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LỊCH THI GIỮA KỲ HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2020-2021 

Tuần Thứ Ngày Tiết Môn thi Lớp 

26 

Hai 15/3/2021 3 Lịch sử 6, 7, 8, 9 

Ba 16/3/2021 3 GDCD 6, 7, 8, 9 

Tư 17/3/2021 

1-2 Ngữ văn 8, 9 

3-4 Ngữ văn 6, 7 

3-4 Tiếng Anh (Nói) 8 

Năm 18/3/2021 2 Sinh học 6, 7, 8, 9 

Sáu 19/3/2021 

1 Tiếng Anh 8, 9 

3 Tiếng Anh 6, 7 

4 Tiếng Anh (Nói) 
6A2,4,6 

7A2,4,6 

Bảy 20/3/2021 2 Hóa học 8, 9 

27 

Hai 22/3/2021 2 Địa lý 6, 7, 8, 9 

Ba 23/3/2021 2 Vật lý 6, 7, 8, 9 

Tư 24/3/2021 
1 Tin học 6, 7 

3 Công nghệ 6, 7, 8, 9 

Năm 25/3/2021 

1-2 Toán 8, 9 

3-4 Toán 6, 7 

3-4 Tiếng Anh (Nói) 9 

Ghi chú: 

(*) Đối với các môn Thể dục, Âm nhạc, Mĩ thuật, Nghề tin học 8: Giáo viên tự bố trí 

lịch kiểm tra và thống nhất trong sổ SHCM. 

(*) Thi chia phòng đối với các môn Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh 

(*) Giáo viên coi thi theo TKB và phân công của BGH tùy vào từng môn. Sau khi chấm, 

chữa bài, yêu cầu học sinh ký xác nhận trong bài và nộp bài thi về BGH để chấm thanh tra 

trước khi nhập điểm. 

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

NỘI DUNG ÔN TẬP GIỮA KÌ II MÔN NGỮ VĂN 6 

A. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM: 

Ôn tập kiến thức đã học từ tuần 19 đến tuần 24 (SGK Ngữ văn 6 tập, tập II) 

 Phần I: Văn bản 

1. Bài học đường đời đầu tiên. 

2. Sông nước Cà Mau 

3. Vượt thác 

4. Bức tranh của em gái tôi. 

* Yêu cầu: 

  1. Tóm tắt nội dung bài; nắm được tên tác giả, tác phẩm. 

  2. Nêu được PTBĐ, thể loại, ngôi kể và tác dụng của ngôi kể trong văn bản… 

  3. Chỉ ra được nội dung, ý nghĩa và nghệ thuật được sử dụng trong văn bản.. 

  4. Liên hệ thực tế bản thân qua mỗi bài. 

Phần II: Tiếng Việt 

1. So sánh 

2. Nhân hoá 

* Yêu cầu: 
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    Nắm vững khái niệm, nhận diện, phân tích tác dụng được các đơn vị kiến thức tiếng 

Việt đã học. 

Phần III: Tập làm văn 

    Văn tả cảnh. 

* Yêu cầu: 
    1. Nắm được đặc điểm chung của văn tả cảnh. 

    2. Nắm được cách làm bài văn tả cảnh 

    3. Biết cách làm các bài văn miêu tả. 

    4. Biết vận dụng kiến thức Văn học, tiếng Việt và kỹ năng trong việc quan sát, tưởng 

tượng, so sánh và nhận xét để viết bài hoàn chỉnh. 

************************************ 

II. Một số bài tập tham khảo. 

Phần I: Đọc hiểu văn bản.  
Bài 1: Tóm tắt các văn bản sau: 

a. Bài học đường đời đầu tiên. 

b. Bức tranh của em gái tôi. 

 

Bài 2:  Đọc văn bản “Bài học đường đời đầu tiên” và cho biết:  

b. Phương thức biểu đạt của văn bản là gì? 

b. Văn bản trên được viết theo ngôi kể thứ mấy? Nêu tác dụng của ngôi kể? 

c. Viết một đoạn văn từ 6-8 câu phân tích diễn biến của nhân vật Dế Mèn khi trêu chị Cốc. 

Trong đoạn có sử dụng một phép so sánh ( gạch chân, chỉ rõ). 

 

Bài 3: Cho đoạn văn sau: 

    Đầu tôi to ra và nổi từng tảng, rất bướng. Hai cái răng đen nhánh lúc nào cũng nhai 

ngoàm ngoạp như hai lưỡi liềm máy làm việc. Sợi râu tôi dài và uốn cong một vẻ rất đỗi 

hùng dũng. Tôi lấy làm hãnh diện với bà con về cặp râu ấy lắm. Cứ chốc chốc tôi lại trịnh 

trọng và khoan thai đưa cả hai chân lên vuốt râu. 

   Tôi đi đứng oai vệ. Mỗi bước đi, tôi làm điệu dún dẩy các khoeo chân, rung lên rung 

xuống hai chiếc râu. Cho ra kiểu cách con nhà võ. Tôi tợn lắm. Dám cà khịa với tất cả 

mọi bà con trong xóm. Khi tôi to tiếng thì ai cũng nhịn, không ai đáp lại. Bởi vì quanh 

quẩn, ai cũng quen thuộc mình cả. 

