
NỘI DUNG ÔN TẬP THI CUỐI KỲ II MÔN ANH 7 NĂM HỌC 2021-2022 

A. LANGUAE FOCUS: 

GRAMMAR: 

 How far  The future continuous 

 Used to  The future simple passive 

 -ed and –ing adjectives  Will for prediction 

 Connectors: although, despite/ in 

spite of, however/ nevertheless. 

 Possessive pronouns 

 H/ Wh questions  Comparisons: fewer / less / more + 

nouns 

 Adverbial phrases  Tag questions 

PRONUNCIATION: 

 Sounds: /e/, /ei/, /t/, /d/, /id/. 

 Stress: two syllables, three syllables. 

B. EXERCISES: 

I. PHONICS: 

Find the word which has a different sound in the underlined part in each line. 

1. A. train B. railway C. waiting D. air 

2. A. station B. pavement C. traffic D. information 

3. A. ahead B. healthy C. seatbelt D. bread 

4. A. helicopter B. entertaining C. schedule D. kilometre 

5. A. head B. seat C. heavy D. weather 

6. A. wanted B. washed C. worked D. stopped 

7. A. divided B. embarrassed C. crowded D. excited 

8. A. indicate B. take C. performance D. mistake 

9. A. excited B. wanted C. filled D. decided 

10. A. frightened B. disappointed C. amazed D. terrified 

Choose the word which has a different stress patter from the others: 

11. A. affect B. circle C. critic D. Easter 

12. A. festive B. fossil C. greasy D. affect 

13. A. gripping B. harvest C. invest D. highlight 

14. A. panel B. replace C. pedal D. poster 

15. A. agree B. hurry C. enter D. visit 

16. A. biogas B. cultural C. criminal D. disaster 

17. A. celebration B. competition C. beautiful D. decoration 

18. A. dangerous B. driverless C. energy D. performer 

19. A. environment B. electricity C. available C. suggestion 

20. A. plentiful B. abundant C. renewable D. consumption 

II. VOCABULARY AND GRAMMAR: 

Choose the correct option for each gap in the sentences. 

1. Nam used to_______ morning exercise when he got up early. 

A. did B. does C. doing D. do 

2. I didn’t _______ eat with chopsticks when I lived in America. 

A. use to B. used to C. use D. to be 

3. How _____is it from the Earth to the moon? 

A. long B. much C. far D. distance 

4. It stars Marlon Brandon as the Godfather. He won an Oscar for his ______ as the boss. 

A. action B. performance C. actress C. direction 

5. Did you read that ______ of the Chainsaw Massacre at Halloween?  

- It said that the film was so moving. 

A. review B. report C. recommend D. summary 

6. The movie was so terrible. ______, Tom saw it from beginning to end. 

A. Nevertheless B. In spite of C. Despite D. Although 

4. The film on TV last morning made me _____. 

A. bore B. boring C. bored D. boredom 



5. She’s sure that they will find the film______. 

A. entertain B. entertaining C. entertainment D. entertained 

6. People put pumpkin _____ outside their homes during Halloween. 

A. lights B. neon sign C. lanterns D. lamp 

7. Tet holiday is the most important ______ for Vietnamese people. 

A. celebration B. activity C. action D. anniversary 

8. _______ do people organize this festival? - To pray for better crops. 

A. What B. How C. Why D. How long 

9. _______will the Elephant Race Festival be held next year? - In Dong Van village. 

A. When B. Where C. How D. Who 

10. _______ stamps are those on the table? – My uncle’s. 

A. Which B. What C. Whose C. How often 

11. I think that solar energy can be a/ an _________ source of energy in 2025. 

A. inexpensive B. alternative C. limited D. non-renewable 

12. If everyone wastes energy such as: oil, coal, etc, it will quickly run _______. 

A. in B. at C. out D. from 

13. We _____ the low energy light bulbs in the kitchen at this time tomorrow morning. 

A. will put B. will be putting C. will be put D. put 

14. The tax on petrol _______ to 15% next September. 

A. increases B. will increase C. will be increasing D. will be increased 

15. By the year 2020, people in my city _______ energy from wind. 

A. will use B. will be using C. will be used D. are going to use 

16. Coal ________ by another renewable source. 

A. will be replaced B. will replace C. will be replacing D. will replaced 

17. He managed to _____ the boat between the rocks. 

A. ride B. drive C. sail D. pedal 

18. Will you ______ a taxi or a train? 

A. walk B. take C. fly D. make 

19. In the future, most people will travel ______ flying trains. 

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

20. We ______ automatic plane to travel around the world in 2031. 

A. own  B. will own C. will be owning D. will be owned 

21. The black scarf is Tom’s, ________ is red. 

A. I B. me C. my D. mine 

22. A: Mary, _____ spaghetti sauce is delicious!  B: Thank you, but it’s not as good as _____. 

A. yours - your B. your – yours  C. yours - yours D. your - your 

23. “..................” is an underground train system, especially the one in Paris. 

 A. Metro B. Monowheel C. Skytrain 

24. “..................” has one wheel and is very easy to fall. 

 A. Monowheel B. Hover scooter C. Sky safety system 

25. When using a .................., you can do anything you like such as reading or sleeping. 

 A. driverless car B. solar-powered car C. high-speed train 

26. Maybe this transport invention will be used a lot in the future because it’s convenient and .................. 

 A. gridlocked B. environmentally friendly C. weird 

27. This morning I couldn’t go to work in time because of .................. roads. 

 A. gridlocked B. supersonic C. solar-powered 

28. .................. grandfather used to take us fishing. 

 A. Mine B. My C. Our D. Ours 

29. This dessert is .................. but you can have it.  

 A. my B. mine C. yours D. delicious 

30. Whose is this? It’s ............... 

 A. mine B. me c. my D. I 

31. We moved into the new house three weeks ago but we still don’t have ............... new phone number. 

 A. we B. us C. our D. ours 

32. She didn’t have ............... coat so he gave ............... 



 A. his; hers B. her; his C. her; him D. hers; his 

Choose the word or phrase that is CLOSEST in meaning to the underlined part in each of the 

following sentence. 

31. I think Tom and Jerry is the best animation for children. 

A. action    B. comedy   C. cartoon  D. documentary 

32. When will the information be made available? 

A. accessible   B. busy  C. plentiful  D. abundant 

33. A video game will provide endless hours of fun. 

A. irregular   B. short  C. deep  D. limitless 

34. The Isle of Wight is one of the most well-known festival in our country. 

A. unusual   B. famous  C. unpopular  D. interesting 

35. This horror film is very scary. 

A. frightening   B. amazing  C. entertaining  D. shocking 

Choose the word or phrase that is OPPOSITE in meaning to the underlined part in each of the 

following sentences. 

36. Natural gas is limited and it is harmful to the environment. 

A. unlimited   B. safe   C. exhaustible  D. dangerous 

37. Nuclear power can provide enough electricity for the world’s need, but it is expensive and dangerous. 

A. polluting   B. cheap  C. convenient  D. important 

38. The Segway is becoming more popular these days. 

A. attractive   B. suitable  C. likeable  D. uncommon 

39. Coal will be replaced by another renewable source. 

A. suitable   B. unpleasant  C. abundant  D. non-renewable 

40. We are so into the music played by him. 

A. enjoy   B. excite about C. dislike  D. fond of 

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

questions.  

41. A: Wow! Driverless cars already exist. I can’t believe it. 

      B: ………….. 

A. I agree with you.     B. That’s a great idea   

C. I don’t like driverless cars.    D. Yes, they look so cool! 

42. A: In La Tomatina Festival, people get to throw tomatoes at each other for one hour. 

      B: ………….. 

A. Wow! That does sound unusual.   B. I like La Tomatina Festival. 

B. I will take part in La Tomatina.   D. Oh really? 

43. A: I’m bored. How about seeing a film? 

      B: ………….. 

A. I like horror films.     B. It’s my pleasure. 

C. Good idea! What shall we see?   D. No, thanks. 

44. A: How far is it from Vung Tau to Ho Chi Minh city? 

     B: ………….. 

A. It’s very far.     B. It takes about two hours or more. 

C. It’s about 120 km.     D. You can get to Vung Tau by boat. 

Find and correct the mistake. 

45. Will you wait for her when her plane will arrive tonight?    …..…………… 

46. I have learnt how to swim in 2010.       ………………… 

47. In the future, cars might to use the energy from air, water or plants.  ………………………… 

48. Did you used to play marbles when you were small?    ………………………… 

49. Next week at this time, you will lying on the beach.    ………………………… 

50. Although the program is late, but we will wait to watch it.   ………………………… 

51. Tomorrow the flowers will be plant everywhere to welcome the flower fair ………………………… 

52. In spite of I was tired, I couldn’t sleep.      ………………………… 

53. The film is excited and we are excited about watching it    ………………………… 

54. We enjoyed seeing the amazed village from the far distance.   ………………………… 



55. At this time next week we will cycling to work to reduce the air pollution. ………………………… 

III. READING: 

A. Choose the most suitable word to complete the passage. 

LONDON TAXI 

  Robert is a taxi driver in London. He (56) __________  six days a week. He can start and finish his work 

at any time he wants, as long as he works enough hours during the day. As London is a very busy city, 

sometimes he works overtime on a Saturday, which is good as it means extra money. (57) __________ a taxi 

is difficult and dangerous. Traffic in the city is often slow because of accidents and construction sites which 

drivers have to go around. When it rains or snows, the roads are very (58) __________ to drive on. Robert 

sometimes gets paid especially when he has to deal with drunk (59) __________. Most of Robert’s passengers 

are friendly and tip him generously. Robert likes his job, (60) ______ lately he has been suffering with 

backache. He is wondering if he is old. 

56. A. work   B. worked   C. has worked   D. works 

57. A. Driving   B. Riding   C. Sailing   D. Flying 

58. A. easy   B. difficult   C. simple   D. busy 

59. A. pedestrians  B. drivers   C. passengers   D. pilots 

60. A. so   B. and    C. but    D. or 

B. Choose the most suitable word to complete the passage. 

Staying safe on foot and bike 

Look out for yourself and your friends when out (61)________ foot and bike. Choose the (62) 

________ routes you can like quieter, slower roads, with pavements if you’re walking or (63) ________ if 

you’re going by bike. 

It’s easy to get distracted by your phone or by friends, but you need to be (64)________ to traffic. 

Put your phone away and take your earphones (65)________ when crossing the road. Don’t trust that drivers 

(66)_______ spot you and be able to stop in time – many drivers go too fast and don’t (67) ________ 

enough attention, (68)________ anything you can do to protect yourself is a good thing. 

61. A. on    B. in    C. by    D. with 

62. A. safe    B. safer   C. safest   D. safely 

63. A. zebra crossings  B. cycle paths   C. footpaths   D. bumpy roads 

64. A. risky    B. warning   C. serious   D. alert 

65. A. off    B. over   C. out    D. down 

66. A. must    B. will    C. could   D. should 

67. A. pay    B. make   C. turn   D. take 

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

C. Read the passage carefully, then chooose the best answer: 

     Together with Bai Dinh and Yen Tu Pagoda Festival, Huong Pagoda Festival is among the greatest 

Buddhist festival in northern part of Vietnam. Huong Pagoda is located in My Duc District, 70 kilometers 

away from Hanoi to the south. This festival lasts for three months from the first to the third month in Lunar 

Calendar. In fact, the official opening day for the festival is on the 6th day of the first Lunar month. As other 

festivals in Vietnam, Huong Pagoda Festival is also divided into two parts: The ceremonies and the 

entertaining activities. Ceremonial rituals consist of incense offering procession and Zen ceremony in which 

Monks and Buddhists offer incense, flowers, candles and fruits. During the ceremony, there are two monks 

performing beautiful and flexible dances. On the other hand, entertaining activities include enjoying boat 

cruise along Yen Stream for watching picturesque scenery, climbing mountain and exploring holy caves. It is 

believed that climbing up the top of Huong Tich Mountain will bring you fulfillment and great success in life. 

69. Where is Huong Pagoda? 

A. It is located in My Duc District, 70 kilometers away from Hanoi to the west. 

B. It is located in My Duc District, 70 kilometers away from Hanoi to the north. 

C. It is located in My Duc District, 60 kilometers away from Hanoi to the south. 

D. It is located in My Duc District, 70 kilometers away from Hanoi to the south. 

70. How long does the festival last? 

A. two months B. three months C. four months D. one month 

71. The official opening day for the festival is __________. 

A. on the 6th day of the first Lunar month B. on the 6th day of the second Lunar month 



C. on the 5th day of the first Lunar month B. on the 5th day of the second Lunar month 

72. What are the two parts of Huong Pagoda Festival? 

A. The ceremonies and the educating activities       B. The educating activities and the entertaining activities 

C. The ceremonies and the entertained activities     D. The ceremonies and the entertaining activities 

73. During the ceremony, there are two monks __________. 

A. offering incense, flowers, candles and fruits B. climbing mountain and exploring holy caves. 

C. performing beautiful and flexible dances D. singing and dancing 

74. People believe that climbing up the top of Huong Tich Mountain will bring them ____________. 

A. fulfillment and great success in life.   B. money and great success in life. 

C. fulfillment and money.     D. great success and happiness in life.  

Read and answer the questions. 

