 

breath is being taken away. 

A.nice 

B.good 

C.spectacular 

D.peaceful 

18. ___________ by the sea, the country has the advantage of having a large coastal area. 

A.Situating 

B.Located 

C.Locating 

D.Stood 

19. I love it when we go to see plays, and try to ___________ when we get back home. 

A.play 

B.role-play 

C.act them out 

D.act 

20. It is hard for people of different ___________ to get along in an extended family. 

A.generations  B.genders 

C.blood   D.families 
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Ex 8  Fill in the gap with a suitable preposition. 

 1. We are looking forward ………………. hearing from you . 

 2. The final exam will be held ………………. May 5th, 2007. 

 3. The competition will take place ………………. 7a.m. and 11 a.m. 

 4. Can you tell me how many chapters this book consists ……………….?  

 5. People have to live ………………. difficult condition. 

 

 Ex 9  Find and correct the mistake. 

 1. I wish you will come to my party next week. 

  ...............................................................................................................................  

 2. I wish it stops raining now. 

  ...............................................................................................................................  

       3. I used to having a very good time with my grandparents when I was a child. 

             ………………………………………………………………………………… 

 4. My classmate told me you can’t explain the rule to her. 

  ...............................................................................................................................  

  5. I wish I can go to see all the wonders which have been recognised by UNESCO. 

  ...............................................................................................................................  

      6. She wish she could speak English well. 

  ...............................................................................................................................  

        7. He suggested to go to Phong Nha Cave since it's a famous natural wonder of Viet Nam. 

                  ……………………………………………………………………………………………  

 8. The last exhibition was not so interesting than this one. 

  ...............................................................................................................................  

 9. Marriage used to arrange by parents. 

  ...............................................................................................................................  

 10. I don’t know how speak Japanese. 

  ...............................................................................................................................  

 

III. READING    

 Ex 10  Choose the correct option A, B, C or D for each gap in the passage. 

  We had finally finished the school year and Trang asked me (1) ………….. to Da Nang by 

train with her. I thought that it was dangerous to go (2) ………….. ourselves since we were 

just fifteen. But Trang was confident that she could take me there (3) ………….. Moreover, 

our parents were (4) ………….. busy to go with us, so they were happy to (5) ………….. us 

go. They even took us to Hanoi Station and left us there with all the luggage and tickets. I was 

still (6) ………….. that we would get lost, but Trang was pleased (7) ………….. to go on her 

own. We both felt that it was more convenient to go by night train (8) ………….. we could 

sleep during the night. When we arrived, I was astonished that the city was very different (9) 

………….. what I saw five years earlier, and I was (10) ………….. relieved that we had 

arrived safe and sound as she promised. 

 1. A. go B. to go C. going D. went 

 2. A. by B. on C. with D. for 
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 3. A. safe B. safety C. safely D. unsafe 

 4. A. so B. such C. enough D. too 

 5. A. allow B. permit C. let D. force 

 6. A. happy B. relieved C. worried D. confident 

 7. A. to allow B. to be allowed C. allow D. be allowed 

 8. A. as B. because C. since D. All are correct 

 9. A. with B. for C. from D. as 

 10. A. so B. such C. enough D. too 

 Ex 11  Read the passage and answer the following questions. 

  Adolescence is a transitional stage of physical and psychological development that 

generally occurs during the period from puberty to legal adulthood. This is a vital  part of life. 

This is also a very critical period of life. In adolescent girls and boys, both are floating in a 

colorful and fantasy world. So everything seems colorful to them. That’s why they may go 

astray. Adolescence is a time of risks. Unlimited freedom brings disasters for them. They rush 

to the path of destruction without knowing the consequence. Adolescent is a young person 

who is developing from a child to an adult. Adolescents are vulnerable to various diseases. 

They may be addicted to alcohol, cigarettes and other drugs which may cause them deadly 

diseases. They are also in danger of sexual relationship which will lead them to intentional 

and unintentional injuries, unintended pregnancies, and sexually transmitted infections 

including Human Immunodeficiency Virus popularly known as HIV. Many of them also face 

a wide range of adjustment and mental health problems. That is why, it is necessary to be very 

careful about the diseases that can be life threatening. It is essential to teach them that 

addiction to alcohol, cigarettes and other drugs may destroy their life. Moreover, they should 

be given religious teaching besides general education about physical relationships. They 

should be practical examples of what may happen due to unsafe sexual relationships. 

