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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 7 

     Ôn tập kiến thức đã học từ tuần 19 đến tuần 24( SGK Ngữ văn 7 tập 2) 

A. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM: 

I. PHẦN VĂN BẢN: 

 1. Tục ngữ:  

         - Tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất. 

         - Tục ngữ về con người và xã hội. 

* Yêu cầu: học sinh nắm được khái niệm về tục ngữ, nội dung, nghệ thuật và ý nghĩa của 

các câu tục ngữ. Sưu tầm các câu tục ngữ thuộc chủ đề .   

2. Văn bản nghị luận:  

    - “Tinh thần yêu nước của nhân dân ta”  -  Hồ Chủ Tịch 

    - “Đức tính giản dị của Bác Hồ”             -  Phạm Văn Đồng 

    - “ Ý nghĩa văn chương”                          - Hoài Thanh 

* Yêu cầu: 

    - Học sinh nắm được một số nét tiêu biểu về tác giả, tác phẩm: xuất xứ, thể loại, bố cục. 

    - Chỉ ra được nội dung, ý nghĩa và nghệ thuật được sử dụng trong văn bản.  
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II. PHẦN TIẾNG VIỆT: 

   1.Rút gọn câu. 

   2. Câu đặc biệt. 

   3. Thêm trạng ngữ cho câu. 

   4. Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động. 

* Yêu cầu về Tiếng Việt: 

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

     - Nắm được mục đích và tác dụng của các đơn vị kiến thức Tiếng Việt đó. 

    - Vận dụng kiến thức trong thực hành nói và viết. 

III. PHẦN TẬP LÀM VĂN:  
   1.Nghị luận chứng minh về một sự việc, hiện tượng trong đời sống. 

   2. Nghị luận chứng minh về một tư tưởng, một đạo lí 

   * Yêu cầu:HS viết được bài văn chứng minh hoàn chỉnh, có cách lập luận chặt chẽ, luận 

điểm rõ ràng, dẫn chứng cụ thể , lí lẽ sắc bén để làm sáng tỏ vấn đề.  

B. MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP CỤ THỂ. 

1.Phần đọc hiểu: 

Bài 1: Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi: 

 “      "Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quí báu của ta. Từ 

xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xăm lăng, thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết thành một làn 

sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm, khó khăn, nó nhấn chìm tất 

cả lũ bán nước và cướp nước". 

                                                                                               (Ngữ văn 7 - Tập 2) 

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

b. Nêu nội dung khái quát của đoạn văn trên ? 

c.  Cho câu văn : Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xăm lăng, thì tinh thần ấy lại sôi nổi, 

nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm, khó 

khăn, nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và cướp nước". 

   Xác định trạng ngữ của câu  văn trên và nêu rõ công dụng của trạng ngữ ấy?  

d. Chỉ ra phép so sánh được sử dụng trong đoạn văn trên và tác dụng của nó? 

e. Câu văn “Có khi được trưng bày trong tủ kính, trong bình pha lê, rõ ràng dễ thấy”. Là 

câu đặc biệt hay câu rút gọn ? Phân biệt câu rút gọn với câu đặc biệt? 

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

 “Con người của Bác, đời sống của Bác…Ở việc làm nhỏ đó, chúng ta lại càng thấy 

qíu trọng biết bao kết quả sản xuất của con người…Bác suốt đời làm việc, suốt ngày 

làm việc, từ việc rất lớn: Việc cứu nước, cứu dân đến việc rất nhỏ, trồng cây trong 

vườn, viết một bức thư cho một đồng chí, nói chuyện với các cháu miền Nam, đi thăm 

nhà tập thể của công nhân, từ nơi làm việc đến phòng ngủ, nhà ăn...Trong đời sống 

của mình, việc gì Bác tự làm được thì không cần người giúp, cho nên bên cạnh Bác 

người giúp việc và phục vụ có thể đếm trên đầu ngón tay, và Bác đã đặt cho số đồng 

chí đó những cái tên mà gộp lại là ý chí chiến đấu và chiến thắng: Trường, Kì, 

Kháng, Chiến, Nhất, Định, Thắng, Lợi!” 