  Solar power is energy from the sun. The sun has been producing energy for billions of years, but it is 

only in the recent past years that this energy is collected and changed into heat and electricity. 

  The energy from the rays of the sun is called solar radiation. The energy from the sun has given power 

to all living things through photosynthesis. Photosynthesis takes place when plants use the sun’s energy 

to make its own food, and then of course, all other living organisms eat the plants or animals receiving 

that energy indirectly from the sun. 

  However, collecting solar power to create electricity and heat is not easy. Today, the sun’s energy is 

converted to thermal energy, which can be used to heat water for homes, swimming pools, greenhouses, 

and other buildings. 

  Solar energy is changed into electricity in two ways. Solar panels change sunlight into electricity. 

These panels collect, use and distribute the energy from the Sun. This type of collection is also used to 

inside part of batteries or calculators, but mainly used for power single homes or large power plants. 

75. Where is solar power from? 

 A. the moon   B. the sun  C. the earth   D. solar panels  

76. When have the sun energy been collected and used? 

 A. In the recent past years     B. For billions of years 

 C. For millions of years     D. For long time ago. 

77. What is called solar radiation? 

 A. Photosynthesis      B. Organisms   

 C. The energy from the rays of the sun   D. Sunlight 

78. What is the sun’s energy converted to? 

 A. Wind energy   B. hydro power  C. thermal energy D. batteries 

79. The phrase “takes place” is closest in meaning to __________ 

 A. takes part in   B. occurs   C. holds  D. starts  

80. Which of the following sentences is NOT TRUE in the passage. 

 A. Solar energy is collected and changed into heat and electricity. 

 B. Photosynthesis takes place when plants use the sun’s energy to make its own food. 

 C. Solar energy is changed into electricity in many ways. 

 D. Collecting solar power to create electricity and heat is difficult. 

IV. WRITING: 

A. Rewrite the following sentences so that the meaning stays the same, using the words given for each. 

81. The distance from the stadium to the parking lot is about 5 km. 

It …………………………………………………………………….. 

82. My mother worked at a restaurant 3 years ago but now she doesn’t. 

My mother used …………………………………………………………………….. 

83. What is the distance from the museum to the railway station? 

How far …………………………………………………………………….. 

84. We will solve the problem of energy shortage by using solar energy. 

The problem ………………………………………………………………….. 

85.They will show flying cars to the public when they finish them.  

Flying cars …………………………………………………………………….. 

86. They will install solar panels on the roof of our house next week. 

Solar panels ……………………………………………………………… 



87. We will use biogas for cooking and heating next month. 

Biogas ………………………………………………………………………………... 

88. People won’t burn fossil fuels for energy in the future. 

Fossil fuels ………………………………………………………………… 

89. The new restaurant looks good. It seems to have few customers. (however) 

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

90. Mary was sick. She didn’t leave the meeting until it ended. (despite) 

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

Mark letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to 

original one.  

91. This is my jet pack. 

A. This is mine jet pack.    B. This jet pack is mine. 

C. This jet pack is my.    D. Mine jet pack is this. 

92. Our car is modern, but their car is more modern. 

A. Our car is more modern than theirs.  B. Their car is not as modern as ours. 

C. Their car is more modern than ours car.  D. Their car is more modern than ours. 

            93. Governments will make more regulation to reduce industrial pollution. 

            A. More regulation will be made to reduce industrial pollution by the government. 

            B. More regulation will made to reduce industrial pollution by the government. 

            C. More regulation will be make to reduce industrial pollution by the government. 

            D. More regulation will make to reduce industrial pollution by the government. 

            94. We will minimize the use of electricity to save our energy. 

            A. The use of electricity will minimize to save our energy. 

            B. The use of electricity will be minimizing to save our energy. 

            C. The use of electricity will minimized to save our energy. 

            D. The use of electricity will be minimized to save our energy. 

95. My brother often watched TV in his free time last year, but he no longer does it. 

A. My brother used to watching TV in his free time last year. 

B. My brother used to watch TV in his free time last year. 

C. My brother used to watched TV in his free time last year. 

D. My brother use to watch TV in his free time last year. 

96. Although they prepared carefully, they had a lot of difficulties in making the film. 

A. Despite careful preparation, they had a lot of difficulties in making the film. 

B. In spite preparing carefully, they had a lot of difficulties in making the film. 

C. In spite of having a lot of difficulties in making the film, they prepare carefully. 

D. Despite they prepared carefully, they had a lot of difficulties in making the film. 

97. people/ until/ the/ flying cars/ use/ won't/ year 2050. 

A. People won’t use the flying cars until year 2050.       B. Flying cars won’t use people until the year 2050. 

C. People won’t use flying cars until the year 2050.       D. Won’t people use flying cars until the year 2050. 

98. New York/ will/ I/ week/ at/ staying/ this/ with/ be/ my/ next/ time/ parents/ in/. 

A. My parents will be staying with I in New York at this time next week.   

B. I will be staying with my parents at New York in this time next week.   

C. I will be staying with my parents in this time next week at New York. 

D. I will be staying with my parents in New York at this time next week.   

99. They will build a hydro-power station in the North of the country next year. 

A. Where will they build in the North of the country next year? 

B. What will they build in the North of the country next year? 

C. How will they build in the North of the country next year? 

D. What they will build in the North of the country next year? 

100. The Festival of the Sun is held on June 24th. 

A. When is the Festival of the Sun held?   B. Why is the Festival of the Sun held? 

C. How is the Festival of the Sun held?   D. When the Festival of the Sun is held? 

 

 

SPEAKING 



Topic 1: 

What is the traffic like in Hanoi?  

Can you name three different types of transport?  

What do the red/green/yellow lights on the traffic light mean?  

Topic 2: 

What do you need when you take a trip to the mountains?  

What do you need when you go camping?  

What activities can you do at the beach?  

Topic 3: 

What movie genre do you like? Why?   

Who is your favourite character in a movie? Why?  

Do you watch movies with subtitles?  

Topic 4: 

What type of energy do we use in Viet Nam?  

Why is renewable energy better for the environment?  

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

NỘI DUNG ÔN TẬP THI CUỐI KỲ II MÔN ÂM NHẠC 7 NĂM HỌC 2021-2022 

1. Ôn tập bài hát: 

+  Đi cắt lúa 

+ Khúc ca bốn mùa 

+Ca chiu sa 

+Tiếng ve gọi hè 

2. Ôn tập TĐN số 1,3,4,6,7. 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

NỘI DUNG ÔN TẬP THI CUỐI KỲ II MÔN CÔNG NGHỆ 7 NĂM HỌC 2021-2022 

Phần 1. Nội dung kiến thức cần ôn tập 

 1.Các đơn vị kiến thức đã học từ tuần 19 đến hết tuần 31 

Bài 30: Vai trò và nhiệm vụ phát triên chăn nuôi 

Bài 31: Giống vật nuôi 

Bài 32: Sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi 

Bài 33: Một số phương pháp chọn lọc và quản lý giống vật nuôi 

Bài 34: Nhân giống vật nuôi 

Bài 37: Thức ăn vật nuôi 

Bài 38: Vai trò của thức ăn đối với vật nuôi 

Bài 39: Chế biến và dự trữ thức ăn cho vật nuôi 

Bài 40: Sản xuất thức ăn vật nuôi 

Bài 42: Thực hành : Chế biến thức ăn giàu gluxit bằng men 

2. Một số câu hỏi trọng tâm 

Câu 1: Thế nào là sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi? VD? Đặc điểm về sự sinh 

trưởng và sự phát dục của vật nuôi? 

Câu 2 : Trình bày vai trò của chăn nuôi, nhiệm vụ chăn nuôi ở nước ta 

Câu 3: Trình bày các phương pháp chế biến và dự trữ thức ăn, cho ví dụ với từng phương 

pháp 

Câu4: Nhân giống thuần chủng là gì? Cho ví dụ? mục đích của nhân giống thuần chủng 

là gì? 

Câu 5: Nêu một số phương pháp sản xuất thức ăn giàu gluxit và thức ăn thô xanh 

Phần 2. Hình thức ra đề: 

50 % trắc nghiệm; 50% tự luận. 

Phần 3. Một số câu hỏi trắc nghiệm 



Câu 1: Mục đích của nhân giống thuần chủng là: 
A. Tạo ra giống mới. 

B. Lai tạo ra được nhiều cá thể đực. 

C. Tạo ra nhiều cá thể của giống đã có 

D. Tạo ra được nhiều cá thể cái. 

Câu 2: Khi lập vườn gieo ươm, cần phải đảm bảo những điều kiện nào? 

A. Đất cát pha, không có ổ sâu bệnh, độ pH từ 6 đến 7, gần nguồn nước và nơi trồng rừng. 

B. Đất cát pha, pH cao. 

C. Đất thịt, đất sét, xa nơi trồng rừng. 

D. Gần nguồn nước và xa nơi trồng rừng. 

Câu 3: Khi tiến hành khai thác rừng thì chúng ta phải: 

A. Chọn cây còn non để chặt. 

B. Khai thác trắng khu vực trồng rừng. 

C. Chặt hết toàn bộ cây gỗ quý hiếm . 

D. Phục hồi rừng sau khi khai thác. 

Câu 4: Vai trò của ngành chăn nuôi là: 
A. Cung cấp thực phẩm và nguyên liệu cho nhiều ngành sản xuất khác. 

B. Cung cấp thực phẩm, sức kéo, phân bón và nguyên liệu cho nhiều ngành sản xuất khác. 

C. Cung cấp thực phẩm, phân bón và nguyên liệu cho nhiều ngành sản xuất khác. 

D. Cung cấp thực phẩm, sức kéo và phân bón. 

Câu 5: Trồng nhiều ngô, khoai, sắn... thuộc phương pháp sản xuất thức ăn gì? 

A. Phương pháp sản xuất thức ăn thô. 

B. Phương pháp sản xuất thức ăn giàu Protein. 

C. Phương pháp sản xuất thức ăn giàu Lipit. 

D. Phương pháp sản xuất thức ăn giàu Gluxit. 

Câu 6: Prôtêin được cơ thể vật nuôi hấp thụ dưới dạng: 

A. Ion khoáng 

B. Axit amin 

C. Đường đơn 

D. Glyxerin và axit béo 

Câu 7: Sự biến đổi nào sau đây là dấu hiệu của sự phát dục ở vật nuôi? 

A. Dạ dày lợn tăng sức chứa 

B. Xương ống chân dê dài 5 cm 

C. Trọng lượng của ngan tăng từ 42gam lên 63 gam 

D. Gà trống biết gáy 

Câu 8: Thức ăn vật nuôi nào sau đây giàu Protein? 

A. Bột cá, giun đất 

B. Giun đất, rơm 

C. Đậu phộng, ngô 

D. khoai, sắn 

Câu 9: Nhân giống thuần chủng nhằm mục đích gì? 

A. Tăng nhanh đàn vật nuôi 

B. Phát huy tác dụng của chọn lọc giống 

C. Kiểm tra chất lượng vật nuôi 

D. Hoàn thiện đặc điểm của giống vật nuôi 

Câu 10. Thức ăn nào có nguồn gốc thực vật? 

A. Giun, rau, bột sắn. 



B. Thức ăn hỗn hợp, cám, rau. 

C. Cám, bột ngô, rau. 

D. Gạo, bột cá, rau xanh. 

Câu 11. Nhóm thức ăn nào thuộc loại thức ăn giàu protein? 

A. Cây họ đậu, giun đất, bột cá. 

B. Bột cá, cây bèo, cỏ. 

C. Lúa, ngô, khoai, sắn. 

D. Rơm lúa, cỏ, các loại rau. 

Câu 12. Phương pháp vật lý chế biến thức ăn như 
A. cắt ngắn, nghiền nhỏ. 

B. ủ men, đường hóa. 

C. cắt ngắn, ủ men. 

D. đường hóa ,nghiền nhỏ 

Câu 13: Phương pháp sản xuất thức ăn thô xanh đó là: 

A. Luân canh gối vụ để có nhiều lúa, ngô, khoai sắn 

B. Tận dụng các sản phẩm phụ trong trồng trọt như rơm rạ, thân cây ngô, đậu 

C. Trồng xen, tăng vụ để có nhiều cây họ đậu 

D.Tận dụng thức ăn động vật như giun đất, nhộng tằm. 

Câu 14 : Các loại thức ăn nào thường dự trữ bằng cách ủ chua hoặc ủ xanh? 