Ngữ văn 6- tập 2 

a. Đoạn trích trên trích trong văn bản nào? Tác giả là ai? 

b. Nêu các phương thức biểu đạt được sử dụng trong đoạn trích trên? 

c. Chỉ ra biện pháp nghệ thuật so sánh được sử dụng trong đoạn trích trên? Nêu tác dụng 

của phép nghệ thuật ấy? 

d. Nhân vật được nói đến trong đoạn văn trên là ai? Nhân vật ấy có đặc điểm về ngoại hình 

và tính cách như thế nào? 

e. Qua nhân vật trên, em rút ra được bài học gì cho bản thân? 

Bài 4: Cho đoạn trích sau:  

    Thuyền chúng tôi chèo thoát qua kênh Bọ Mắt, đổ ra con sông Cửa Lớn, xuôi về Năm 

Căn. Dòng sông Năm Căn mênh mông, nước ầm ầm đổ ra biển ngày đêm như thác, cá 

nước bơi hàng đàn đen trũi nhô lên hụp xuống như người bơi ếch giữa những đầu sóng 

trắng. Thuyền xuôi giữa dòng con sông rộng hơn ngàn thước, trông hai bên bờ, rừng 

đước
[7]

 dựng lên cao ngất như hai dãy trường thành
[8]

 vô tận. Cây đước mọc dài theo bãi, 
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theo từng lứa trái rụng, ngọn bằng tăm tắp, lớp này chồng lên lớp kia ôm lấy dòng sông, 

đắp từng bậc màu xanh lá mạ, màu xanh rêu, màu xanh chai lọ,... loà nhoà ẩn hiện trong 

sương mù và khói sóng ban mai. 

Ngữ văn 6- tập 2 

a. Đoạn trích trên trích trong tác phẩm nào? Tác giả là ai? 

b. Phương thức biểu đạt của đoạn văn trên là gì? 

c. Tìm các phép tu từ so sánh được sử dụng trong đoạn trích trên và nêu tác dụng? 

d. Qua đoạn văn trên, em có cảm nhận gì về thiên nhiên sông nước Cà Mau? (Trình bày 

bằng một đoạn văn ngắn từ 6-8 câu.) 

 

 

 

Bài 5:  Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi bên dưới: 

“Những động tác thả sào, rút sào rập ràng nhanh như cắt. Thuyền cố lấn lên. 

Dượng Hương Thư như một pho tượng đồng đúc, các bắp thịt cuồn cuộn, hai 

hàm răng cắn chặt, quai hàm bạnh ra, cặp mắt nảy lửa ghì trên ngọn sào giống 

như một hiệp sĩ của Trường Sơn oai linh hùng vĩ. Dượng Hương Thư đang vượt 

thác khác hẳn dượng Hương Thư ở nhà, nói năng nhỏ nhẻ, tính nết nhu mì, ai gọi 

cũng vâng vâng dạ dạ.” 

(Sách Ngữ Văn 6 – Tập hai) 

1. Đoạn văn trên được trích trong văn bản nào? Tác giả là ai?  

2. Chỉ ra biện pháp tu từ được sử dụng trong câu in đậm trên và nêu ngắn gọn tác 

dụng của biện pháp tu từ đó?  

3. Dựa vào đoạn trích trên và bằng trí tưởng tượng của em, em hãy viết một đoạn văn 

khoảng 6 đến 8 câu miêu tả nhân vật dượng Hương Thư khi vượt thác. Trong đoạn văn 

có sử dụng một phó từ, một phép so sánh (gạch chân và chú thích rõ).  

 

Bài 6: Cho đoạn văn sau: 

   Trong thời gian phòng lớn tràn ngập ánh sáng, những bức tranh của thí sinh treo kín 

bốn bức tường. Bố, mẹ tôi kéo tôi chen qua đám đông để xem bức tranh của Kiều Phương 

đã được đóng khung, lồng kính. Trong tranh, một chú bé đang ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, 

nơi bầu trời trong xanh. Mặt chú bé như tỏa ra một thứ ánh sang rất lạ. Toát lên từ cặp 

mắt, tư thế ngồi của chú không chỉ sự suy tư mà còn rất mơ mộng nữa. Mẹ hồi hộp thì 

thầm vào tai tôi: 

– Con có nhận ra con không? 

    Tôi giật sững người. Chăng hiểu sao tôi phải bám chặt lấy tay mẹ. Thọat tiên là sự ngỡ 

ngàng, rối đến hãnh diện, sau đó là xấu hổ. Dưới mắt em tôi, tôi hoàn hảo đến thế kia ư? 