(SGK Ngữ Văn 7 trang 53) 

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

 b. Nêu nội dung khái quát của đoạn văn trên ? 

 c. Xác định trạng ngữ trong câu văn sau và nêu tác dụng  của việc sử dụng trạng ngữ đó? 
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“  Trong đời sống của mình, việc gì Bác tự làm được thì không cần người giúp, cho 

nên bên cạnh Bác người giúp việc và phục vụ có thể đếm trên đầu ngón tay, và Bác 

đã đặt cho số đồng chí đó những cái tên mà gộp lại là ý chí chiến đấu và chiến thắng: 

Trường, Kì, Kháng, Chiến, Nhất, Định, Thắng, Lợi!” 

d.Qua văn bản trên, em học tập được ở Bác đức tính và phẩm chất gì? 

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

 “ Tinh thần yêu nước cũng như các thứ của quý. Có khi được trưng bày trong tủ kính, 

trong bình pha lê, rõ ràng dễ thấy. Nhưng cũng có khi cất giấu kín đáo trong rương, trong 

hòm. Bổn phận của chúng ta là làm cho những của quý kín đáo ấy đều được đưa ra trưng 

bày. Nghĩa là phải ra sức giải thích, tuyên truyền, tổ chức, lãnh đạo, làm cho tinh thần yêu 

nước  của tất cả mọi người đều được thực hành vào công cuộc yêu nước, công việc kháng 

chiến”. 

( SGK Ngữ Văn 7 Trang 25) 

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

b. Em hãy nêu nội dung của đoạn trích trên? 

c.Trong đoạn văn có sử dụng câu rút gọn.Hãy chỉ ra một câu rút gọn được sử dụng 

trong đoạn văn và cho biết câu đó được rút gọn thành phần nào? Nêu tác dụng?   

d.Qua đoạn trích trên em hãy nêu suy nghĩ của mình về lòng yêu nước của thế hệ trẻ 

ngày nay? 

Bài 4:Xác định câu chủ động và câu bị động trong các câu sau: 

1. Con mèo vồ con chuột. 

2. Con chuột bị con mèo vồ. 

3. Cô giáo khen bạn Đức Anh. 

4. Người ta xây ngôi nhà này từ năm 1997. 

2. Phần Tập làm văn: 

Đề 1:Chứng minh rằng nhân dân Việt Nam từ xưa đến nay luôn luôn sống theo đạo lí 

“Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”, “ Uống nước nhớ nguồn” 

Đề 2:Tục ngữ có câu: “Đi một ngày đàng, học một sàng khôn”. Nhưng có bạn nói nếu 

không có ý thức học tập thì chắc gì đã có sang khôn nào! Hãy nêu ý kiến của em và chứng 

minh ý kiến đó là đúng. 

Đề 3:Chứng minh câu tục ngữ: “Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng” 
 

*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 CƢƠNG ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ II MÔN CÔNG NGHỆ 7 

1.Em hãy nêu các công việc làm đất và tác dụng của tưng công việc đó? 

2.Em hãy nêu quy trình bón phân lót? 

3.Có bao nhiêu phương pháp gieo trồng? Hãy nêu ưu, nhược điểm của  các phương pháp 

gieo trồng đó? 

4.Bảo quản nông sản nhằm mục đích gì và bằng cách nào? 
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5.Thế nào là luân canh, xen canh, tăng vụ? Có mấy loại hình luân canh?Cho ví dụ cụ thể? 

6. Hãy trình bày vai trò của rừng và trồng rừng? Nhiệm vụ trồng rừng của nước ta hiện 

nay là gì? 

7.Trình bày điều kiện để lập vườn gieo ươm cây rừng? Giải thích vì sao phải chọn vườn 

gieo ươm ở gần nguồn nước và gần nơi trồng rừng? 

8.Nêu các điều kiện lập vườn gieo ươm? 