A. Các loại củ 

B. Rơm rạ 

C. Rau, cỏ tươi 

D. Các loại hạt 

Câu 15: Phương pháp chế biến thức ăn bằng cách lên men rượu thường áp dụng cho loại 

thức ăn nào? 
A. Thức ăn thô 

B. Thức ăn giàu protein 

C. Thức ăn giàu gluxit 

D. Thức ăn giàu vitamin 
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Câu 1: Nhóm lệnh Sort&Filter thuộc dải lệnh: 

A. Data và View B. Home và Data C. Home và View D. Home và Design 

Câu 2: Để vẽ biểu đồ em chọn nhóm lệnh: 

A. Table B. Charts C. Insert D. Add-Ins 

Câu 3: Trong ô A1 đang có số 1.59, nếu nhấn nút lệnh Decrease Decimal thì kết quả hiển thị ở ô A1 là: 

A. 1 B. 1.6 C. 1.5 D. 2 

Câu 4: Cho dữ liệu như hình 2a, để định dạng được như hình 2b, em nháy chọn nút lệnh: 

   (Hình 2a)         (Hình 2b) 

A. và  B. , ,  C.  và  D.  và  

Câu 5: Để lọc dữ liệu em sử dụng lệnh: 

A. Fill B. Sort C. Filter D. Select 

Câu 6: Nút lệnh dùng để kẻ đường biên cho bảng: 

A.  B.  C.  D.  

Câu 7: Để in trang tính em chọn: 



A. File\ Save B. File\ Edit C. File\ Print D. File\ Open 

Câu 8: Cho bảng như hình: 

 

Nếu di chuyển công thức ở ô D5 dang ô D6 thì công thức trong ô D6 là: 

A. =B5+C6 B. =B5+C5 C. =B6+C6 D. =B6+C5 

Câu 9: Nút lệnh dùng để: 

A. Gộp và căn giữa B. Gộp nhiều ô thành 1 ô 

C. Gộp và căn trái D. Căn giữa nhiều ô 

Câu 10: Quan sát hộp thoại page setup như hình dưới, em hãy cho biết lề trái của bảng tính là bao nhiêu? 

 

 

A. 1 B. 0.5 C. 1.5 D. 2 

Câu 11: Muốn tính tổng các giá trị trong ô A2 và D3, sau đó lấy kết quả nhân với giá trị trong ô E4. Em nhập 

công thức: 

A. = (A2 + D3) x E4 B. = (A2 + D3) * E4 C. = (A2 + D3) E4 D. (A2 + D3) * E4 

Câu 12: Nút lệnh để thực hiện sắp xếp theo thứ tự tăng dần là: 

A.  B.  C.  D.  

Câu 13: Trong định dạng bảng tính có mấy hướng trang? 

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

Câu 14: Trong phần mềm GeoGebra, để tạo điểm E trên mặt phẳng tọa độ như hình em nhập lệnh: 

 
A. E = (1,2) B. E := (2,1) C. E =: (1,2) D. E = (2,1) 

Câu 15: Để thêm thông tin chú giải cho biểu đồ em chọn lệnh: 

A. Data Table B. Chart Title C. Data Lable D. Legend 

Câu 16: Trong phần mềm GeoGebra, biểu tượng dùng để: 

A. Vẽ véc tơ B. Vẽ đường thẳng C. Vẽ tia D. Vẽ đoạn thẳng 

Câu 17: Lệnh Axis Titles trong nhóm lệnh Labels dùng để: 

A. Thêm hoặc ẩn tiêu đề của trục tọa độ B. Thêm hoặc ẩn chú giải của biểu đồ. 

C. Thêm hoặc ẩn giá trị của trục tọa độ. D. Thêm hoặc ẩn tiêu đề của biểu đồ. 



Câu 18: Các dạng biểu đồ phổ biến thường dùng là: 

A. Đường gấp khúc, hình tròn. B. Biểu đồ hình cột, hình tròn. 

C. Biểu đồ hình cột, đường gấp khúc, hình tròn. D. Biểu đồ hình cột, đường gấp khúc. 

Câu 19: Ô C5 có màu vàng, chữ màu đỏ; ô A3 có màu trắng, chữ đen. Nếu sao chép nội dung ô C5 sang ô A3 

thì: 

A. Ô A3 màu vàng, chữ đỏ. B. Ô A3 màu trắng, chữ đỏ. 

C. Ô A3 màu trắng, chữ đen. D. Ô A3 màu vàng, chữ đen. 

Câu 20: Chọn phát biểu đúng: 

A. Khi dữ liệu thay đổi, phải xây dựng lại biểu đồ từ đầu. 

B. Chỉ có thể trình bày từng loại dữ liệu bằng duy nhất một dạng biểu đồ phù hợp. 

C. Không thể thay đổi được dạng biểu đồ đối với một biểu đồ đã được tạo.  

D. Biểu đồ cột minh họa các số liệu trong bảng dưới dạng các cột. 

  B. TỰ LUẬN  

Câu 1: Hãy nêu lợi ích của việc xem trang tính trước khi in bằng lệnh PrintPreview?  

 

Câu 2 Em có thể minh họa bảng dữ liệu bên bằng biểu 

đồ hình tròn không? Vì sao? Hãy nêu các bước vẽ biểu 

đồ đường gấp khúc để minh họa bảng dữ liệu này. 

 

Câu 3.  Em hãy nêu các bước để sắp xếp các lớp theo 

thứ tự giảm dần của  số học sinh Trung bình. 
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A. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM: 

Ôn tập kiến thức đã học từ tuần 19 đến tuần 31 (SGK Ngữ văn 7 tập- Tập II) 

 Phần I: Văn bản 
1. Tục ngữ 

- Tục ngữ về thiên nhiên, lao động sản xuât. 

- Tục ngữ về con người và xã hội. 

2. Văn bản nghị luận 

 - Ý nghĩa văn chương. 

3. Truyện : Sống chết mặc bay 

4. Văn bản nhật dụng: Ca Huế trên sông Hương 

 * Yêu cầu: 

+ Nắm được tác giả, tác phẩm:  thể loại, hoàn cảnh sáng tác, bố cục, luận điểm , luận cứ trong văn 

bản nghị luận;  tóm tắt truyện ; thuộc tục ngữ. 

+ Nắm được nội dung, nghệ thuật, biết khai thác tín hiệu nghệ thuật trong văn bản  để làm nổi bật nội 

dung. 

+ Hệ thống các tác phẩm văn học theo từng thể loại. 

Phần II: Tiếng Việt 

- Câu rút gọn, câu đặc biệt, câu mở rộng thành phần, câu bị động. 

- Thêm trạng ngữ cho câu.  



- Phép liệt kê. 

- Dấu câu: Dấu chấm lửng, dấu chấm phẩy, dấu gạch ngang. 

* Yêu cầu:  

- Nhận diện được đơn vị kiến thức Tiếng Việt cơ bản trong văn bản. 

- Nêu vai trò, tác dụng của các đơn vị kiến thức trong văn bản. 

- Vận dụng kiến thức vào thực tiễn. 

Phần III: Tập làm văn 

1. Nghị luận chứng minh. 

2. Nghị luận giải thích. 

( Đề tài: Đức tính cần cù, học tập, tình yêu thương, tinh thần đoàn kết, lòng tương thân tương ái,…) 

+ Nắm được các kỹ năng làm bài văn. 

+ Biết vận dụng các kỹ năng đó vào tạo lập văn bản. 

B. MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP: 

I. Bài tập tự luận.  

Bài 1. Cho đoạn văn sau: 
Dựa vào đặc tính ngữ âm của bản thân mình, tiếng Việt đã không ngừng đặt ra những từ mới, 

những cách nói mới hoặc Việt hoá những từ và những cách nói của các dân tộc anh em và các dân 

tộc láng giềng, để biểu hiện những khái niệm mới, để thoả mãn yêu cầu của đời sống văn hoá ngày 

một phức tạp về mọi mặt kinh tế, chính trị, khoa học, kĩ thuật, văn nghệ,…Chúng ta có thể khẳng 

định rằng: cấu tạo của tiếng Việt, với khả năng thích ứng với hoàn cảnh lịch sử như chúng ta vừ 

nói trên đây, là một chứng cớ khá rõ về sức sống của nó. 
Câu 1: Đoạn văn được trích từ văn bản nào, của tác giả nào? 

Câu 2: Phương thức biểu đạt chính của đoạn văn là gì? 

Câu 3: Nêu nội dung của văn bản đó. 

Câu 4: Tìm trạng ngữ trong câu văn in đậm và cho biết trạng ngữ đó có ý nghĩa gì? 

Câu 5: Từ văn bản trên, em hãy viết một đoạn văn khoảng 5-7 câu nêu trách nhiệm của bản thân trong 

việc giữ gìn và phát huy sự trong sáng của Tiếng Việt. 

Bài 2. Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi: 

Trong đình đèn thắp sáng trưng, nha lệ, lính tráng, kẻ hầu người hạ, đi lại rộn ràng. Trên sập 

mơi kê ở gian giữa, có một mình quan phụ mẫu, uy nghi chêm chệ ngồi. Tay trái dựa gối xếp, chân 

phải duổi thẳng ra, để cho tên người nhà quỳ dưới đất mà gãi. Một tên lính lệ đứng bên, cầm cái quạt 

lông chốc chốc lại phe phẩy. Tên nữa đứng khoanh tay chực hầu điếu đóm. Bên cạnh ngài, mé tay 

trái, bát yến hấp đường phèn, để trong khay khảm khói bay nghi ngút, tráp đồi mồi chữ nhật để mở, 

trong ngăn bạc đầy những trầu vàng, cau đậu, rể tía , hai bên nào ống thuốc bạc, nào đồng hồ vàng, 

nào chuôi dao ngà, nào ống vôi chạm, ngoáy tai, ví thuốc, quản bút, tăm bổng trông mà thích mắt.(…) 

Ngoài kia tuy mưa gió ầm ầm, dân phu rối rít, nhưng trong này xem chừng tĩnh mịch, nghiêm trang 

lắm: trừ quan phụ mẫu mọi người không dám to tiếng. 

Câu 1. Đoạn văn trên trích trong văn bản nào? Của ai? PTBĐ chính là gì? 

Câu 2. Tìm phép liệt kê có trong văn bản trên và nêu tác dụng? 

Câu 3. Nội dung chính của đoạn văn trên là gì? 

Câu 4. Vì sao Phạm Duy Tốn gọi những kẻ như quan phụ mẫu là “lòng lang dạ thú”? 

Câu 5. Hãy viết một đoạn văn từ 8-10 câu nêu suy nghĩ của em về tên quan phụ mẫu. Trong đoạn có 

sử dụng một phép liệt kê, gạch chân chỉ rõ. 

Bài 3. Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi: 

“Đêm. Thành phố lên đèn như sao sa. Màn sương dày dần lên, cảnh vật mờ đi trong một màu trắng 

đục. Tôi như một lữ khách thích giang hồ với hồn thơ lai láng, tình người nồng hậu bước xuống một 

con thuyền rồng. Có lẽ con thuyền này xưa kia chỉ dành cho vua chúa. Trước mũi thuyền là một không 

gian rộng thoáng để vua hóng mát ngắm trăng, giữa là một sàn gỗ được bào nhẵn có mui vòm được 

trang trí lộng lẫy, xung quanh thuyền có hình rồng và trước mũi thuyền là một đầu rồng như muốn 

bay lên. Trong khoang thuyền, dàn nhạc gồm đàn tranh, đàn nguyệt, tì bà, nhị, đàn tam. Ngoài ra còn 

có đàn bầu, sáo và cặp sanh để gõ nhịp”. 



Câu 1. Đoạn văn trên thuộc văn bản nào? Tác giả? 

Câu 2. Xác định câu đặc biệt trong đoạn văn trên. Nêu tác dụng của câu đặc biệt đó. 

Câu 3. Trong câu văn “Trong khoang thuyền, dàn nhạc gồm đàn tranh, đàn nguyệt, tì bà, nhị, đàn tam. 

Ngoài ra còn có đàn bầu, sáo và cặp sanh để gõ nhịp”, tác giả đã sử dụng biện pháp tu từ nào? Nêu rõ 

tác dụng của biện pháp tu từ đó? 

Câu 4. Viết một đoạn văn từ 10-12 câu nêu cảm nhận của em về về ca Huế trên sông Hương, trong 

đó có sử dụng dấu chấm lửng. (Gạch chân câu văn mang dấu chấm lửng đó) 

Bài 4. Tìm cụm C-V làm thành phần câu hoặc thành phần cụm từ trong các câu dưới đây. Cho 

biết trong mỗi câu, cụm C-V làm thành phần gì? 
a. Bác Hồ mong các cháu chăm ngoan và học giỏi. 

b. Trung đội trưởng Bính khuôn mặt đầy đặn. 

c. Chiếc cầu vắt ngang lòng sông đẹp như một dải lụa đào. 

d. Cây lan ông em trồng đã nở hoa thơm  ngát. 