 • Answer the questions: 

 1. What is adolescence? 

  ...............................................................................................................................  

 2. Why do both boys and girls may go astray in adolescence age? 

  ...............................................................................................................................  

 3. Who are adolescents? 

  ...............................................................................................................................  

 4. What do the adolescents may addicted? 

  ...............................................................................................................................  

 5. How can adult do to prevent those situations? 

  ...............................................................................................................................  

IV. WRITING    

 Ex 12  Rewrite the following sentences based on the given words. 

        1. He suggested seeing Trang An, a natural wonder of our area.(VISITING) (What about + 

V-ing?) 

 → What about ……………………………………………………………..? 

  2. You should visit the historical places of the area. (WORTH – Worth + doing sth) 

         → It is………………………………………………………………………. . 

       3. Despite his hunger, he turned down on any food that his mother cooked for him. 

 →  Although  ...............................................................................................................  
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  4. “You should really put all the assignments aside and let your hair off for one day.”, 

suggested my Dad. (Suggest + that – Clause) 

 →  My Dad  .................................................................................................................  

 5. People are overusing plastic bags, which can do harm to our environment. (Passive form) 

 →  Plastic bags  ...........................................................................................................  

 6. People buy different types of silk products such as cloths, scarves, ties and dresses in Van 

Phuc village in Hanoi. (Passive form) 

 →  Different types of ...................................................................................................    

 7. He often asks me some personal questions. I don’t like it at all. (Present wishes) 

 →  I wish  ....................................................................................................................  

8.  Margaret Thatcher was born and spent her childhood in the town of Grantham, 

Lincolnshire,   

        England. (GREW)    ( Phrasal verbs) 

→  Margaret Thatcher………………………………………………………………………..  

9. My aunt has got two teenage children, but they don't seem to have a good relationship with 

each  

      other. (GET)  ( Phrasal verbs) 

→  My aunt………………………………………………………….………………………….. 

10. They expect more than 100,000 people will attend the festivals at the Perfume Pagoda this 

year.  

      (IT)  ( Impersonal Passive) 

      →  It is  ………………………………………………………………………………………. 

11. “Where can we get those traditional handicrafts?” Nick wondered. ( Reported speech) 

      → Nick wondered ……………………………………………. 

12, “Should I help Chau with the money my mum gave to me?” she wondered. (Reported 

speech) 

      → She couldn't decide ……………………………………………. 

13. This exhibition is much more interesting than the last one. (Comparative of adj) 

      → The last exhibition …………………………………………… 

14, This city hasn't changed since the 1990s.(THE SAME)   (Comparative of adj) 

      → This city is …………………………………..…………………. 

15. The government carried out a job training program in rural areas. The government wanted 

young   

      people to find jobs in their own villages. (IN ORDER THAT)   

      → The government carried 

out ……………………………………..……………………….………… 

    16. Nowadays people can talk and exchange information easily thanks to technological 

advances. It   

                        is convenient.(S + tobe + ADJ + THAT + Clause) 

 →  It is  ........................................................................................................................  

   17. In this busy world, parents and children don’t have much quality time for each other. It is 

such a pity. (A + tobe + Adj + THAT + Clause) 

 →  It is  ........................................................................................................................  

   18. My neighbor looked after my pet cat when I was away for some days. She was very 

helpful.(S + tobe + Adj + TO – V(inf) ) 

 →  It was  ....................................................................................................................  
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     19. I left my hometown to go to university in 2010. This bridge was built in my hometown 2 

years after that.(BY THE TIME + Past simple + Past perfect ) 

 →  By the time  ...........................................................................................................  

   20. My brother got a good job in a state bank, then he got married. (BEFORE + Past simple + 

Past  Perfect) 

 →  Before  ...................................................................................................................  