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

ĐỀ CƢƠNG ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ II MÔN TIẾNG ANH 7 
A. VOCABULARY AND GRAMMAR 

- It indicating distance 

- Used to 

- -ed and –ing adjectives 

- Connectors: although, despite/ in spite of, however/ nevertheless 

- H/WH-questions: review 

- Adverbial phrases 

 

- Sound: /e/ and /ei/; /t/, /d/ and /id/ 

- Word stress (2-syllable word) 

- Vocabulary in Unit 7 – Unit 9  

 

B. EXERCISES 

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

1. A. ended B. shocked C. laughed D. missed 

2. A. talked B. needed C. cooked D. booked 

3. A. played   B. closed  C. filled  D. waited 

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

5. A. parade   B. waste  C. later   D. gravy 

6. A. listened   B. cooked  C. booked  D. walked 

7. A. ahead   B. bread  C. pleasant  D. seat-belt 

8. A. ways   B. days   C. says   D. stays   

9. A. obey   B. key   C. grey   D. survey 

10. A. left   B. centre  C. enter   D. frighten 

II. Choose the word whose main stressed syllable is placed differently from that of the others 

1. A. silent   B. noisy  C. pretty  D. polite 

2. A. station   B. season  C. police  D. sandal 

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

4. A. degree   B. student  C. funny  D. widen 

5. A. traffic   B. dancer  C. cycling  D. balloon 

6. A. central   B. gripping  C. complete  D. boring 

7. A. obey   B. enter   C. answer  D. listen 

8. A. station   B. healthy  C. safety  D. alone 

III. Choose the best answer to fill in the blank 

1. Easter is a/an __________ festival which is celebrated in many countries. 

A. interested  B. interest  C. amused  D. joyful 

2. Tet is a high time for all people to clean and __________ their houses. 

A. go out  B. decorate  C. enjoy  D. prepare 

3. People put pumpkin __________outside the homes during Halloween. 

A. lights  B. lanterns  C. neon signs  D. bulbs 

4. It is__________ to watch elephants racing in Dak Lak in the festival. 

A. amazing  B. amazed  C. amaze  D. amazement 

5. Various __________ and cultural activities are held in Da Lat in the Flower Festival 

A. art   B. artistic  C. artist  D. arts 

6. The festival __________ annually at the end of August. 

A. occurs  B. helds  C. takes place  D. are held 

7. - “__________ are you going to Phu Yen?” - “To attend Hoi Mua Festival. 

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

8. During Tet holiday, the __________ atmosphere is felt around the country. 
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A. local  B. ethnic  C. thankful  D. festive 

9. Mai’s dad usually drives her to school__________ her school is very far from her house. 

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

10. Traffic accidents can be prevented if people __________ the rules.  

A. remember  B. obey  C. go after  D. take care of 

11.  Does your bike ever__________ down on the way to school? 

A. break  B. take    C. do   D. turn 

12. Give a__________ before you turn left or right. 

A. sign   B. turn   C. sound  D. signal 

13. Linda used to__________ morning exercise when she got up early. 

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

14. My father __________ the bus to work every day, but I cycle. 

A. catches  B. drives  C. goes  D. runs 

15. You should look right and left when you go __________ the road. 

A. down  B. across  C. up   D. along 

16. Bus is the main public __________ in Viet Nam. 

A. travel  B. tricycle  C. transport  D. vehicle 

17. The play was so boring. __________, An saw it from beginning to end. 

A. Therefore  B. Despite  C. However  D. Although 

18. __________ is not very far from here to the city centre.  

A. That  B. This   C. It   D. There 

19.  When there is a traffic jam, it __________ me a very long time to go home. 

A. costs  B. takes  C. lasts  D. spends 

20.  She’s sure that they will find the film __________    

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

21.  - “Do you like seeing a film?” - “__________”  

A. No, I don’t like it at all.   B. What film shall we see? 

C. Who is in it?    D. I’m sorry, 1 can’t.  

22. __________ being frightened by the images, Lan still liked the film so much. 

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

23. During the __________, there are thousands of samba dancers with very beautiful costumes performing on the 

streets. 

A. Mid-autumn festival   B. Carnival 

C. Easter     D. Halloween 

24. __________ is part of the Thai New Year. People throw buckets of water on each other to wish for luck. 