Tôi nhìn như thôi miện vào dòng chữ đề trên bức tranh: “Anh trai tôi”. Vậy mà dưới mắt 

tôi thì… 

Ngữ văn 6- tập 2 

a. Đoạn văn trên trích trong tác phẩm nào? Tác giả là ai?  

b. Đoạn trích trên được kể theo ngôi thứ mấy? Căn cứ vào đâu mà em xác định được điều 

đó? 

c. Tìm một phép tu từ so sánh được sử dụng trong đoạn trích trên và nêu tác dụng? 
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d. Viết một đoạn văn từ 6-8 câu phân tích diễn biến tâm lý của nhân vật người anh khi 

đứng trước bức tranh của em gái mình? (Trong đoạn có sử dụng một phép so sánh, gạch 

chân, chỉ rõ.) 

e. Nếu có thể khuyên nhủ người anh trong câu truyện trên, em sẽ khuyên như thế nào? 

Phần II: Tiếng Việt 

- So sánh: Bài tập 1,2,3/ SGK/ 25.26 

- So sánh( tiếp theo): Bài tập 1,2/ SGK 43 

- Nhân hoá: Bài tập 1,4/ SGK – 58.59 

Phần III: Tập làm văn 

Đề 1: Hãy tả lại hình ảnh cây đào hoặc cây mai vàng vào dịp Tết đến, xuân về. 

Đề 2: Hãy miêu tả lại ngôi trường THCS Ngọc Thuỵ thân yêu mà em đang học.  

Đề 3: Hãy miêu tả lại quang cảnh sân trường em giờ ra chơi. 

*Chú ý: 

 - GV cho HS ôn tập dựa vào các tiết ôn tập theo phân phối chương trình, có thể kết 

hợp với các tiết tự chọn, bổ trợ. 

           - Tích hợp giữa Văn bản, tiếng Việt, Tập làm văn. 

- Căn cứ vào đối tượng HS từng lớp, các đồng chí  GV có kế hoạch hướng dẫn HS 

ôn tập cụ thể. 

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

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ II MÔN CÔNG NGHỆ 6 

I.Phần trắc nghiệm 

Ôn từ bài 15,16,17. 

II.Phần tự luận 

1.Cơ sơ ăn uống hợp lí. 

-Nêu nguồn cung cấp và chức năng dinh dưỡng của: chất đạm, chất đường bột, chất 

béo, sinh tố, chất khoáng. 

 -Kể tên các nhóm thức ăn? Lấy ví dụ một số thực phẩm trong mỗi nhóm? 

 -Nêu ý nghĩa của việc phân chia các nhóm thức ăn? 

 -Trình bày cách thay thế thức ăn lẫn nhau? Lấy ví dụ? 

2.Vệ sinh an toàn thực phẩm 

 -Thế nào là nhiễm trùng, nhiễm độc thực phẩm? 

 -Nêu ảnh hưởng của nhiệt độ đối với vi khuẩn? 

 -Nêu các biện pháp phòng tránh nhiễm trùng nhiễm độc thực phẩm? 

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

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP GIỮA KÌ II MÔN ĐỊA 6 

I. Phần trắc nghiệm. 

 - Ôn nội dung chủ đề môn học : Thời tiết và khí hậu; bài 15: Các mỏ khoáng sản. 

II. Phần lí thuyết.  

Câu 1: Xác định tọa độ địa lí các đường vĩ tuyến trên hình: 

Chí tuyến bắc, chí tuyến nam, xích đạo, vòng cực bắc, 

vòng cực nam. 

Câu 2: Trên Trái Đất có mấy loại gió chính?  

Trình bày đặc điểm và hướng gió của các loại gió chính? 

Câu 3: Hiện nay lỗ thủng tầng ozon ngày càng mở rộng nguyên 

nhân chủ yếu là do ô nhiễm môi trường. Giả sử em là Bộ trưởng  
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Bộ tài nguyên môi trường của Việt Nam, em sẽ làm gì để hạn chế tình trạng ô nhiễm môi 

trường Việt Nam hiện nay? 

Câu 4: So sánh thời tiết và khí hậu 

Câu 5: Khí áp là gì? Kể tên các vành đai khí áp trên Trái Đất? 

Câu 6.  

Cho bảng số liệu: Nhiệt độ Trung bình các tháng của Hà Nội trong năm 2020  

Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Nhiệt độ 

(
o
C) 

17 20.5 21 22 23.5 25 27 27.5 23 17.5 18 15 

Tính nhiệt độ trung bình năm 2020 của Hà Nội 

Câu 7: Trên Trái Đất có các loại khối khí nào? Trình bày đặc điểm, tính chất các khối khí 

trên Trái Đất. 

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

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP GIỮA KÌ II MÔN GDCD 6 

 

  A. NỘI DUNG ÔN TẬP:  Ôn các bài từ tuần 19 đến tuần 24 trong đó trọng tâm kiến 

thức: 

  -  Bài 12,13- Chủ đề: Em là công dân nước  CHXHCN Việt Nam 

  -  Bài 14: Thực hiện trật tự an toàn giao thông 

 

  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, SBTTH GDCD Lớp 6  

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

 

C. MỘT SỐ DẠNG CÂU HỎI  

* Câu hỏi  lý thuyết: 

 Câu 1: Em hiểu công dân là gì? Thế nào là công dân nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam? 

Câu 2: Công ước Liên Hợp Quốc về quyền trẻ em có ý nghĩa như thế nào? Hãy nêu 2 

hành vi vi phạm quyền của trẻ em? 