Bài 5. Hãy chỉ ra công dụng của dấu gạch ngang và dấu chấm lửng trong đoạn trích sau: 

 Bấy giờ ai nấy ở trong đình, đều nôn nao sợ hãi. Thốt nhiên một người nhà quê, mình mẩy lấm 

láp, quần áo ướt đầm, tất tả chạy xông vào thở không ra lời: 

- Bẩm… quan lớn… đê vỡ mất rồi! 

Quan lớn đỏ mặt tía tai, quay ra quát rằng: 

- Đê vỡ rồi!... Đê vỡ rồi, thời ông cách cổ chúng mày, thời ông bỏ tù chúng mày! Có biết không?... 

Lính đâu? Sao bay dám để cho nó chạy xồng xộc vào đây như vậy? Không còn phép tắc gì nữa à? 

- Dạ, bẩm… 

- Đuổi cổ nó ra! 

( Phạm Duy Tốn) 

II. Bài tập ngữ liệu mở. 

Bài 1. Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới: 

Mẹ ta không có yếm đào 

Nón mê thay nón quai thao đội đầu 

Rối ren tay bí tay bầu 

Váy nhuộm bùn, áo nhuộm nâu bốn mùa 

 

Cái cò …sung chát…đào chua 

Câu ca mẹ hát gió đưa về trời 

Ta đi trọn kiếp người 

Cũng không đi hết mấy lời mẹ ru. 

(Trích Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa – Nguyễn Duy) 

Câu 1: Xác định các phương thức biểu đạt được sử dụng trong văn bản trên. 

Câu 2: Thông qua đoạn trích, tác giả muốn gửi gắm thông điệp gì?  

Câu 3: Hãy viết một đoạn văn trình bày suy nghĩ của em về tình mẫu tử. 

Bài 2: Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới: 

“Mỗi chúng ta hình như chỉ chú ý đến bản thân mình nhiều đến nỗi quên mất thế giới bên 

ngoài bao la và phong phú vô vàn. Bạn sẽ không nhìn thấy trái đất đang vận chuyển từng ngày, những 

người bên cạnh bạn đang thay đổi từng giờ, những vật xung quanh bạn đang đang di chuyển từng 

phút giây... Ở đây không phải tôi muốn nói bạn vô tình mà bạn chỉ là đang bỏ quên ...Bạn “bỏ quên” 

một người bạn thân đang buồn phiền, bạn “bỏ quên” một cơn gió đang âu yếm thổi qua tán lá, bạn 

“bỏ quên” ánh mặt trời đỏ chói chang lặn phía trời tây, bạn “bỏ quên” niềm vui trong ánh mắt mẹ 

khi thấy bạn đi học về, bạn tiếp tục “bỏ quên” cây bàng trước cửa đang lâm râm vài lá đỏ, bạn đang 

“bỏ quên” nhiều thứ…” 

(Nguồn Internet) 

Câu 1: Xác định phương thức biểu đạt chính của đoạn trích trên? 



Câu 2: Nêu công dụng của dấu chấm lửng trong câu“Bạn sẽ không nhìn thấy trái đất đang vận chuyển 

từng ngày, những người bên cạnh bạn đang thay đổi từng giờ, những vật xung quanh bạn đang đang 

di chuyển từng phút giây...” 

Câu 3: Hãy viết một đoạn văn trình bày suy nghĩ của em về sự vô cảm. 
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

NỘI DUNG ÔN TẬP THI CUỐI KỲ II MÔN ĐỊA LÝ 7 NĂM HỌC 2021-2022 

 

I. LÝ THUYẾT : 

Câu 1:Nêu sự khác biệt về kinh tế của Ô-xtrây-li-a và Niu Di-lan với các quốc đảo còn lại 

trong châu Đại Dương? 

Câu 2: So sánh sự khác nhau giữa khí hậu ôn đới hải dương và khí hậu ôn đới lục địa, giữa 

khí hậu ôn đới lục địa và khí hậu địa trung hải? 

Câu 3: Trình bày sự đa dạng về ngôn ngữ văn hóa và tôn giáo ở châu Âu? 

Câu 4: Trình bày đặc điểm ngành công nghiệp Bắc Mĩ? 

Câu 5: Tại sao ở châu Đại Dương: các đảo và quần đảo có khí hậu nóng, ẩm và điều hòa 

nhưng đại bộ phận lục địa Ô-xtrây-li-a lại khô hạn? 

Câu 6: Nêu đặc điểm tự nhiên châu Nam Cực. 

Câu 7: Vì sao các đảo và quần đảo của châu Đại Dương được gọi là “thiên đàng xanh” của 

Thái Bình Dương? 

Câu 8: Trình bày sự phân bố các loại địa hình chính ở châu Âu?  

Câu 9: Kiểu khí hậu nào chiếm diện tích lớn nhất ở Châu Âu? Trình bày đặc điểm của kiểu 

khí hậu đó?  

Câu 10:Trình bày đặc điểm dân cư của châu Đại Dương?  

II. Phần trắc nghiệm. 

 - Ôn tập nội dung từ Bài 47- Bài 55 chương trình Địa Lí lớp 8. 

Câu 1. Nhiệt độ thấp nhất đo được ở châu Nam Cực là 

A. -88,30C   B. - 900C  C. -94,50C   D. -1000C 

Câu 2. Trong các loài vật dưới đây, loài nào không sống ở Nam Cực? 

A. Chim cánh cụt.     B. Hải cẩu.     C. Cá voi   D. Đà điểu. 

Câu 3. Người dân vùng cực dùng chất gì để thắp sáng? 

A. Dầu hoả.  B. Xăng.   C. Mỡ các loài động vật.     D. Khí đốt. 

Câu 4. Châu Nam Cực giàu có những khoáng sản nào? 

A. Vàng, kim cường, đồng, sắt.     B. Vàng, đồng, sắt, dầu khí. 

C. Than đá, sắt, đồng, dầu mỏ.     D. Than đá, vàng, đồng, manga. 

Câu 5: Châu Nam Cực bao gồm: 

A. Lục địa Nam Cực.   B. Lục địa Nam Cực và các đảo ven lục địa. 

C. Châu Nam Cực và các đảo ven bờ. D. Một khối băng khổng lồ thống nhất. 

Câu 6. Nước nào sau đây có thu nhập bình quân đầu người thấp nhất châu Đại Dương? 

A. Pa-pua Niu Ghi-nê.   B. Ôt-xtrây-li-a. 

C. Va-nua-tu.    D. Niu Di-len. 

Câu 7. Người bản địa chiếm bao nhiêu % dân số châu lục? 

A. 20%.     B. 30%.     C. 40%.   D. 45%. 



Câu 8. Nước nào có mật độ dân số thấp nhất châu Đại Dương? 

A. Pa-pua Niu Ghi-nê.      B. Ô-xtrây-li-a. 

 C. Va-nua-tu.    D. Niu Di-len. 

Câu 9. Bộ tộc nào không phải là người bản địa của châu Đại Dương: 

A. Ô-xtra-lô-it.       B. Mê-la-nê-diêng. 

C. Pô-li-nê-diêng.      D. Nê-gro-it. 

Câu 10. Các nước có nền kinh tế nhất châu Đại Dương là: 

A. Ô-xtray-li-a và Niu Di-len.  B. Niu Di-len và Pa-pua-niu-ghi-nê. 

C. Niu Di-len và Dac-Uyn.   D. Ô-xtray-li-a và Pa-pua-niu-ghi-nê.  

Câu 11. Tổng diện tích của châu Đại Dương là: 

A. 7,7 triệu km2.    B. 8,5 triệu km2.   C. 9 triệu km2.     D. 9,5 triệu km2. 

Câu 12. Trong số các loài vật dưới đây, loài nào là biểu tượng cho châu lục Ô-xtrây-li-a? 

A. Gấu.  B. Chim bồ câu.    C. Khủng long.     D. Cang-gu-ru. 

Câu 13. Nguyên nhân cơ bản để khí hậu châu Đại Dương ôn hòa là: 

A. Nằm ở đới ôn hòa       B. Nhiều thực vật 

C. Được biển bao quanh       D. Mưa nhiều 

Câu 14. Phần lớn các đảo và quần đảo của châu Đại Dương có khí hậu 

A. nóng, ẩm và khô.    B. nóng, khô và lạnh. 

C. nóng, ẩm và điều hòa.    D. khô, nóng và ẩm. 

Câu 15. Ranh giới tự nhiên giữa châu Âu và châu Á là  

A. dãy Hi-ma-lay-a    B. dãy núi U-ran 

C. dãy At-lat      D. dãy Al-det 

Câu 16. Thảm thực vật nào phân bố ở Vùng ven biển Tây Âu?  

A. Lá rộng.     B. Lá Kim.     C. Lá cứng.    D. Hỗn giao. 

Câu 17. Các sông đổ ra Bắc Băng Dương thường: 

A. Nhiều phù sa.     B. Hay đóng băng. 

C. Gây ô nhiễm.   D. Cửa sông rất giàu thủy sản. 

Câu 18: Cho biểu đồ:  

Nhận xét nào sau đây  không đúng về đặc điểm khí hậu được thể hiện trong biểu đồ?  

                                                                                       
 

 

Câu 19. Kiểu khí hậu nào chiếm diện tích lớn nhất ở châu Âu? 

A. Khí hậu ôn đới hải dương.      C. Khí hậu địa trung hải. 

B. Khí hậu ôn đối lục địa.   D. Khí hậu hàn đới. 

A.Mùa hạ mát, mùa đông không lạnh 

lắm. 

B. Mưa quanh năm, lượng mưa tương 

đối lớn 

C. Mùa hạ nóng, mùa đông rất lạnh. 

D. Mưa nhiều vào các tháng 10,11,12. 



Câu  20. Thời tiết không lạnh lắm và mưa vào thu – đông là đặc điểm của môi trường nào sau 

đây?  

A. Ôn đới hải dương.    B. Ôn đới lục địa. 

C. Địa trung hải.     D. Núi cao. 

Câu 21. Châu Âu nằm trong vùng hoạt động của gió tây ôn đới, chịu ảnh hương nhiều của 

dòng biển nóng: 

A. Bắc Đại Tây Dương.    B. Gơn-Xtrim. 

C. Mô-Dăm-Bích.      D. Bắc Xích Đạo. 

Câu 22. Châu Âu có 4 kiểu khí hậu: 

A. Ôn đới gió mùa, ôn đới lục địa, hàn đới, địa trung hải. 

B. Ôn đới hải dương, ôn đới lục địa, hàn đới, địa trung hải. 

C. Ôn đới hải dương, ôn đới gió mùa, hàn đới, địa trung hải. 

D. Ôn đới lục địa, ôn đới hải dương, cực đới, địa trung hải. 

Câu 23. Các dân tộc châu Âu thuộc nhóm ngôn ngữ nào? 

A. Giec-man.        B. Hi lạp. 

C. Đan xen hai ngôn ngữ.      D. Các ngôn ngữ khác. 

Câu 24. Dân cư châu Âu thuộc chủng tộc nào? 

A. Nê-grô-ít.       B. Môn-gô-lô-ít.      C. Ơ-rô-pê-ô-ít.     D. Ôt-xtra-lô-ít. 

Câu 25. Đô thị hóa ở châu Âu có đặc điểm 

A. mức độ đô thị hóa cao    B. mức độ đô thị hóa thấp 

C. chủ yếu là đô thị hóa tự phát      D. mức độ đô thị hóa rất thấp 

Câu 26. Tỉ lệ gia tăng tự nhiên ở châu Âu: 

A. Rất thấp.     B. Thấp.     C. Cao.     D. Rất cao. 

Câu 27. Mật độ dân số chiếm tỉ lệ diện tích lớn nhất ở châu Âu là: 

A. Trên 125 người/km2.    B. Từ 25 - 125 người/km2. 

C. 10 - 25 người/km2.    D. Dưới 10 người/km2. 

Câu 28. Trong số các ngành công nghiệp dưới đây, ngành nào được coi là ngành truyền thống 

của châu Âu? 

A. Sản xuất ô tô.      B. Cơ khí.  C. Sản xuất máy bay.       D. Lọc dầu. 

Câu 29. Ngành nào chiếm tỉ trọng cao hơn trong nền kinh tế châu Âu? 