THE END 

_________________________ 

  

MÔN NGỮ VĂN 

 

I. VĂN BẢN. 

• Ôn tập các văn bản đã học từ đầu năm 

1. Các văn bản trung đại 

• Chuyện người con gái Nam Xương, Hoàng Lê nhất thống chí, Truyện Kiều (cả 2 

đoạn trích: Chị em Thúy Kiều, Kiều ở lầu Ngưng Bích) 

2. Thơ- truyện  hiện đạị 

• Thơ: Đồng chí, Bài thơ về tiểu đội xe không kính, Đoàn thuyền đánh cá, Bếp lửa,  

• Truyện: Làng, Lặng lẽ Sa Pa, Chiếc lược ngà 

3. Văn bản nghị luận 

• Phong cách Hồ Chí Minh, Đấu tranh cho một thế giới hoà bình 

*Yêu cầu: 

• Thuộc thơ (đối với các bài thơ) 

• Tóm tắt nội dung đối với các tác phẩm truyện 

• Trả lời các câu hỏi đọc hiểu phần đọc hiểu cuối văn bản. 

II. Tiếng Việt: 

• Học lại các khái niệm Tiếng Việt: Các phương châm hội thoại;  Cách dẫn trực tiếp 

và cách dẫn gián tiếp; Các bài tổng kết về từ vựng…Các kiểu câu theo cấu tạo ngữ 

pháp và phân loại theo mục đích nói… 

• Biết vận dụng các kiến thức Tiếng Việt vào viết đoạn 

• Phát hiện và nêu tác dụng của các biện pháp tu từ trong các câu thơ, câu văn 

III. Tập làm văn 

1. Nghị luận về các đoạn thơ, các nhân vật trong các tác phẩm truyện (dựng đoạn) 

2. Nghị luận xã hội: 

• Dạng đề rút ra từ 1 câu chuyện ngoài SGK hoặc 1 vấn đề trên báo hoặc trên truyền 

hình hoặc trong thực tế…. 

VD: Lòng hiếu thảo, vai trò của gia đình, trí tuệ, sự hi sinh, cống hiến… 

________________________ 

 

MÔN TOÁN HỌC 

 

I – Lý thuyết 

1. Đại số: Trả lời các câu hỏi trong SGK trang 39, phần tóm tắt các kiến thức cần thiết SGK 

trang 60-61. 

2. Hình học: Phần tóm tắt các kiến thức cần nhớ SGK trang 92-93 và trang 126-127. 

II – Bài tập SGK: Từ 32 -> 38 SGK trang 61-62. 
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III – Bài tập thêm: 

 

PHẦN 1: RÚT GỌN BIỂU THỨC 

Bài 1: Thực hiện phép tính: 

a) A =                                                  b)   

c)                                                     d)  

e) E =                                                g) G =   

Bài 2: Giải phương trình: 

a)                                 b)           

c)                                                           d)  

e)                                                        g)  

h)                                                                 i)  

 

Bài 3: Cho A =  

1) Rút gọn A                                                     2) Tính A biết                               

3) Tìm x để A = -1/2                                         4) Tìm x để A≥A              

5) Tìm GTNN của A                                         6) Tìm x nguyên để A nhận giá trị nguyên  

7) Tìm x để A nhận giá trị nguyên. 

8) Với x > 1/ 4,  so sánh A2 và 2A                                                 

9) Tìm x để                                 10)Tìm GTLN của P = A                  

Bài 4: Cho biểu thức:  

1) Rút gọn B                      2) Tính giá trị của B khi x = 9 

3) Tìm x để B = 0,5           4) Tìm x để B > 2/3 

5) So sánh B với -5            5) Tìm x nguyên để B nguyên. 

Bài 5: Cho  và  

1) Tính giá trị của A khi x = 25. 

2) Rút gọn biểu thức B 

3) Cho P = . Tìm GTNN của P 

Bài 6: Cho hai biểu thức  và   

1) Tìm điều kiện xác định của biểu thức A và B   
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2) Chứng minh rằng  

3) Tìm giá trị của  để biểu thức  có giá trị là số nguyên. 

PHẦN  2: HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ 

Bài 7: Cho hàm số y = (2m – 3)x – 1 có đồ thị là đường thẳng d.  

1)Tìm m để: 

    a) Hàm số đồng biến? Nghịch biến? 

    b) Đường thẳng d đi qua điểm (-2; -3). 

    c) Đường thẳng d song song với đường thẳng  

        (d’): y = (-m + 2)x  + 2m. 

    d) Đường thẳng d đồng quy với hai đường thẳng y = 2x – 4 và y = x +1. 

    e) Đường thẳng d tạo với trục Ox góc 600. 

    g) Đường thẳng d cắt đường thẳng y = -3x + 2 tại một điểm nằm bên trái trục tung. 

    g) K/c từ gốc tọa độ đến đường thẳng d bằng 15  

    h) K/c từ gốc tọa độ đến đường thẳng d là lớn nhất. 

    i) Đường thẳng d cắt hai trục tọa độ tạo thành một tam giác có diện tích bằng 3. 