Câu 3: Để thực hiện tốt trật tự an toàn giao thông em cần làm những gì? 

Câu 4: Điều kiện để trở thành công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là gì?  

* Bài tập tình huống:  

   - Bài 1. Cho tình huống :   

Buổi trưa, tan học về, thấy đường vắng, Quý liền trổ tài với các bạn. Cậu điều khiển xe 

đạp buông cả hai tay. Không ngờ trong lúc đang phấn khởi, Quý vướng phải quang gánh của 

bác bán rau đang đi bộ dưới lòng đường, làm gánh rau đổ. 

    a. Em hãy nhận xét hành vi của những người tham gia giao thông trong tình huống trên? 

b. Nếu chứng kiến việc đó, em sẽ ứng xử như thế nào? 

- Bài 2. Cho tình huống : 

        Giang là học sinh miền núi mới chuyển về một trường THCS ở Hà Nội. Trong lớp, 

Giang thường bị Kiên đùa cợt: “Giang không phải là công dân Việt Nam, nó là người dân 

tộc, đừng ai chơi với Giang.”.  

a. Em có nhận xét gì về hành vi của Kiên? 
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b. Nếu là học sinh trong lớp, em sẽ có cách cư xử thế nào ? 

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

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP GIỮA KÌ II MÔN LỊCH SỬ 6 

 

I. Nội dung ôn tập: 

Học sinh ôn tập những kiến thức lịch sử đã học từ tuần 19 đến tuần 24, trọng 

tâm là những bài học sau:  

- Chủ đề: Thời kì Bắc thuộc và cuộc đấu tranh giành độc lập. 

II. Một số dạng câu hỏi: 

- Phần trắc nghiệm khách quan (dạng câu hỏi lựa chọn đáp án đúng).  

- Phần tự luận: 

Câu 1: Trình bày những nét chính về diễn biến và kết quả của cuộc khởi nghĩa Hai Bà 

Trưng (năm 40)? Từ đó, liên hệ trách nhiệm của bản thân trong việc xây dựng và bảo vệ 

đất nước ngày nay? 

Câu 2: Trình bày những nét chính về diễn biến và kết quả của cuộc khởi nghĩa Bà Triệu 

(năm 248)? Từ đó, liên hệ trách nhiệm của bản thân trong việc xây dựng và bảo vệ đất 

nước ngày nay? 

Câu 3: Nêu các chính sách cai trị của nhà Hán đối với nhân dân Giao Châu? 

Câu 4: Vẽ sơ đồ và nhận xét về sự chuyển biến xã hội nước ta ở thế kỉ I – VI? 

Câu 5: Trình bày diễn biến của cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Hán? 

Câu 6: Sau hơn 1000 năm đô hộ, nhân dân ta vẫn giữ được phong tục tập quán gì? 

Câu 7: Sau khi giành được độc lập, Hai Bà Trưng đã làm được gì? 

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

NỘI DUNG ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ II MÔN VẬT LÝ 6  

I/ Lý thuyết: 

1/ Nêu các kết luận về sự nở vì nhiệt của các chất. Trong 3 chất rắn , lỏng, khí thì chất 

nào nở vì nhiệt nhiều nhất, chất nào nở ít nhất? 

2/Sự co dãn vì nhiệt khi bị ngăn cản có thể gây ra điều gì?  

3/ Cấu  tạo và đặc điểm của băng kép, ứng dụng của băng kép. 

4/ Nhiệt kế thường dùng hoạt động dựa trên hiện tượng nào? Nêu tác dụng của nhiệt kế. 

5/ Khi đun nóng một lượng chất lỏng thì có những đại lượng nào thay đổi? 

II/ Bài tập: Các dạng bài 

1/ Bài tập trắc nghiêm: Xem các bài trong SBT từ bài 18 đến bài 22 

2 /Bài tập giải thích: Vận dụng kiến thức sự nở vì nhiệt của các chất để giải thích một số 

hiện tượng thực tế như các bài 18.9, 18.10/58, 19.5/59, 21.2, 22.6/70 SBT. Bài C5, C6/61 

, C5/66 SGK  

3/ Dựa vào  đường biểu diễn sự phụ thuộc thể tích vào nhiệt độ nhận xét hình dạng 

đường biểu diễn, đọc thể tích của chất ở một số nhiệt độ như bài 19.6 SBT 

4/ Giải thích các trường hợp sau: 

a. Tại sao trong kết cấu  bê tông người ta chỉ dùng sắt thép mà không dùng kim loại 

khác? 

b. Khi đun nước không nên đổ thật đầy ấm? 

c. Không nên để xe đạp ngoài trời nắng gắt. 

d. Khi lợp nhà bằng mái tôn phẳng người ta chỉ đóng đinh một đầu. 

e. Quả bóng bàn bị bẹp cho vào nước thì tròn lại như cũ. 

g. Nhiệt kế y tế có thang chia độ từ 35 đến 42
0
C. 
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h. Chỗ nối các đường ray tàu hỏa có các khe hở nhỏ 

i. Một băng kép đồng thép được tán chặt với nhau. Khi đun nóng băng kép thì băng kép 

bị uốn cong về phía nào? Tại sao? Người ta ứng dụng băng kép để làm gì? 