A. Nông nghiệp.           B. Công nghiệp.      C. Dịch vụ.     D. Thương mại. 

Câu 30. Nước có thu nhập bình quân đầu người cao nhất châu Âu: 

A. LB Đức.   B. Na Uy.    C. Thuỵ Sĩ.              D. Lúc-xem-bua. 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

NỘI DUNG ÔN TẬP THI CUỐI KỲ II MÔN LỊCH SỬ 7 NĂM HỌC 2021-2022 

 

I. Nội dung ôn tập: 

Học sinh ôn tập những kiến thức Lịch sử đã học từ tuần 19 đến tuần 31, với nội dung 

kiến thức sau: 

Bài 22: Sự suy yếu của nhà nước phong kiến tập quyền (thế kỉ XVI – XVIII)   

Bài 23: Kinh tế, văn hóa thế kỉ XVI – XVIII 

Bài 24: Khởi nghĩa nông dân Đàng Ngoài thế kỉ XVIII 



Bài 25: Phong trào Tây Sơn 

Bài 26: Quang Trung xây dựng đất nước 

Bài 27: Chế độ phong kiến nhà Nguyễn 

II. Một số dạng câu hỏi: 

1. Trắc nghiệm: 

Câu 1: Sự kiện nào đánh dấu chính quyền họ Nguyễn ở Đàng Trong bị lật đổ? 
A. Chúa Nguyễn bị quân Tây Sơn bắt giết năm 1777 

B. Chúa Trịnh làm chủ Phú Xuân (Huế) 

C. Ranh giới sông Gianh bị phá bỏ 

D. Quân Nguyễn Ánh bị tiêu diệt 

Câu 2: Con sông nào là ranh giới chia cắt Đàng Trong - Đàng Ngoài từ thế kỉ XVII đến 

cuối thế kỉ XVIII? 
A. Sông Nhật Lệ (Quảng Bình) B. Sông Bến Hải (Quảng Trị) 

C. Sông Gianh (Quảng Bình) D. Sông La (Hà Tĩnh) 

Câu 3: Vì sao vào thế kỉ XVII – XVIII, đạo Thiên Chúa nhiều lần bị chúa Nguyễn, chúa 

Trịnh ngăn cấm du nhập vào nước ta? 
A. Đạo Nho tồn tại ở nước ta 

B. Không phù hợp với cách cai trị dân của chúa Nguyễn, chúa Trịnh 

C. Không phù hợp với làng quê Việt Nam 

D. Đạo Phật và Đạo giáo phát triển mạnh 

Câu 4: Ai là người tự xưng “quốc phó”, lấn át quyền hành của chúa Nguyễn? 
A. Vũ Văn Nhậm B. Nguyễn Hữu Chỉnh 

C. Trương Phúc Thuần D. Trương Phúc Loan 

Câu 5: Năm 1533, ai là người chạy vào Thanh Hóa, lập ra một người dòng dõi nhà Lê 

lên làm vua, lấy danh nghĩa “phù Lê diệt Mạc”? 
A. Nguyễn Kim  B. Nguyễn Hoàng  

C. Lê Chiêu Thống  D. Trịnh Kiểm 

Câu 6: Căn cứ đầu tiên của cuộc khởi nghĩa Tây Sơn được xây dựng ở đâu? 
A. Tây Sơn thượng đạo B. Tây Sơn hạ đạo 

C. Truông Mây D. Phú Xuân 

Câu 7: Chiến tranh Nam-Bắc triều diễn ra giữa các thế lực phong kiến nào? 
A. Nhà Mạc với nhà Lê B. Nhà Trịnh với nhà Mạc 

C. Nhà Lê với nhà Nguyễn D. Nhà Mạc với nhà Nguyễn 

Câu 8: Nguyên nhân sâu xa nào dẫn đến những cuộc khởi nghĩa nông dân liên tiếp bùng 

nổ ở đầu thế kỉ XVI? 
A. Hậu quả của chiến tranh 

B. Mâu thuẫn xã hội diễn ra gay gắt 

C. Hậu quả của chiến tranh Đàng Trong – Đàng Ngoài 

D. Nhà Lê bị Mạc Đăng Dung lật đổ 

Câu 9: Vào thế kỉ XVI – XVII, Nho giáo ở nước ta như thế nào? 
A. Được xem như quốc giáo 

B. Không hề được quan tâm 

C. Đã bị xóa bỏ hoàn toàn 

D. Được chính quyền phong kiến đề cao trong học tập, thi cử, tuyển lựa quan lại 

Câu 10: Nguyên nhân chủ yếu nào dẫn tới sự bùng nổ của phong trào nông dân Tây Sơn? 
A. Nguy cơ xâm lược của nhà Xiêm 



B. Yêu cầu thống nhất đất nước 

C. Nguy cơ xâm lược của nhà Mãn Thanh 

D. Mâu thuẫn giữa nông dân với chính quyền Đàng Trong 

Câu 11: Nguyên nhân quyết định đến sự phát triển của nông nghiệp Đàng Trong là: 

A. điều kiện tự nhiên ở Đàng Trong thuận lợi, đất đai màu mỡ 

B. thiên nhiên và khí hậu của Đàng Trong tốt, không bị thiên tai xảy ra 

C. do chính sách thúc đẩy phát triển nông nghiệp của các chúa Nguyễn 

D. Đàng Trong có nhiều diện tích trồng lúa hơn Đàng Ngoài 

Câu 12: Chiến tranh Trịnh-Nguyễn kết thúc với kết quả như thế nào? 
A. Chiến thắng thuộc về họ Nguyễn, họ Trịnh bị lật đổ 

B. Hai bên không phân thắng bại, đất nước bị chia cắt thành hai đàng 

C. Chiến thắng thuộc về họ Trịnh, họ Nguyễn bị lật đổ 

D. Hai thế lực phong kiến Trịnh-Nguyễn lần lượt bị nhà Tây Sơn đánh bại 

Câu 13: Chúa Trịnh đã có hành động gì khi quân Tây Sơn lật đổ chúa Nguyễn? 
A. Phái quân vào Phú Xuân giúp chúa Nguyễn 

B. Phái quân vào đánh chiếm Phú Xuân (Huế) 

C. Liên kết với quân Tây Sơn tiêu diệt chúa Nguyễn 

D. Lật đổ vua Lê, thống nhất đất nước 

Câu 14: Trung tâm trao đổi, buôn bán sầm uất nhất của Đàng Trong là: 
A. phố Hiến  B. phố Kinh Kỳ  

C. phố Hội An  D. phố Thanh Hà 

Câu 15: Quân Xiêm đã lấy cớ gì để tiến quân vào Gia Định? 
A. Nguyễn Ánh cầu cứu vua Xiêm 

B. Lê Chiêu Thống cầu cứu vua Xiêm 

C. Chúa Trịnh yêu cầu vua Xiêm sang giúp đỡ tiêu diệt quân Tây Sơn 

D. Nhà Xiêm lo ngại ảnh hưởng của phong trào Tây Sơn 

Câu 16: Tình hình chính trị ở Đàng Trong từ giữa thế kỉ XVIII có điểm gì nổi bật? 
A. Chúa Trịnh chiến thắng họ Nguyễn và làm chủ Đàng Trong 

B. Các chúa Nguyễn liên tục mở rộng lãnh thổ ra Bắc 

C. Chính quyền họ Nguyễn được củng cố vững chắc 

D. Chính quyền họ Nguyễn suy yếu dần 

Câu 17: Trận đánh nào quyết định thắng lợi của cuộc kháng chiến chống quân Xiêm 

(1785)? 
A. Trận Bạch Đằng B. Trận Chi Lăng – Xương Giang 

C. Trận Ngọc Hồi – Đống Đa D. Trận Rạch Gầm – Xoài Mút 

Câu 18: Chiến thắng nào đánh dấu cuộc kháng chiến chống quân Thanh (1789) của quân 

Tây Sơn thắng lợi hoàn toàn? 
A. Rạch Gầm – Xoài Mút B. Ngọc Hồi – Đống Đa 

C. Tây Kết – Vạn Kiếp D. Bạch Đằng 

Câu 19: Chữ Quốc ngữ là: 
A. Chữ Nôm ghi âm tiếng Việt B. Chữ do nhân dân sáng tạo ra 

C. Chữ Latinh ghi âm tiếng Việt D. Chữ Hán ghi âm tiếng Việt 

Câu 20: Vì sao Quang Trung quyết định tiêu diệt quân Thanh vào dịp Tết Kỉ Dậu? 
A. Đây là thời điểm tinh thần quân sĩ lên cao  

B. Lợi dụng thời cơ nhà Thanh có nội loạn 

C. Là thời điểm quân địch lơ là cảnh giác  

D. Là thời điểm dễ tập hợp lực lượng 



Câu 21: Ở Đàng Ngoài, bọn cường hào đem cầm bán ruộng công đã làm cho đời sống 

của người nông dân như thế nào? 

A. Người nông dân mất đất, đói khổ, bỏ làng phiêu bạt 

B. Người nông dân phải chuyển làm nghề thủ công 

C. Người nông dân phải chuyển làm nghề thương nhân 

D. Người nông dân phải khai hoang, lập ấp mới 

Câu 22: Nhờ đâu nông nghiệp ở Đàng Trong phát triển mạnh mẽ vào thế kỉ XVII – 

XVIII? 

A. Nhờ khuyến khích nông dân sản xuất tại chỗ 

B. Nhờ việc giảm tô, thuế 

C. Nhờ khai hoang mở rộng diện tích nông nghiệp 

D. Nhờ khai hoang và điều kiện tự nhiên thuận lợi 

Câu 23: Tổ tiên của Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ ở đâu? 

A. Bình Định     B. Thanh Hóa 

C. Nghệ An      D. Hà Tĩnh 

Câu 24: Khi lực lượng đã mạnh, nghĩa quân đánh xuống Tây sơn hạ đạo, rồi lập căn cứ 

ở đâu? 

A. Kiên Mĩ (Tây Sơn – Bình Định)  B. Truông Mây (Bình Định) 

C. An Khê (Gia Lai)    D. Nghệ An 

Câu 25: Nghĩa quân Tây Sơn đã hạ thành Quy Nhơn vào năm nào? 

A. Năm 1773     B. Năm 1774 

C. Năm 1775     D. Năm 1776 

Câu 26: Năm 1774, nghĩa quân Tây Sơn đã kiểm soát được vùng đất nào? 

A. Từ Bình Định đến Quảng Ngãi  B. Từ Quảng Nam đến Bình Thuận 

C. Từ Quảng Nam đến Bình Định  D. Từ Quảng Ngãi đến Bình Thuận 

Câu 27: Năm 1777, diễn ra sự kiện gì lớn? 

A. Nghĩa quân Tây Sơn hạ thành Quy Nhơn 

B. Nghĩa quân Tây Sơn chiếm vùng đất rộng lớn từ Quảng Nam đến Bình Thuận 

C. Nghĩa quân Tây Sơn bắt chước chúa Nguyễn. Chính quyền họ Nguyễn ở Đàng Trong bị lật 

đổ 

D. Nghĩa quân Tây Sơn đánh bại quân Trịnh ở phía Bắc 

Câu 28: Chúa Trịnh đã làm gì khi nghe quân Tây Sơn nổi dậy? 

A. Bí mật cấu kết với chúa Nguyễn đánh Tây Sơn 

B. Đem quân đánh chiếm Phú Xuân (Huế) 

C. Ủng hộ Tây Sơn đánh chúa Nguyễn 

D. Đem quân đánh Tây Sơn, tạo điều kiện cho chúa Nguyễn đánh Tây Sơn ở phía Nam 

Câu 29: Nguyễn Nhạc đối phó như thế nào khi phía bắc là quân Trịnh, phía nam là quân 

Nguyễn? 

A. Tạm hòa hoãn với quân Trịnh, dồn ức đánh Nguyễn 

B. Tạm hòa hoãn với quân Nguyễn, dồn sức đánh Trịnh 



C. Tạm hòa hoãn với cả Trịnh – Nguyễn để củng cố lực lượng 

D. Chia lực lượng đánh cả Trịnh và Nguyễn 

Câu 30: Tại sao Nguyễn Huệ chọn Rạch Gầm – Xoài Mút làm trận địa quyết chiến với 

địch? 

A. Đây là vị trí chiến lược quan trọng của địch 

B. Địa hình thuận lợi cho việc đặt phục binh 

C. Đó là 1 con sông lớn 

D. Hai bên bờ sông có cây cối rậm rạp 

Câu 31: Mùa hè năm 1786, Nguyễn Huệ được sự giúp sức của ai tiến quân vượt đèo Hải 

Vân đánh thành Phú Xuân? 

A. Nguyễn Nhạc     B. Nguyễn Lữ 

C. Nguyễn Hữu Cảnh    D. Nguyễn Hữu Cầu 

Câu 32: Ai là người có công lớn trong việc đập tan chính quyền họ Nguyễn ở Đàng Trong, 

lật đổ chính quyền họ Trịnh ở Đàng Ngoài? 

A. Nguyễn Huệ     B. Nguyễn Nhạc 

C. Nguyễn Lữ     D. Nguyễn Hữu Cảnh 

Câu 33: Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng đế, lấy niên hiệu là Quang Trung vào năm nào? 

A. Năm 1778     B. Năm 1788 

C. Năm 1789     D. Năm 1790 

Câu 34: Những trận đánh quyết định của quân Tây Sơn quét sạch 29 vạn quân Thanh 

xâm lược vào mùa xuân Kỉ dậu (1789) diễn ra theo thứ tự như thế nào? 