2) Chứng minh đường thẳng d luôn đi qua một điểm cố định nằm trên trục tung.  

Bài 8: Cho hai đường thẳng (d): y = 12x + 4 và (d’): y = -x + 4 

1) Xác định các góc giữa d và d’với tia Ox (làm tròn đến độ). 

2) Xác định góc tạo bởi hai đường thẳng d và d’. 

3) Gọi giao điểm của d và d’ với trục hoành theo thứ tự là A, B; giao điểm của hai đường thẳng là 

C. Tính chu vi và diện tích tam giác ABC. 

 

PHẦN 3: HÌNH HỌC 

Bài 9: Một con mèo ở trên cành cây cao 6,5m. Để bắt mèo xuống cần phải đặt một cái thang đạt 

độ cao đó, khi đó góc của thang với mặt đất là bao nhiêu, biết chiếc thang dài 6,7m?(làm tròn đến 

độ) 

Bài 10: Cho   vuông tại A có đường cao  AH. 

1) Cho biết . Tính độ dài các đoạn BC, HB, HC, AH; 

2) Vẽ HE vuông góc với AB tại E, HF vuông góc với AC tại F . 

a. Chứng minh ;   

b. Chứng minh: . 

3) Chứng minh:  

Bài 11: Cho nửa đường tròn (O), đường kính AB = 2R. Trên cùng nửa mặt phẳng bờ AB vẽ hai 

tiếp tuyến Ax, By. M là điểm trên (O) sao cho tiếp tuyến tại M cắt Ax, By tại C, D. Đường thẳng 

AD cắt BC tại N. 

1) Chứng minh bốn điểm A, C, M, O cùng thuộc một đường tròn. Xác định bán kính của đường 

tròn đó; 

2) Chứng minh OC song song với BM; 

3) Tìm vị trí điểm M để diện tích tứ giác ACDB nhỏ nhất; 

4) Chứng minh MN vuông góc với AB. 
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Bài 12: Cho đường tròn (O; R). Từ điểm A trên (O), kẻ tiếp tuyến d với (O). Trên đường thẳng d 

lấy điểm M bất kì (M khác A), kẻ cát tuyến MNP, gọi K là trung điểm NP. Kẻ tiếp tuyến MB, kẻ 

AC vuông góc với MB và BD vuông góc với MA. Gọi H là giao điểm của AC và BD, I là giao 

điểm của OM và AB. Chứng minh: 

1) Bốn điểm A, M, B, O cùng thuộc một đường tròn. 

2) Năm điểm O, K, A, M, B cùng thuộc một đường tròn. 

3) OI . OM = R2 và OI . IM = IA2. 

4) Tứ giác OAHB là hình thoi. 

5) O, H, M thẳng hàng. 

Bài 13: Cho đường tròn (O, R) có hai đường kính vuông góc là AB và CD. Lấy điểm K thuộc 

cung AC nhỏ, kẻ KH vuông góc với AB tại H. Nối AC cắt HK tại I, tia BC cắt HK tại E; nối AE 

cắt đường tròn (O, R) tại F. 

1) Chứng minh: B, H, F, E cùng thuộc một đường tròn. 

2) Chứng minh: EC . EB = EF . EA và E, K, H thẳng hàng. 

3) Cho H là trung điểm OA, tính theo R diện tích tam giác CEF. 

4) Cho K di chuyển trên cung nhỏ AC. Chứng minh đường thẳng FH luôn đi qua một điểm cố 

định. 

 

PHẦN 4: BÀI TẬP NÂNG CAO: 

Bài 14: Tìm x, biết: 

a)                             

 b)  

Bài 15: Cho a, b, c > 0 và a + b + c = 1. chứng minh:  

Bài 16: Tìm GTLN của biểu thức  

A = . 

Bài 17: Với hai số thực không âm a, b thỏa mãn: 

 a2 + b2 = 4. Tìm GTLN của M =  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