A. Mid-autumn festival   B. Easter 

C. Thanksgiving    D. Water Festival 

25. What I like about festivals is that they show the __________ values of different communities. 

A. carnival  B. culture  C. cultural  D. parade 

26. Turkey is one of the __________foods at Thanksgiving in the US. 

A. Easter  B. serious  C. culture  D. traditional 

27. Many Vietnamese people are very __________ and there are lots of things to do and not to do during Lunar 

New Year. 

A. superstitious B. seasonal  C. celebratory  D. festive 

28. In America, Halloween is one of the two most important __________ holidays of the year. 

A. celebratory  B. religious  C. culture   D. parade 

29. After the __________, people often stay at home to play cards or chat together. 

A. feast  B. cranberry  C. jet   D. lantern 

30. British farmers celebrated the end of the __________ with a big meal to give thanks to God. 

A. cranberry  B. chaos  C. highlight  D. harvest 

 

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

sentences. 

1. “Captain America: Civil War” is so amazing. We couldn’t take our eyes off the screen. 

A. couldn’t stop watching   B. couldn’t go to sleep 

C. couldn’t see the screen clearly  D. couldn’t close the eyes 

2. Critics say the film is shocking but it is must-see. 

A. a boring movie    B. a highly-recommended movie 
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C. a successful movie    D. an interesting movie 

3. Tet Holiday is the most important festival in Vietnam which takes place in late January or early February. 

A. appears  B. occurs  C. brings  D. holds 

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

sentences. 

1. The Glastonbury Festival is the most well-known festival in the UK. 

A. famous  B. unpopular  C. common  D. favourite 

2. Hanoi is clean and peaceful. 

A. quite  B. restful  C. noisy  D. gentle 

3. Mr. Huy used to ride his motorbike dangerously. 

A. riskily  B. safely  C. carelessly  D. annoyingly 

VI. Choose the underlined part that needs correcting in each sentence below. 

1. There used to was much traffic in this area. 

                 A         B      C               D 

2. Did you used to go to school on foot? 

     A           B       C                       D. 

3. It takes me 30 minutes riding from home to school. 

      A    B                                C       D 

4. Not many people went to see the film however good reviews from critics. 

           A                     B                                  C                               D 

5. The boy was so frightening by the film that he couldn’t go to sleep last night. 

                          A         B                                            C                               D 

VII. Read the passage and decide which answer A, B, C best fits each space  
Yesterday, Carlos went (1)________ La Tomatina. The festival is held on the last Wednesday of August every year 

in Bũnol, Spain. (2)________ were thousands of people there. In the morning, many people tried (3)________ up 

the pole to get the ham. At 11 a.m., they (4)________ a jet from the water cannons and the chaos began. Bags of 

tomatoes from trucks were (5)________ to the crowds, and they began throwing tomatoes at one another. They all 

had to wear goggles (6)________ their eyes. 

After one hour, they saw another jet and stopped (7)________. The whole town square (8) ________ red with 

rivers of tomato juice. Finally, they tried tomato Paella, a (9)________ Spanish rice dish. Together with local 

people and tourists, they enjoyed the (10)________ food and drinks. 

1 A. at B. to C. in D. on 

2 A. They B. That C. There D. It 

3 A. to climb B. climbing C. climb D. climbed 

4 A. saw B. see C. seen D. sees 

5 A. thrown B. threw C. throw D. throws 

6 A. protect B. protected C. to protect D. protecting 

7 A. throwing B. throw C. to throw D. threw 

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

9 A. traditional B. traditionally C. tradition D. traditions 

10 A. well B. better C. good D. best 

VIII. Read the following text and choose the best answer for the questions below 

Visit the Edinburgh Festival 
Every year, thousands of people come to Edinburgh, the capital city of Scotland, to be part of the Edinburgh 

Festival. For three weeks every August and September the city is filled with actors and artists from all over the 

world. They come to Edinburgh for the biggest arts festival in Britain. During this time, the streets of the city are 

alive with music and dance from early in the morning until late at night. You can even see artists painting pictures 

on the streets.  