A. Đống Đa – Hà Nội – Ngọc Hồi  B. Hà Hồi – Ngọc Hồi – Đống Đa 

C. Đống Đa – Ngọc Hồi – Hà Hồi  D. Ngọc Hồi – Hà Hồi – Đống Đa 

Câu 35: Tại sao nghĩa quân Tây Sơn được gọi là “Giặc nhân đức”? 

A. Lấy của nhà giàu chia cho dân nghèo”, xóa nợ cho nhân dân và bỏ nhiều thứ thuế 

B. Lấy ruộng đất của địa chủ chia cho nông dân 

C. Xóa nợ cho nông dân, mở lại chợ cho thương nhân 

D. Lấy ruộng đất công chia cho nông dân, xóa thuế cho dân 

Câu 36: Nguyên nhân chủ yếu nào làm cho Tây Sơn thất bại trước cuộc tấn công của 

Nguyễn Ánh? 

A. Nội bộ Tây Sơn chia rẽ, mâu thuẫn ngày càng gay gắt 

B. Quân của Nguyễn Ánh rất mạnh 

C. Nguyễn Ánh được sự giúp đỡ của quân Xiêm 

D. Quang Trung mất, Quang Toản nối ngôi, nhưng không đủ năng lực 

Câu 37: Nguyễn Ánh chiếm được Quy Nhơn vào khoảng thời gian nào? 

A. Tháng 5 năm 1801    B. Tháng 6 năm 1801 

C. Tháng 7 năm 1801    D. Tháng 8 năm 1801 

Câu 38: Sau khi chiếm được Quy Nhơn, Nguyễn Ánh đánh chiếm vùng nào? 

A. Đà Nẵng      B. Hội An   

C. Phú Xuân     D. Quảng Ngãi 

Câu 39: Điểm cơ bản nhất trong chính sách đối nội, đối ngoại của nhà Nguyễn là gì? 

A. Siết chặt cách thống trị đối với nhân dân. Đóng kín, bảo thủ, mù quáng 

B. Đàn áp nhân dân, thuần phục nhà Thanh 



C. Đàn áp nhân dân, khước từ mọi tiếp xúc với các nước phương Tây 

D. Áp dụng chặt chẽ bộ luật Gia Long, xem nhà Thanh là “Thiên triều” 

Câu 40: Nghĩa quân lập căn cứ ở Trà Lũ (Nam Định), đánh nhau hàng chục trận lớn với 

quân triều đình. “Khi lâm trận thì đàn bà con gái cũng cầm giáo mác mà đánh”. Đó là 

cuộc khởi nghĩa nào? 

A. Khởi nghĩa Phan Bá Vành (1821 - 1827) 

B. Khởi nghĩa Lê Văn Khôi (1833 - 1835) 

C. Khởi nghĩa Nông Văn Vân (1833 - 1835) 

D. Khởi nghĩa Cao Bá Quát (1854 - 1856) 

2. Tự luận: 

Câu 1: Tại sao Nguyễn Huệ chọn sông Tiền đoạn từ Rạch Gầm đến Xoài Mút làm trận địa 

quyết chiến với quân Xiêm? Chiến thắng Rạch Gầm - Xoài Mút có ý nghĩa quan trọng như thế 

nào? 

Câu 2: Trình bày diễn biến chính cuộc kháng chiến chống quân Xiêm (1785) của nghĩa quân 

Tây Sơn?  

Câu 3: Trình bày diễn biến chính cuộc kháng chiến chống quân Thanh (1789) của nghĩa quân 

Tây Sơn?  

Câu 4: Hãy nêu những nét chính về tình hình xã hội Đàng Trong ở nửa sau thế kỉ XVIII? 

Câu 5: Hãy nêu những nét chính về tình hình xã hội Đàng Ngoài ở nửa sau thế kỉ XVIII? 

Câu 6: Quân Tây Sơn đã lật đổ chính quyền phong kiến Nguyễn, Trịnh và Lê như thế nào? 

III. Một số câu hỏi tham khảo:  

- Đề ôn tập Lịch sử chương 5 ( Hệ thống hanoistudy.edu.vn) 

- Đề ôn tập Lịch sử chương 6 ( Hệ thống hanoistudy.edu.vn) 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

NỘI DUNG ÔN TẬP THI CUỐI KỲ II MÔN TOÁN 7 NĂM HỌC 2021-2022 

 

I, LÝ THUYẾT 

1, Đại số 

- Thống kê, dấu hiệu, trung bình cộng, mốt của dấu hiệu, biểu đồ. 

- Đơn thức, đơn thức đồng dạng, cộng trừ đơn thức đồng dạng, đa thức, đa thức một biến, nghiệm 

của đa thức, cộng trừ đa thức một biến 

2, Hình học 

- Các trường hợp bằng nhau của tam giác, tam giác vuông. 

- Định lí tổng ba góc trong tam giác, định lí góc ngoài tam giác, định lí Pytago. 

- Tính chất 3 đường trung tuyến, phân giác, trung trực của tam giác. 

II, BÀI TẬP 

ĐẠI SỐ 

Bài 1: Cho bảng tần số sau ghi lại điểm 15 phút môn Toán của các bạn học sinh lớp 7A 

Giá trị 4 5 6 7 8 9 10  

Tần số 7 3 4 5 9 6 2 N = ? 

a, Lớp 7A có bao nhiêu học sinh? 

b, Tính số trung bình cộng và tìm mốt của dấu hiệu. 

c, Lập biểu đồ và đưa ra nhận xét. 

Bài 2: Điểm thực hành của các bạn học sinh tổ 1, 2 lớp 7B được ghi lại trong bảng sau: 

8.5 9.5 10 7.5 7 8 7 9 



8 10 9 9.5 8.5 7.5 8 9.5 

7.5 7.5 8 8.5 9.5 10 9.5 8.5 

a, Dấu hiệu cần tìm hiểu là gì? Mỗi tổ có bao nhiêu học sinh biết số học sinh hai tổ là như nhau? 

b, Lập bảng tần số, tính trung bình cộng và tìm mốt của dấu hiệu 

c, Lập biểu đồ và đưa ra nhận xét 

Bài 3: Cho đơn thức: 2 31
. .

2
A xy y x x  

a, Thu gọn A và chỉ ra hệ số, phần biến, bậc của A 

b, Tính giá trị của A khi 
1

; 2
2

x y    

Bài 4: Cho biểu thức: 2A xy  và  2 3 22
2 .

3
B x y yx

 
   

 
 

a, Thu gọn B và chỉ ra hệ số, phần biến, bậc của B 

b, Tính B khi 1; 1x y    

c, Tính C = A.B  

d, Chứng minh B luôn nhận giá trị dương với mọi , 0x y   

Bài 5: Thu gọn và tìm bậc của các đa thức sau: 

, ( 1) 2( 3)a A x x x     , 2 ( 1) ( 2)b B x x x x     2 3, (2 2) (1 )c C x x x x     

, 3 ( 2) ( 4)d D x xy x y       , ( )e E xy x y yx y x     2 2, ( ) ( )f F x x y y y x     

Bài 6: Tìm các đa thức M, N biết: 
2 2 2) 5 3 4  a M x y xy x y  2) 2 6   b xy N xy x  

3 3) ( 2 ) 6   c N x y x y N  2) ( ) 2 1     d M M N x xy  

Bài 7: Tìm nghiệm của các đa thức sau: 

) 2 1 a A x  , ( ) 3 3b B x x    2 4
)

5 5
 c C x  

2, ( ) 1d D x x   2, ( ) 4 16e E x x    2, ( ) 11f F x x   

2, ( ) 4 3g G x x    , ( ) ( 1)( 2)h H x x x    , ( ) ( 3)(2 1)i I x x x x    

3 2, ( ) 2 4 8k K x x x x     3 2, ( ) 2 2l L x x x x     2, ( ) 2 1m M x x x    

2, ( ) 4 4n N x x x    2, ( ) 7 10p P x x x    2, ( ) 2 3 1q Q x x x    

Bài 8: Cho hai đa thức: 5 2 4 3 2( ) 2 3 4 1 2 3 4 4P x x x x x x x x x           

      5 4 3 4 2 4 5 3 2 3( ) 3 2 4 5 2 2 6 2Q x x x x x x x x x x x             

a, Thu gọn và sắp xếp P(x), Q(x) theo lũy thừa giảm dần của biến 

b, Tìm hệ số cao nhất và tự do của mỗi đa thức 

c, Tính H(x) = P(x) + Q(x) và I(x) = P(x) – Q(x) 

d, Tìm nghiệm của H(x) 

Bài 9: Cho hai đa thức: 3 2 5 4 3 5( ) 2 3 4 5 2 1 4P x x x x x x x x x          



      5 4 5 4 2 3 5( ) 3 2 2 8 3 3Q x x x x x x x x x          

a, Thu gọn và sắp xếp P(x), Q(x) theo lũy thừa giảm dần của biến 

b, Tìm hệ số cao nhất và tự do của mỗi đa thức 

c, Tính H(x) = P(x) + Q(x) và G(x) = Q(x) – P(x) 

d, Kiểm tra x = 1 và x = – 1 có là nghiệm của P(x) và Q(x) không 

e, Tìm nghiệm của đa thức H(x) 

Bài 10: Cho các đa thức sau: 
5 2

4 3 5

2 5

( ) 2 3 1

( ) 2 4 2 2

( ) 2 3 4 4

M x x x x

N x x x x x

P x x x x x

   

     

    

 

a, Tính M(x) + N(x) + P(x)    b, Tính M(x) – N(x) + P(x) c, Tính – M(x) + N(x) – P(x) 

Bài 10: Tìm m để đa thức 2( ) 2 6f x mx x    có một nghiệm là x = 1 

Bài 11: Tìm n để đa thức 4 3 2( ) 3 4 5 4g x x nx nx nx n      có một nghiệm là x = – 2 

Bài 12: Tìm giá trị nhỏ nhất hoặc lớn nhất của các đa thức sau 
2, ( 1) 1a A x    , 2 1 3b B y    

2, ( 1) 2 1c C x y     
2

2
,

(2 1) 5
d D

x




 
 

2

1
,

( 6) 4
e E

x


 
 

2 2, 12 3( 4) 2 2f F x x       

Bài 13*: Tính giá trị biểu thức 4 2 2 4 24 7 3 5P x x y y y     biết 2 2 5x y   

Bài 14*: Cho đa thức 3 2( )f x ax bx cx d     (a, b, c, d là các số nguyên).  

Chứng minh rằng không thể tồn tại đồng thời f(7) = 53 và f(3) = 35. 

Bài 15*: Cho đa thức 100 99 98 2( ) 2022 2022 ... 2022 2022 2020f x x x x x x        

Tính (2021)f  

HÌNH HỌC 

Bài 1: Cho ABC  nhọn có 
0, 60AH BC BAC  . Lấy D, E sao cho AB là trung trực HD, AC là 

trung trực HE. 

a, Chứng minh AED  cân b, Chứng minh ;CE AE DB AD   

c, Tính các góc AED  d, Chứng minh DB + EC = BC 

Bài 2: Cho ABC  có AH BC . Hai đường trung trực của AB và AC cắt nhau tại O nằm trên 

AH. Gọi P, Q lần lượt là trung điểm AB, AC 

a, Chứng minh ABC  cân  b, Chứng minh OP = OQ  c, Biết 050BAC   tính BOC  

Bài 3: Cho AMB  cân tại M, lấy điểm C thuộc tia đối của MB sao cho MB = MC. Kẻ 

;MI AB MH AC   

a, Chứng minh IM MH      b, Biết AB = 12cm, AC = 9cm. Tính BC. 



Bài 4: Cho ABC  vuông tại A (AB < AC), có BM là trung tuyến. Trên tia đối của MB lấy điểm 

D sao cho MB = MD. 

a, Biết AC = 4cm, BC = 5cm. Tính AB. b, Chứng minh AB = CD và AC CD  

c, Chứng minh AB + BC > 2BM  d, Chứng minh MBA MBC  

Bài 5: Cho ABC  có M, N là trung điểm AB, AC. Lấy điểm I thuộc tia đối của NM sao cho NI 

= NM. Chứng minh: 

a, CI // AB và CI = MB    b, MN // BC và 
2

BC
MN   

Bài 6: Cho ABC có AB > AC. Trên AB lấy điểm F sao cho AF = AC, AD là phân giác của 

ABC . F là điểm bất kì thuộc tia AD. Chứng minh: 

a, AFD ACD     b, AED AEF      c, AB – AC = BF 

Bài 7: Cho ABC  vuông tại C có 060Â  . Tia phân giác của BAĈ cắt BC tại E. Kẻ EKAB tại K. Kẻ 

BDAE tại D. Chứng minh: 

a, AC = AK và AE CK . b, K là trung điểm AB. 

c, EB > AC. d, AC, BD, KE cùng đi qua một điểm. 