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

NỘI DUNG ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ II MÔN MỸ THUẬT 6  

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 vẽ chân dung 

7. Tranh đề tài Lễ Hội 

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

NỘI DUNG ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ II MÔN NHẠC 6 
 

1. Hát:  - Ngày đầu tiên đi học 

- Niềm vui của em 
2. Tập đọc nhạc: số 5 – số 6 

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

NỘI DUNG ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ II MÔN SINH 6 

I. Trắc nghiệm 

- Thụ phấn, thụ tinh, kết hạt và tạo quả. 

- Các loại quả. 

- Hạt và các bộ phận của hạt. 

-  Phát tán của quả và hạt. 

II. Tự luận 

Câu 1: Nêu những điều kiện bên ngoài ảnh hưởng đến sự nảy mầm của hạt. 

Câu 2: Chú thích H 33.1; H36.1. 

Câu 3: Trình bày đặc điểm của hoa thụ phấn nhờ sâu bọ 

Câu 4: Vì sao phải thu hoạch đỗ xanh và đỗ đen trước khi quả chín khô. 

Câu 5: Tìm những điểm giống và khác nhau giữa hạt của cây Hai lá mầm và hạt của cây 

Một lá mầm. 

Câu 6:  Phân biệt hiện tượng thụ phấn và hiện tượng thụ tinh. Thụ phấn có quan hệ gì với 

thụ tinh? 

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

NỘI DUNG ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ II MÔN THỂ DỤC 6 
Nội dung ôn tập: Chạy ngắn 

Mức độ ĐẠT: Học sinh hoàn thành hết cự ly 60m. 

Nam: Dưới 12 giây, Nữ: Dưới 14 giây. 

Mức độ CHƯA ĐẠT: Học sinh không hoàn thành hết cự ly 60m 

Nam: Trên 12 giây, Nữ: Trên 14 giây. 

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

NỘI DUNG ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ II MÔN TIN 6 
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Em hãy soạn thảo nội dung, chỉnh sửa và định dạng văn bản theo mẫu, sau đó lưu lại với tên là: 

Tên học sinh_Lớp (Ví dụ: Nguyễn Văn An_Lớp 6A) 

 

Lòng mẹ 

 
                             Những chiều khi nắng tắt bên sông 

                                            Màu tím hoàng hôn ngập cánh đồng  

                                            Tôi đón mẹ về nơi cuối xóm 

                                            Chợ chiều tan mẹ về bước thong dong 

 

                                            Có chiều mắt mẹ buông thăm thẳm 

                                            Vì suốt ngày qua chẳng bán gì 

                                            Tôi biết lòng người lo lắng lắm 

                                            Nhìn tôi mà chẳng nói năng gì 

 

         Nhưng cũng có chiều khi tan chợ 

                                            Mẹ tôi thong thả bước về làng  

                                            Mẹ cười khi thấy tôi ra đón  

                                            Tôi biết hôm nay mẹ đắt hàng. 

   
  (Tác giả: Sưu tầm) 

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

NỘI DUNG ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ II MÔN TIẾNG ANH 6 
A. VOCABULARY AND GRAMMAR: 

- Conjunctions: and, but, so, because, although.        – Sounds: /θ/, /ð/, /eə/, /Iə/, /əu/, /aI/. 

- Wh-question words.                                                 – Vocabulary: Unit 7 – 9. 

- The past simple.                                                       - Imperatives. 

- The present perfect.                                                  - Superlatives of long adjectives. 

 

B. EXERCISES: 

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

1. a. gather b. bathe c. birthday d. weather 

2. a. thirty b. than c. therefore d. those 

3. a. game b. animal c. channel d. national 

4. a. watch b. channel c. children d. schedule 

5. a. fear b. near c. really d. wear 

6. a. near b. hear c. wear d. ear 

  7.  a. why  b. sky  c. dirty   d. style 

  8.  a. children  b. cheap   c. school   d. chopstick 

  9.  a. close  b. know  c. go   d. other 

10. a. spare b. play c. game d. table 

11. a. keep b. cheer c. meet d. week 

12. a. rackets b. goggles c. skis d. skateboards 

13. a. designed b. received c. cycled d. rewarded 
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14. a. them b. than c. thin d. though 

15. a. weather b. earth c. marathon d. healthy 

 

II. Choose the best answer: 

a/ Vocabulary and grammar: 

1. „Why are you laughing so hard?‟ „I am watching a ________. It‟s really funny!‟ 

a. drama                         b. news  c. comedy   d. romance 

2. Did you watch the ________ about the history of India? 

a. documentary              b. sitcom  c. news    d. game 

3. _________ did you spend your holiday in Ha Noi? - One week 

A. How many                b. How much             c. How long                d. How often 

4. _________ do you think of this hotel? It‟s pretty good.  