Tens of thousands of tourists come to the festival to see new films and plays and to hear music played by famous 

musicians. This year, you can see over five hundred performances with actors from more than forty countries.  

The tickets for these performances are quite cheap, and it is usually easier to see your favourite star in Edinburgh 

than it is in London. So come to Edinburgh next summer! 

 

1. How many people come to attend the Edinburgh Festival every year? 

  A. Few people B. Thousand people C. Thousands of people D. Some people 

2. How long does the Edinburgh Festival last? 

  A. Two months B. Three weeks 

  C. For 3 weeks every August and September D. Three months 
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3. What can you even see artists doing on the streets? 

  A. Painting pictures on the streets B. Playing the guitar on the streets 

  C. Singing songs on the streets D. Dancing on the streets 

4. How many performances can people see this year? 

  A. Tens of thousands B. Thousands C. Over five hundreds D. Some people 

5. How much are the tickets for these performances? 

  A. Not cheap B. Very cheap C. Not quite expensive D. Very expensive 

IX. Complete the second sentences so that it has a similar meaning to the first 

1. I usually stayed up late to watch football matches last year, but now I don’t. 

→ I used ...................................................................................................................................................  

2. Anna doesn’t live with her parents any more. 

→ Anna used ............................................................................................................................................  

3. He is not a poor man any more, but he become a rich businessman. 

→ He used ................................................................................................................................................  

4. Although Tom was a poor student, he studied very well. 

→ In spite of ……………………………………………………………………………………. 

5. Although the weather was bad, she went to school on time. 

→ Despite ………………………………………………………………………………………. 

6. My mother told me to go to school although I was sick. 

→ In spite of …………………………………………………………………………………… 

7. I find watching football matches on TV interesting. 

→ I am interested ………………………………………………………………………………. 

8. The end of the film was moving. 

→ We were …………………………………………………………………………………….. 

X. Make questions for the underlined parts 

1. La Tomatina in Brunol near Valencia happens every year.  

 ________________________________________________________________________________________  

2. La Tomatina takes place on the last Wednesday in August. 

 ________________________________________________________________________________________  

3. The highlight of the festival is the tomato flight. 

 ________________________________________________________________________________________  

4. Burning Man lasts one week.  

 ________________________________________________________________________________________  

5. The festival began in San Francisco’s Baker Beach in 1986.  

 ________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  

6. It takes its name from the ritual burning of a large wooden model of a hated person. 

 ________________________________________________________________________________________  

 

 

SPEAKING TOPICS 

Topic 1: 

1. How do you go to school every day? 

2. What are some road safety rules for pedestrians? 

3. What are some traffic problems in your city? 

 

Topic 2: 

1. What are some road safety rules for drivers? 

2. What are some traffic problems in your city? 

3. Give some solutions to the traffic problems in your city. 

 

Topic 3: 

1. Is there traffic jam in your neighbourhood? 

2. What are some road safety rules for cyclists and motorists? 

3. Give some solutions to the traffic problems in your city. 

 

Topic 4: 

Talk about one of your favourite films, using the questions below as clue: 
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1. What is the name of the film? What type of film is it? 

2. Who does the film star? Who is the director of the film? 

3. What happens in the film? How is the film? What about the ending? 

4. How are other aspects of the film (the acting, the music, the visual, the special effects)? 

5. What have critics said about the film? How do you feel about it? 

 

Topic 5: 

Talk about your favourite festival, using the questions below as clue: 

1. What is the name of the festival? 

2. When/ Where/ How often is it held? 

3. How is the festival held? 

4. What do you often do at the festival? 

5. How do people feel after the festival? 

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

   ĐỀ CƢƠNG ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ 2 MÔN TOÁN LỚP 7 

A. ĐẠI SỐ 

1) Chƣơng 3: Thống kê 

- Dấu hiệu điều tra, số các giá trị, tần số 

- Biểu đồ, tính số trung bình cộng, mốt của dấu hiệu 

2) Chƣơng 4: Biểu thức đại số 

- Biểu thức đại số, tính giá trị của biểu thức đại số 

- Đơn thức, thu gọn đơn thức, đơn thức đồng dạng, thu gọn đa thức 

3) Bài tập tham khảo: 
Bài 1: Thời gian làm một bài toán ( tính bằng phút) của 30 học sinh được ghi lại như sau : 