Bài 8: Cho ABC  nhọn, AH BC . Vẽ các điểm D và E sao cho các đường thẳng AB và AC lần 

lượt là các đường trung trực của các đoạn thẳng HD và HE. 

a, Chứng minh: AD = AE. 

b, Gọi M, N lần lượt là giao điểm của đường thẳng DE với AB, AC. Chứng minh rằng HA là tia 

phân giác của MHN . 

c, Chứng minh 2DAE MHB . 

d, Chứng minh AH, BN và CM đồng quy tại một điểm. 

Bài 9: Cho ABC  có 0 080 , 60A B  . Trên cạnh BC lấy điểm D sao cho BD = BA. Tia phân 

giác của góc ABC cắt AD tại H và AC tại E. Gọi F là trung điểm của DC, AF cắt CH tại K.  

a, So sánh các cạnh của ABC . b, Chứng minh: ABE DBE  . 

c, Chứng minh: BE > AD.                    d, Chứng minh: KC = 2KH. 
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

NỘI DUNG ÔN TẬP THI CUỐI KỲ II MÔN GDCD 7 NĂM HỌC 2021-2022 

 

A. NỘI DUNG ÔN TẬP: Ôn các bài từ tuần 19 đến tuần 31 trong đó trọng tâm kiến thức: 

- Bài 12: Sống và làm việc có kế hoạch 

- Bài 13 : Quyền được bảo vệ, chăm sóc và giáo dục của trẻ em Việt Nam 

- Bài 14 : Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên 

- Bài 15: Bảo vệ di sản văn hóa 

- Bài 16: Quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo 

- Bài 17: Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

B. YÊU CẦU ÔN TẬP:  
- Khái niệm, biểu hiện, ý nghĩa, cách rèn luyện liên quan các đơn vị kiến thức  

- Sưu tầm các câu ca dao, tục ngữ thể hiện nội dung kiến thức đã học. 

- Làm các bài tập tình huống trong SGK, SBT phát triển năng lực GDCD Lớp 7 

- Vận dụng các kiến thức đã học vào giải quyết các tình huống trong thực tế. 

C. HÌNH THỨC RA ĐỀ: Trắc nghiệm 50% (20 câu), Tự luận 50% 

D. MỘT SỐ DẠNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM:  

Câu 1. Khi xây dựng kế hoạch cần cân đối giữa các nhiệm vụ nào? 

A.Vui chơi, giải trí, nghỉ ngơi 

B. Lao động, học tập 



C. Rèn luyện,học tập, lao động, hoạt động nghỉ ngơi, phụ giúp gia đình 

D. Rèn luyện,học tập, lao động, phụ giúp gia đình 

Câu 2. Sống và làm việc có kế hoạch là gì? 

A. Làm việc theo sở thích  

B. Làm việc theo sự sắp xếp của nhà trường  

C. Sắp xếp công việc hằng ngày một cách hợp lí để thực hiện có hiệu quả 

D. Làm việc theo sự sắp xếp của bố mẹ 

Câu 2. Bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em là trách nhiệm của ai?  

A. Gia đình 

B. Nhà trường 

C. Gia đình, nhà trường, nhà nước, xã hội và công dân. 

D. Nhà nước 

Câu 3. Bổn phận của trẻ em là? 

A. Yêu Tổ quốc.    

B. Không tham gia bất cứ một việc gì.                             

C. Muốn làm việc gì tùy thích.                     

D. Đánh bạc, uống rượu, hút thuốc. 

Câu 4. “Trẻ em được chung sống với bố mẹ và được hưởng sự chăm sóc của các thành viên trong gia đình” 

là thuộc nhóm quyền? 

A. Quyền được bảo vệ của trẻ em Việt Nam.                   

B. Quyền được chăm sóc của trẻ em Việt Nam.                

C. Quyền được giáo dục của trẻ em Việt Nam.                 

D. Quyền phát triển của trẻ em Việt Nam. 

Câu 5. Hành vi nào sau đây gây ô nhiễm môi trường?  

A. Chặt phá cây rừng bừa bãi 

B. Bảo vệ nguồn nước, bảo vệ động vật quý hiếm. 

C. Trồng thêm cây xanh. 

D. Bỏ rác đúng nơi quy định. 

Câu 6. Trong các địa danh sau, địa danh nào là di tích lịch sử văn hóa? 

A. Vịnh Hạ Long    B. Bến nhà Rồng 

C. Động Phong Nha – Kẻ Bàng  C. Sông Hồng 

Câu 7. Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên là trách nhiệm của ai? 

A.Toàn dân      C. Cơ quan có thẩm quyền 

B. Nhà nước     D. Công ty, nhà máy 

Câu 8. Ngày 2/9/1945 Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập lấy tên nước là … 

A.Công nông đầu tiên     B. Việt Nam dân chủ công hòa  

C. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam D. Nước Việt Nam 

Câu 9. Bộ máy nhà nước cấp cơ sở gồm mấy cơ quan? 

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

Câu 10. Bản chất của Nhà nước ta là gì? 

A. Thuộc gia cấp Tư sản  

B. Thuộc tầng lớp công – nông  

C. Thuộc giai cấp tầng lớp quản lí nhà nước 

D. Của dân do dân và vì dân 

Câu 11. Bộ máy nhà nước chia làm mấy loại cơ quan? 

A. Cơ quan quyền lực, cơ quan hành chính 

B. Cơ quan quyền lực, cơ quan xét xử 

C. Cơ quan xét xử, cơ quan kiểm sát, cơ quan quyền lực 

D. Cơ quan quyền lực, cơ quan hành chính, Cơ quan xét xử, cơ quan kiểm sát 

Câu 12. Hành vi nào góp phần bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên? 

A. Buôn bán động vật quý hiếm 

B. Vứt rác bừa bãi 

C. Đánh bắt thủy sản bằng thuốc nổ 

D. Trồng cây xanh 

Câu 13. Ngày nào trong năm được chọn làm ngày môi trường thế giới? 



A. Ngày 04 tháng 6  B. Ngày 06 tháng 6 

C. Ngày 07 tháng 6  D. Ngày 05 tháng 6 

Câu 14. Di sản văn hoá nào sau đây là di sản văn hoá phi vật thể? 

A. Cố đô Huế     B. Thánh địa Mĩ Sơn. 

C. Phố cổ Hội An.     D. Không gian cồng chiêng Tây Nguyên 

Câu 15. Trong những hành vi sau đây hành vi nào thể hiện mê tín dị đoan? 

A. Đi lễ nhà thờ. 

B. Đi chùa cầu nguyện 

C. Cúng bái trước khi đi thi để đạt điểm cao 

D. Thắp hương trên bàn thờ để tưởng nhớ tổ tiên, ông bà. 

Câu 16. Quốc hội nước Việt Nam thống nhất đã quyết định đổi tên nước là nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam vào ngày, tháng, năm nào? 

A. Ngày 2-7-1976     B. Ngày 2-9-1976 

C. Ngày 2-9-1945     D. Ngày 7-2-1976 

Câu 17. Hành vi nào dưới đây không thực hiện đúng bổn phận của trẻ em? 

A. Vâng lời ông bà, cha mẹ  B. Bỏ học đi chơi 

C. Không đánh bạc   D. Đi học đúng giờ 

Câu 18. Thành phần nào dưới đây không thuộc tài nguyên thiên nhiên? 

A. Công trình thủy lợi   B. Rừng cây 

C. Các mỏ khoáng sản   D. Động vật quý hiếm 

Câu 19. Để sửa đổi Luật Giáo dục, cơ quan nào có thẩm quyền quyết định? 

A. Chính phủ.    B. Quốc hội. 

C. Đảng Cộng sản Việt Nam.  D. Ủy ban nhân dân. 

Câu 20. Cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân Việt Nam và là cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của 

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được gọi là? 

A. Chính phủ.    B. Quốc hội. 

C. Đảng Cộng sản Việt Nam.  D. Ủy ban nhân dân. 

E. DẠNG CÂU HỎI TỰ LUẬN 

* Câu hỏi lý thuyết 

Câu 1.  Thế nào là môi trường và tài nguyên thiên nhiên? Thế nào là bảo vệ Môi trường và Tài nguyên thiên 

nhiên? Em hãy đề xuất một số biện pháp bảo vệ môi trường ở trường học? 

Câu 2. Quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo là gì? Chúng ta phải làm gì để thể hiện sự tôn trọng quyền tự do tín 

ngưỡng tôn giáo? 

Câu 3. Khi được hưởng quyền được bảo vệ, chăm sóc và giáo dục, trẻ em cần phải có bổn phận gì? Gia đình, 

xã hội có trách nhiệm gì trong việc thực hiện quyền này? 

Câu 4. Di sản văn hóa là gì? Di sản văn hóa vật thể và di sản văn hóa phi vật thể là gì? Nêu ý nghĩa của việc 

bảo vệ di sản văn hóa? 

Câu 5. Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo có nghĩa là gì? Chúng ta cần làm gì để thực hiện tốt quyền tự do tín 

ngưỡng, tôn giáo của công dân? 

Câu 6. Bộ máy Nhà nước có mấy loại cơ quan? Hãy nêu tên, chức năng và nhiệm vụ của từng loại cơ quan 

đó?  

* Bài tập tình huống: 

- Bài 1. Cho tình huống : Dù là học sinh lớp 9 nhưng khi gần đến ngày thi vào cấp 3, Tâm vẫn cùng bạn bè 

nghỉ học đi chơi. Khi bị gia đình nhắc nhở, Tâm chỉ cười và nói: “Con đã có cách để thi đỗ rồi”. Trước hôm 

thi, Tâm mang theo rất nhiều lễ vật lên chùa gần nhà với suy nghĩ: “Chỉ cần mình thành tâm lên chùa làm lễ 

thì sẽ được phù hộ, không cần học cũng được điểm cao”. 

a. Em có nhận xét gì về hành động của bạn Tâm? 

b. Nếu là bạn của Tâm, em sẽ làm gì? 

c. Qua tình huống trên, em rút ra bài học gì cho bản thân? 

 - Bài 2. Cho tình huống :  An có thói quen ngồi vào bàn học bài lúc 7 giờ tối, mỗi môn học An đều học bài và 

làm bài đầy đủ. Nhưng để có được việc làm bài đầy đủ ấy thì khi gặp bài khó, bạn thường giở sách giải bài 

tập ra chép cho nhanh để khỏi mất công suy nghĩ". 

Câu hỏi : 

       a. Em nhận xét gì về hành vi của An? 

       b. Nếu em là bạn thân của An, em sẽ làm gì ? 



 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

NỘI DUNG ÔN TẬP THI CUỐI KỲ II MÔN MỸ THUẬT 7 NĂM HỌC 2021-2022 

 

I. NỘI DUNG ÔN TẬP: 

HS ôn tập các thể loại tranh theo đề tài. 

II. ĐỀ TÀI: 

1. Tranh đề tài phong cảnh 

2. Tranh đề tài học tập 

3. Tranh đề tài an toàn giao thông 

4. Tranh tĩnh vật 

5. Vẽ trang trí 

6. Tranh đề tài tự do 

7. Tranh đề tài gia đình 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

NỘI DUNG ÔN TẬP THI CUỐI KỲ II MÔN SINH HỌC 7 NĂM HỌC 2021-2022 

 

PHẦN  I: NỘI DUNG 

- Ngành động vật có xương sống: Bài 37, 40; 44; 46; 48; 49; 50; 51 

- Sự tiến hóa của động vật: Bài 55; 56 

- Động vật và đời sống con người: Bài 57; 58; 59; 60 

     PHẦN II: MỘT SỐ CÂU HỎI THAM KHẢO 

A. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 

Câu 1: Phát biểu nào dưới đây là đúng? 

A. Các môi trường khắc nghiệt luôn có độ đa dạng loài cao. 

B. Sự đa dạng loài liên quan chặt chẽ đến mức độ tiến hóa của từng loài. 

C. Đa dạng sinh học được biểu thị bằng số lượng loài. 

D. Sự đa dạng loài thể hiện ở số lượng các cá thể trong một loài. 

Câu 2: Đặc điểm nào dưới đây không có ở các động vật đới nóng? 

A. Di chuyển bằng cách quăng thân. 

B. Thường hoạt động vào ban ngày trong mùa hè. 

C. Có khả năng di chuyển rất xa. 

D. Chân cao, móng rộng và đệm thịt dày. 

Câu 3: Nhóm loài nào gồm các thiên địch diệt sâu bọ? 

A. Thằn lằn, cá đuôi cờ, cóc, sáo 

B. Thằn lằn, cắt, cú, mèo rừng 

C. Cá đuôi cờ, cóc, sáo, cú 

D. Cóc, cú, mèo rừng, cắt 

Câu 4: Đặc điểm nào sau đây thường gặp ở động vật sống ở môi trường đới lanh? 