A. Which                       b. Who                       c. What                       d. How 

5. We can go to the pool _________ we can go horse-riding, whichever you prefer? 

a. or b. but   c. and     d. so 

6. John likes funny movies _________ he doesn‟t like scary movies. 

a. and b. or   c. so     d. but 

7. Let‟s take a look at the weather ________ now! 

a. forecast b. presentation   c. broadcast     d. programme 

8. ________: A man on a television or radio programme who gives a weather forecast. 

a. newsreader b. viewer                  c. weatherman   d. MC 

9. _________ picture do you prefer, this one or that one? 

a. Which                        b. Who                     c. Why                        d. How 

10. His chocolate was too hot, _________ he put some cold milk in it. 

a. so b. but c. because   d. although 

11. We need pool, dive and float or ________ to go swimming. 

a. ball b. ski c. shuttlecock   d. goggles 

12. We use it to change the channel from a distance: ______________ 

a. schedule b. remote control c. net   d. padals 

13. Sarah ______________ gymnastics on Saturday evenings. 

a. does        b. goes        c. plays         d. looks     

14. People often ______________ jogging in the park. 

a. play        b. do        c. see         d. go 

15. They ________ the bus yesterday.  

a. don‟t catch                 b. weren‟t catch        c. didn‟t catch            d. not catch  

16. My sister ________ home late last night.  

a. comes                         b. come                     c. came                      d. was come 

17. ________ sports in Britain are cricket and football. 

a. More popular b. The popular c. Most popular d. The most popular 

18. Which sport happens in a ring? 

a. Boxing b. Basketball c. Aerobics d.Swimming 

19. My friend Mark is very good ________ volleyball. He plays volleyball very well. 

a. in b. on c. at d. with 

20. ________ up the tree! You‟ll fall down. 

a. Climb b. Climbing c. Not to climb d. Don‟t climb 

21. Manchester is famous _________ its football teams. 

a. in           b. with                   c. for        d. at 

22. The Golden Gate Bridge is San Francisco‟s most famous _________. 

a. building b. monument c. palace d. landmark 

23. _________ do you live in? - Asia. 

a. Where b.What country c.What continent d. What city 

24. Vinh _______ home for school yet. 

a. didn‟t leave                   b. hasn‟t left                 c. isn‟t leaving            d. don‟t leave 

25. _______ to a native speaker of English, Phuong? 
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a. Have you ever talked    b. Do you ever talk      c. Did you ever talk     d. Are you ever talking 

26. We ________ at home yesterday evening. 

a. were                              b. was                           c. did                            d. are 

27. Oxford University is _________ university in Britain.  

a. older           b. oldest                    c. more older        d. the oldest    

28. France is the most _________ country to visit. It has about 76 million visitors a year. 

a. visiting b. expensive c. popular d. relaxing 

29. ___________ is a marathon in miles? ~ About 26 miles. 

a. How often b. How many c. How long d. How wide 

30. Breda goes jogging every morning to keep ___________. 

a. exercise b. trained c. fit d. health 

b/ Synonyms (Find the word that has the CLOSEST meaning to the underlined word): 

31. That modern building is so ugly! 

a. big b. impressive c. unattractive d. beautiful 

32. We didn‟t go camping last weekend. The weather was awful.  

a. unpleasant b. nice c. bad d. terrible 

33. Hoi An is the most historic city in Da Nang. 

a. modern b. ancient c. new d. polluted 

c/ Antonyms (Find the word that has OPPOSITE meaning to the underlined word): 

34. It‟s dangerous to walk around the city at night.  

a. safe b. exciting c. cold d. popular 

35. The dish is delicious with cheese.  

a. tasty b. pleasant c. fatty d. awful 

36. The beaches in Sydney are clean and beautiful.  

a. clear b. dirty c. famous d. fresh 

d/ Everyday English: 

37.”Can you give me the remote control on the table?” – “___________ Don‟t you like this programme?‟ 

a. Never mind. b.You‟re welcome. c. Certainly. d. Really? 

38. “She played table tennis with Phong and she won for the first time” – “__________”. 

a. Oh my god! b. Congratulations! C. Oh no! d. See you then. 

 

III. Find and correct the mistake in each of the following sentences: 
1. We have played volleyball many years ago. 

2. He didn‟t stayed up late. 

3. What do you do yesterday? 

4. We go swimming with our parents last week. 

5. My sister is born in 1970. 

6. Sam‟s room is cleaner room in his house. 

7. They usually get up early at the morning. 

8. How often do you takes a nap? 

9. It is often rains in the winter. 

10. Doesn‟t go outside without parents! 

 

IV. Read the passage and decide if the statements are true (T) of false (F). 

"Water polo is a new sport at our school, but we have a good team now. We practise after school on 

Thursday at the Northside Pool and we're doing well in the National Schools Competition.  

There are seven players in a water polo team. The game is a bit like football because each team tries 

to score a goal with a ball. But in water polo you don't use your feet - you catch and throw the ball with 

one hand. And you never stop swimming. A game lasts 32 minutes, and in that time you swim up and 

down a 30-metre pool lots of times. If you aren't fit, water polo isn't the sport for you!  