10 5 8 8 9 7 8 9 14 8 

5 7 8 10 9 8 10 7 14 8 

9 8 9 9 9 9 10 5 5 14 

a)dấu hiêu điều tra là gì? Số các giá trị?  

b) Lập bảng tần số và rút ra nhận xét   

c) Tính điểm trung bình cộng. Tìm mốt của dấu hiệu 

Bài 2: Số cân nặng của 30 bạn (tính tròn đến kg) trong một lớp được ghi lại như sau: 

32     36      30       32      32       36      28      30       31       28 

30     28      32       36      45       30      31      30       36       32 

32     30      32       31      45       30      31      31       32       31 

 

a. Dấu hiệu ở đây là gì?     B. Lập bảng “tần số”.    

c. Tính số trung bình cộng.    d. Vẽ biểu đồ đoạn thẳng 

Bài 3: Cho đơn thức: A = 3 5 22 34
( ).

17 5
x y x y  

a) Thu gọn A, tìm bậc, hệ số  của đơn thức A.    b) Tính giá trị của đơn thức tại  x = -1; y = -1    

Bài 4  Thu gọn đa thức  P(x) = 2x
3
 – 2x + x

2
 – x

3
 + 3x + 2 

                      Tính giá trị của đa thức P(x) tại x = -3  

 

B. HÌNH HỌC 

1) Các trường hợp bằng nhau của tam giác thường, tam giác vuông 

2) Tam giác cân, tam giác đều 

3) Định lí Pitago 

4) Một số bài tập tham khảo: 
Bài 1 Cho tam giác DEF cân tại D , gọi I là trung điểm của EF 

       a/ Chứng minh :∆ DEI = ∆DFI                      b/ DI   EF 
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       c/ Biết DI = 12cm , EF = 10cm . Hãy tính độ dài cạnh DE. 

Bài 2 : Cho tam giác ABC vuông ở A, có Ĉ  = 30
0
 , AHBC (HBC). Trên đoạn HC lấy điểm D 

sao cho HD = HB. Từ C kẻ CE AD. Chứng minh : 

a)Tam giác ABD là tam giác đều .     b)AH = CE.       c)EH // AC . 

Bài 3  Cho ABC biết AB = 3cm, AC = 4cm, BC = 5cm. Trên tia đối của tia AC lấy điểm D sao 

cho   AD =AC  a) Chứng minh tam giác ABC vuông        b) Chứng minh  BCD cân 

c)Gọi E là trung điểm của BD, CE cắt AB tại O. Tính OA, OC  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ĐỀ CƢƠNG ÔN TẬP GIỮA KÌ II MÔN ĐỊA 7 

I. Phần trắc nghiệm. 

 - Ôn nội dung bài 35- bài 40; chủ đề môn học: Thiên nhiên Trung và Nam Mĩ 

II. Phần lí thuyết.  

Câu 1: Trình bày đặc điểm cấu trúc địa hình Bắc Mĩ. 

Câu 2: Trình bày sự phân hóa khí hậu Bắc Mĩ và giải thích sự phân hóa đó. 

Câu 3: Đánh giá những điều kiện thuận lợi của Bắc Mĩ để Bắc Mĩ trở thành khu vực có 

nền nông nghiệp tiên tiến hàng đầu thế giới? 

Câu 4: Phân tích những điều kiện thuận lợi của vị trí “ Vành đai Mặt Trời” của Hoa Kì? 

Câu 5: Hoa Kì là quốc gia có nền kinh tế phát triển hàng đầu trên thế giới, nhưng hàng 

năm Hoa Kì đã thải vào môi trường tự nhiên một lượng CO2 khổng lồ. Giả sử em tham gia 

vào ứng cử Tổng thống Hoa Kì nhiệm kì 47 , em hãy xây dựng một bản tham luận về các 

biện pháp đưa Hoa Kì trở thành quốc gia phát triển kinh tế mạnh theo hướng bền vững và 

thân thiện với môi trường. 