A. Thường hoạt động vào ban đêm. 

B. Lông chuyển sang màu trắng vào mùa đông. 

C. Móng rộng, đệm thịt dày. 

D. Chân cao, dài. 

Câu 5: Hiện tượng ngủ đông của động vật đới lạnh có ý nghĩa gì? 

A. Giúp cơ thể tiết kiệm năng lượng. 

B. Giúp cơ thể tổng hợp được nhiều nhiệt. 

C. Giúp lẩn tránh kẻ thù. 

D. Tránh mất nước cho cơ thể. 



Câu 6: : Vi khuẩn nào gây bệnh truyền nhiễm cho thỏ gây hại? 

A. Vi khuẩn E coli   B. Vi khuẩn Myoma 

C. Vi khuẩn Calixi   D. Cả vi khuẩn Myoma và vi khuẩn Calixi 

Câu 7: Đặc điểm của động vật rất nguy cấp:  

A. Số lượng cá thể giảm 80% B. Số lượng cá thể giảm 50% 

C. Số lượng cá thể giảm 20% D. Loài động vật quý hiếm được nuôi hoặc bảo tồn 

Câu 8: Đặc điểm của động vật ít nguy cấp:  

A. Loài động vật quý hiếm được nuôi hoặc bảo tồn 

B. Số lượng cá thể giảm 20% 

C. Số lượng cá thể giảm 80% 

D. Số lượng cá thể giảm 50% 

Câu 9: Đặc điểm nào dưới đây có ở rắn nước? 

A. Thường săn mồi vào ban đêm. 

B. Nguồn thức ăn chủ yếu là lươn, trạch đồng. 

C. Vừa sống dưới nước, vừa sống trên cạn. 

D. Săn mồi cả ngày lẫn đêm. 

Câu 10: Tiêu chí nào dưới đây biểu thị sự đa dạng sinh học? 

A. Số lượng loài trong quần thể. 

B. Số lượng cá thể trong quần xã. 

C. Số lượng cá thể trong quần thể . 

D. Số lượng loài, số lượng cá thể trong một loài. 

Câu 11: Động vật ở môi trường nhiệt đới gió mùa có độ đa dạng 

A. thấp  B. trung bình   C. cao   D. rất thấp 

Câu 12: Những ưu điểm của biện pháp đấu tranh sinh học là gì? 

1. Sử dụng đấu tranh sinh học mang lại hiệu quả, tiêu diệt được những loài sinh vật có hại 

2. Tiêu diệt được những loài sinh vật có hại, nhưng gây ô nhiễm môi trường 

3. Sử dụng đấu tranh sinh học rẻ tiền và dễ thực hiện 

4. Sử dụng đấu tranh sinh học tiêu diệt được những loài sinh vật có hại nhưng không gây ô nhiễm 

môi trường. 

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

Câu 13: Lớp mỡ rất dày ở chim cánh cụt có vai trò gì? 

A. Giúp chim giữ nhiệt cho cơ thể. 

B. Dự trữ năng lượng chống rét. 

C. Giúp chim dễ nổi khi lặn biển. 

D. Giúp chim giữ nhiệt và dự trữ năng lượng . 

Câu 14: Số loài động vật trên Trái Đất là 

A. 1 triệu loài B. 1,5 triệu loài  C. 2 triệu loài  D. 2,5 triệu loài 

Câu 15: Loài nào KHÔNG sinh sản bằng hình thức vô tính? 

A. Trùng giày    B. Trùng roi   

C. Trùng biến hình    D. Cá chép 

B. CÂU HỎI TỰ LUẬN 

Câu 1: Chú thích hình 46; 49.1A; 49.2B; 56.3 

Câu 2: Nêu ưu điểm của sự thai sinh so với sự đẻ trứng và noãn thai sinh. 

Câu 3: Nêu tập tính bắt mồi của những đại diện của ba bộ thú; Ăn sâu bọ, Gặm nhấm, Ăn thịt. 

Câu 4: Nêu ưu điểm và hạn chế của các biện pháp đấu tranh sinh học.Cho ví dụ. 

Câu 5: Nêu vai trò của lớp Thú đối với đời sống con người. Cho ví dụ minh họa. 

Câu 6: Các biện pháp cần thiết để duy trì đa dạng sinh học. Là học sinh em phải làm gì? 
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

NỘI DUNG ÔN TẬP THI CUỐI KỲ II MÔN THỂ DỤC 7 NĂM HỌC 2021-2022 



Nội dung ôn tập kiểm tra : Cầu lông. 

+ Học sinh thực hiện đúng kĩ thuật động tác phát cầu thuận tay, trái tay thấp gần. 

Mức độ ĐẠT: Học sinh thực hiện đúng kĩ thuật động tác. 
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

NỘI DUNG ÔN TẬP THI CUỐI KỲ II MÔN VẬT LÝ 7 NĂM HỌC 2021-2022 

 

I/ LÍ THUYẾT 

1. Sự nhiễm điện do cọ xát. 

2. Sự tương tác giữa hai loại điện tích. Khi nào vật nhiễm điện dương? Khi nào vật nhiễm điện âm? 

3. Tác dụng của nguồn điện. Phân biệt dòng điện và dòng điện trong kim loại. Khi nào có dòng 

điện chạy trong mạch? 

4. Chất dẫn điện, chất cách điện? Nêu ví dụ về chất dẫn điện và chất cách điện. 

5. Các tác dụng của dòng điện. Mỗi tác dụng lấy một ví dụ minh họa. 

6. Cường độ dòng điện: Kí hiệu, đơn vị, dụng cụ đo. 

7. Kí hiệu, đơn vị, dụng cụ đo hiệu điện thế. Ý nghĩa của số vôn ghi trên mỗi nguồn điện. Nêu ý 

nghĩa của số vôn ghi trên mỗi dụng cụ điện.  

8. Trong đoạn mạch điện gồm hai bóng đèn mắc nối tiếp, cường độ dòng điện và hiệu điện thế có 

đặc điểm gì? 

II.BÀI TẬP: Các bài tập trong SGK và SBT từ bài 17 đến bài 27 về các dạng: 

1/ Bài tập định tính: Giải thích các hiện tượng nhiễm điện, chất dẫn điện, chất cách điện…như 

bài C1, C2, C3/49 SGK; 17.9; 20.3; 26.16 SBT 

2/ Câu hỏi thực tế: 

 a/ Tại sao vào những ngày mùa đông, thời tiết khô hanh, khi ta cởi lớp áo len ở phía ngoài thì 

nghe thấy tiếng nổ lép bép và thấy những tia sáng nhỏ li ti? 

 b/ Khi thấy có người bị điện giật ta có nên cầm tay người đó để kéo ra không? Tại sao? Lúc này 

ta nên xử lí như thế nào? 

 c/ Khi ta sử dụng quạt điện sau một thời gian thì quạt hơi nóng khi ta chạm tay vào. Đó là tác 

dụng gì của dòng điện? Trong trường hợp này có lợi hay có hại? Tại sao? 

 d/ Các thiết bị như  tủ lạnh, máy vi tính, máy lạnh …hoạt động bình thường ở hiệu điện thế định 

mức là 220V. Theo em chúng sẽ hoạt động như thế nào khi chúng được mắc vào mạng điện có 

hiệu điện thế lớn hơn hoặc nhỏ hơn hiệu điện thế định mức? 

3/ Bài tập định lượng:  
 a/Vẽ sơ đồ mạch điện. 

 b/Tính U hoặc I trong đoạn mạch nối tiếp như các bài: 27.3; 27.4;  27.10; 27.11 SBT. 

III. MỘT SỐ CÂU HỎI THAM KHẢO: 

1. Đề ôn tập Vật lí khối 7 chương 3 (Hệ thống học và thi trực tuyến HanoiStydy) 

2. Một số câu hỏi bổ sung: 

Câu 1: Dòng điện có tác dụng phát sáng khi chạy qua dụng cụ nào dưới đây khi chúng hoạt động 

bình thường? 

A. Máy bơm nước chạy điện    C. Công tắc 

B. Dây dẫn điện ở gia đình     D. Đèn báo của tivi 

Câu 2: Cầu chì hoạt động dựa trên tác dụng nào của dòng điện? 

A. Tác dụng nhiệt.      B. Tác dụng từ. 

C. Tác dụng phát sáng.     D. Tác dụng hóa học. 

 Câu 3: Để mạ vàng cho một vỏ đồng hồ người ta sử dụng tác dụng nào sau đây của dòng điện?  

 A. Tác  dụng sinh lý.       B. Tác dụng từ.  

 C. Tác dụng hóa học       D. Tác dụng phát sáng. 

Câu 4: Trong y học, tác dụng sinh lý của dòng điện được sử dụng trong 

A. chạy điện khi châm cứu.     B. chụp X – quang 

C. đo điện não đồ      D. đo huyết áp 

 Câu 5: Cường độ dòng điện cho biết điều gì? 



 A. Khả năng tạo ra dòng điện của một nguồn điện.  C. Độ sáng của một bóng đèn. 

 B. Độ mạnh hay yếu của dòng điện trong mạch.  D. Vật bị nhiễm điện hay không. 

 Câu 6:  Ampe kế là dụng cụ để đo 

 A. cường độ dòng điện     B. hiệu điện thế 

 C. công suất điện      D. điện trở 

 Câu 7: Phát biểu nào sau đây đúng về mối liên hệ giữa số chỉ của ampe kế với độ sáng của đèn? 

 A. Đèn sáng càng mạnh thì số chỉ của ampe kế càng lớn. 

 B. Đèn sáng càng yếu thì số chỉ của ampe kế càng lớn. 

 C. Số chỉ của ampe kế tăng lên thì độ sáng của đèn giảm đi. 

 D. Số chỉ của ampe kế và độ sáng của đèn không liên hệ gì với nhau. 

 Câu 8: Trên ampe kế KHÔNG có dấu hiệu nào dưới đây? 

A. Hai dấu (+) và (-) ghi tại hai chốt nối dây dẫn.   

B. Sơ đồ mắc dụng cụ này vào mạch điện.  

C. Trên mặt dụng cụ này có ghi chữ A hay chữ mA.  

D. Bảng chia độ cho biết giới hạn đo và độ chia nhỏ nhất. 

Câu 9: Ampe kế có giới hạn đo là 50 mA phù hợp để đo cường độ dòng điện nào dưới đây? 

A. Dòng điện đi qua bóng đèn pin có cường độ là 350 mA 

B. Dòng điện đi qua đèn điôt phát quang có cường độ là 28 mA. 

C. Dòng điện đi qua nam châm điện có cường độ là 0,8A. 

D. Dòng điện đi qua bóng đèn xe máy có cường độ là 0,6A. 

Câu 10: Trường hợp nào sau đây có hiệu điện thế bằng 0? 

A. Giữa hai cực của pin còn mới khi chưa mắc vào mạch. 

B. Giữa hai đầu bóng đèn ghi 3V khi chưa mắc vào mạch. 

C. Giữa hai đầu bóng đèn điện đang sáng. 

D. Giữa hai đầu chuông điện đang reo. 

Câu 11: Yếu tố KHÔNG cần thiết phải kiểm tra khi sử dụng vôn kế để đo hiệu điện thế là: 

A. Kích thước của vôn kế     C. Cách mắc vôn kế trong mạch. 

B. Giới hạn đo và độ chia nhỏ nhất của vôn kế. D. Kim chỉ tại vạch số 0 của vôn kế. 

Câu 12: Con số 220V ghi trên một bóng đèn có ý nghĩa nào dưới đây? 

A. Để đèn sáng bình thường thì hiệu điện thế hai đầu bóng đèn phải là 220V. 

B. Đèn chỉ sáng khi hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn là 220V. 

C. Giữa hai đầu bóng đèn luôn có hiệu điện thế 220V. 

D. Bóng đèn có thể tạo ra được một hiệu điện thế 220V. 

Câu 13: Hình nào sau đây biểu diễn đúng chiều quy ước của dòng điện? 

 
A. Hình A  B. Hình B  C. Hình C  D. Hình D 

Câu 14: Sơ đồ mạch điện KHÔNG có tác dụng nào sau đây? 

A. Giúp các thợ điện dựa vào đó để mắc mạch điện đúng như yêu cầu 

B. Giúp ta dễ dàng trong việc kiểm tra, sửa chữa các mạch điện 

C. Mô tả đơn giản mạch điện trong thực tế 

D. Giúp các điện tích dịch chuyển đúng trong mạch 

Câu 15: Phát biểu nào sau đây là đúng nhất? 

A. Dòng điện trong kim loại là dòng các điện tích dịch chuyển có hướng 

B. Dòng điện trong kim loại là dòng các electron tự do dịch chuyển có hướng 

C. Dòng điện trong kim loại là dòng các điện tích dương dịch chuyển có hướng 

C. Dòng điện trong kim loại là dòng các điện tích âm dịch chuyển có hướng 