       For me, it's great, because I love being in the water and I can swim fast. I also enjoy being part of a 

team. We have some excellent players and we're all good friends. So it's fun, and it's also a fantastic way 

to get fit."  
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1. People play water polo   .  

a. in a stadium                      b. in a swimming pool        c. at the beach                d. at school 

2. His team plays  . 

a. well                                   b. badly                               c. in a new competition    d. best 

3. Water polo players   . 

a. often play football            b. bounce the ball                c. doesn't kick the ball    d. never play the ball 

4. In a water polo game, players   . 

a. can't use their hands         b. sometimes swim 30 metres        c. swim all the time         d. never swim 

5. Leo________________. 

a. isn't very fit                       b. can swim quickly             c. likes playing individually      d. is fat 

 

V. Complete the passage with the words from the box. 

 For me TV is the best source of (1)____________. I can relax and have fun at the same time. My 

favourite TV (2)____________ is “How I met your mother”. I like it (3)____________ it is funny and I 

(4)____________ myself a lot. I watch it every day. The series follows the main character Ted Mosby, 

and his group of (5)____________ in Manhattan. I am also (6)____________ of “Criminal Minds” and 

“CSI:NY”. TV is indeed very important for me. I would go (7)____________ if I couldn‟t watch it for a 

week. My parents sometimes have to (8)____________ my television viewing, but that‟s okay. 

1. a. entertain  b. entertaining  c. entertainment d. entertains 

2. a. schedule  b. programme  c. weather forecast d. news 

3. a. because  b. so   c. but   d. or 

4. a. hate  b. enjoy  c. dislike  d. keen on 

5. a. friendly  b. unfriendly  c. friend  d. friends 

6. a. join  b. fond   c. interested  d. excited 

7. a. crazy  b. clumsy  c. noisy  d. busy 

8. a. restrict  b. restore  c. restart  d. recognize 

 

VI. Rewrite the following sentences without changing their meanings: 
            1. My brother plays football very well.                                                                   (good) 

=> My brother is_______________________________________________________________ 

2. I think that no city is more beautiful than Paris.                                    (most) 

=> I think Paris ________________________________________________________________ 

3.  What programme do you like best?                                                          (What’s)                                  

=> __________________________________________________________________________ 

4. Jim loves animals, so he likes to watch Animal programme.                             (because) 

=> Jim likes to watch Animal programme____________________________________________ 

5. My parents moved to New Zealand in 2010.                           (lived) 

=> My parents _________________________________________________________since 2010. 

            6. In Viet Nam, April is hotter than any other months of the year.                         (hottest) 

       => In Viet Nam, April is___________________________________________________________ 

            

VII. Write questions to the underlined words. 

            1. The first Olympic Games took place in Greece in 776 BC.  

            ______________________________________________________________________________ 

2. Tom Hank is my favourite actor. 

            ______________________________________________________________________________ 

            3. The Olympics Games are held once every four years.  

            ______________________________________________________________________________ 
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4. Many children like cartoons because they are funny. 

______________________________________________________________________________ 

5. The Old Town of Inca is in Peru. 

______________________________________________________________________________ 

6. Pelé scored 1,281 goals in his 22-year career. 

______________________________________________________________________________ 

 

C. SPEAKING: 

Topic 1: Talk about your favourite programme on TV. 

Topic 2: Talk about a sport/ game you play in free time. 

Topic 3: Talk about a sport/ game you like watching on TV. 

Topic 4: Talk about a famous city in the world.  

 

 

 



 

TRƢỜNG THCS NGỌC THỤY 

TỔ TỰ NHIÊN I 

 

ĐỀ CƢƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA KÌ II 

MÔN: TOÁN 6 

Năm học: 2020 – 2021 

I, Nội dung kiến thức 

1, Phần số học 

-Quy tắc chuyển vế, nhân hai số nguyên, bội và ước của một số nguyên 

-Phân số, phân số bằng nhau, rút gọn phân số, quy đồng phân số, so sánh phân số, cộng 

trừ phân số, nhân chia phân số 

2, Phần hình học 

-Góc, số đo góc, vẽ góc cho biết số đo 

-Khi nào xOy yOz xOz   

-Tia phân giác của góc 

II, Bài tập 

A, Phần trắc nghiệm 

Câu 1: Kết quả của phép tính 
1 2

3 5


  là:  

1
,
15

A  
1

,
15

B


 
11

,
15

C  
11

,
15

D


 
 

Câu 2: Kết quả của phép tính 
1 2 3 1

. .
2 5 5 2


  là: 

1
,
5

A  
6

,
5

B  
, 1C   1

,
2

D


 
 

Câu 3: Phân số 
2

7
 bằng với phân số nào dưới đây: 

4
,
15

A  
21

,
10

B  
6

,
21

C


 
2

,
7

D


 
 

Câu 4: Mẫu số chung của các phân số 
2 3 4

; ;
5 7 35




 là: 

,35A  ,50B  ,55C  ,47D  
 

Câu 5: Chọn đáp án đúng 

 , (10) 1;2;5;10A B    , (10) 0;10;20;30;...C B   

 , (10) 1; 2; 5; 10B B        , (10) 0; 10; 20; 30;...D B      
 

 

 

 



Câu 6: Từ đẳng thức ad = bc KHÔNG suy ra được cặp phân số bằng nhau nào 

,
a c

A
b d
  ,

a b
B

c d
  ,

a c
C

b d



 ,
a b

D
c d

 
  

 

Câu 7: Cho hình vẽ, số đo của là: 

 

0

0

0

0

, ' 45

, ' 35

, ' 55

, ' 135

A xOx

B xOx

C xOx

D xOx









 

Câu 8: Tia Oz là phân giác của xOy  nếu thỏa mãn 

,A Tia Oz nằm giữa 2 tia Ox, Oy ,B Tia Oz chia đôi xOy  

,
2

xOy
C xOz yOz   

 

,D Cả A và C 

Câu 9: Biết rằng 2 tia Oy, Oz nằm trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, 
0 090 , 30xOz xOy   số đo zOy  là: 

0,120A  0,45B  0,15C  0,60D  

Câu 10: Cho 0150xOy   và Oz là phân giác xOy . Chọn đáp án SAI: 

 

,
2

xOy
A zOy   

0, 75B zOy   ,C zOy xOy xOz   ,D zOy xOz  

B, Phần tự luận 

Bài 1: Thực hiện phép tính (hợp lí nếu có thể) 

3 6
,

5 7
a


  
2 1 3 5 5

,
7 9 7 9 6

g


     

2 9
,

5 15
b
 

  
3 7 4 7

,
5 21 5 5

h
 

    

2 4 8
,
15 5 3

c


 


 
1 5 2 3 3

,
4 13 11 13 4

i
    

      
   

 

5 3 1 2 1
,

7 4 5 7 4
d
  

     
2 1 3 5 5

,
7 9 7 9 6

k


     

11 3 25 5
,

24 8 12 6
e


  


 
21 16 44 10 9

,
31 7 53 31 53

l
   

      
   

 

3 6 1 28 1 1
,
11 17 25 31 17 5

f
    

      
1 1 1 1

, ...
1.2 2.3 3.4 2020.2021

m      

 

 

 



Bài 2: Tìm x, biết: 

2 2 0

, 2 34

,3 17 62

,3 (5 22) 10

,(4 3 ) : 1

1 2 3
,
2 3 4

3 3 81
,
5 4 20

11 2
, x 2

5 3

a x

b x

c x x

d x

e x

f x

g x

 

  

   

 

 

 

   

 

3 24
, (2 1)
5 35

1 1
, : (2 5)

2 8

1 13 3
,

2 4 4

22 11 101
,

3 3 21

2 3 5 2 1
,
3 5 7 3 2

h x

i x

k x

l x

m x x


  


 

  

  

 
    

 

 

Bài 3: Tìm x để A là phân số biết 

3
,

2
a A

x





 

6
,

7
b A

x



 

2
,

1
c A

x



 

2 1
,

2 1

x
d A

x





 

Bài 4: Rút gọn các phân số sau: 

12
,
44

a  
51

,
17

d


 
6.2 6.11

,
9.2 9.11

g



 

16
,

26
b


 
123123

,
45456

e  
7.3 7.5

,
18 5.6

h



 

150
,

300
c



 

929292
,
969696

f  
4.12 32

,
60 5.8

i



 

Bài 4: Vẽ các góc sau: 0 0 0 0 035 , 60 , 90 , 120 , 180xOy aOc cAd yOt aOb      

Bài 5: Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox vẽ 2 tia Oy, Oz sao cho
0 030 , 60xOy xOz   

a Trong 3 tia Ox, Oy, Oz tia nào nằm giữa 2 tia còn lại. Vì sao? 

b, Tính yOz  

c, Tia Oy có phải phân giác không xOz  

d, Vẽ Ot, biết Ot, Oy nằm ở 2 nửa mặt phẳng đối nhau bờ Ox biết 070xOt   . Tính 

,tOz tOy  

Bài 10: Trên đường thẳng xx’ lấy điểm O. Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ là 

đường thẳng xx’ vẽ 2 tia Oy, Oz biết 0 040 , 80xOy xOz   

a, Tính yOz  



c, Chứng minh Oy là phân giác xOz  

Bài 11: Chứng minh rằng các phân số sau là phân số tối giản 

1
,

2

n
a A

n





 

3 2
,

5 3

n
b B

n





 

12 1
,

30 2

n
c C

n





 

14 17
,

21 25

n
d D

n





 

Bài 12: Chứng minh rằng 

2 2 2

1 1 1
, 1 2

2 3 4
a A       

1 1 1 1
, 1 ... 6

2 3 4 63
b B         

Bài 13: 

a, Cho biểu thức: 
2 3 4 100

1 1 1 1 1
...

2 2 2 2 2
A        Chứng tỏ rằng: 0 1A   

b, Cho biểu thức: 
1 1 1 1 1

...
21 22 23 24 40

B        Chứng tỏ rằng: 
1

1
2

B   

c, Chứng tỏ rằng: 
1 1 1 1 1

... 1
1.2 2.3 3.4 4.5 49.50

       

d, Cho biểu thức: 
2 2 2 2

5 5 5 5
...

2 3 4 100
S      Chứng tỏ rằng: 2 5S   

 

-----Chúc các con ôn tập tốt----- 

 

  

 

  