Câu 6: So sánh đặc điểm địa hình của Bắc Mĩ và Nam Mĩ. 

Câu 7: Trình bày đặc điểm phân bố dân cư ở Bắc MĨ. 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ĐỀ CƢƠNG ÔN TẬP GIỮA KÌ II MÔN GDCD 7 

A. NỘI DUNG ÔN TẬP:  Ôn các bài từ tuần 19 đến tuần 24 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 trẻ em Việt Nam 

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

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

- Làm các bài tập tình huống trong SGK, SBTTH GDCD Lớp 7 

- 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: Thế nào là sống và làm việc có kế hoạch? Nêu ba biểu hiện của việc sống và làm 

việc có kế hoạch? 

Câu 2: Nêu ý nghĩa của việc sống và làm việc có kế hoạch? 

Câu 3: Trẻ em Việt Nam có những quyền cơ bản nào?  

Câu 4: Môi trường là gì? Nêu 3 ví dụ về môi trường có sẵn trong tự nhiên hoặc do con 

người tạo ra. 

Câu 5: Theo em, mỗi học sinh cần phải làm gì để bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên 

nhiên? Cho biết ngày “Môi trường thế giới” là ngày bao nhiêu? 
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*Bài tập tình huống: HS làm các bài tập trong SGK, vận dụng kiến thức lý thuyết vào 

giải quyết các vấn đề trong cuộc sống. 

-Bài 12: Sống và làm việc có kế hoạch 

Bài tập b, c, d SGK/ 37,38 

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

Bài tâp a, b, c, d/ SGK-41,42 

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

Bài tập c, e, g/ SGK-46,47 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ĐỀ CƢƠNG ÔN TẬP GIỮA KÌ II MÔN LỊCH SỬ 7 

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:  

- Bài 19: Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (1418-1427). 

- Bài 20: Nước Đại Việt thời Lê sơ (1428-1527). 

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 trận Chi Lăng - Xương 

Giang (10/1427)? Từ đó, liên hệ trách nhiệm của bản thân trong việc xây dựng và bảo vệ 

đất nước ngày nay? 

Câu 2: Nêu và rút ra nhận xét về những biện pháp mà nhà Lê sơ đã thực hiện để phát triển 

nông nghiệp? 

Câu 3: Nêu những việc làm chứng tỏ nhà Lê sơ rất quan tâm đến giáo dục, đào tạo nhân 

tài?  

Câu 4: Vẽ sơ đồ bộ máy nhà nước thời Lê sơ và rút ra nhận xét? 

Câu 5: Em hãy trình bày tóm tắt diễn biến của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn qua các giai 

đoạn (theo mẫu): 

Giai đoạn Diễn biến 

1418 – 1423  

1423 – 1426  

1426 – 1427  

Câu 6: Nêu những thành tự về văn học, khoa học, nghệ thuật? 

Câu 7: Vẽ sơ đồ giai cấp, tầng lớp trong xã hội thời Lê sơ? 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

NỘI DUNG ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ II MÔN VẬT LÝ 7 

I/ LÝ THUYẾT: 

1. Có thể nhiễm điện cho một vật bằng cách nào? Vật nhiễm điện có khả năng gì? 

2. Nêu qui ước hai loại điện tích. Sự tương tác giữa hai loại điện tích. 

3. Khi nào vật nhiễm điện dương? Khi nào vật nhiễm điện âm? 

4. Nêu tác dụng của nguồn điện. Phân biệt dòng điện và dòng điện trong kim loại. Khi nào có 

dòng điện chạy trong mạch? 

5. Thế nào là chất dẫn điện, chất cách điện? Nêu ví dụ về chất dẫn điện và chất cách điện. 

6. Sơ đồ mạch điện là gì? Tại sao phải dùng sơ đồ mạch điện? Nêu quy ước chiều dòng điện. So 

sánh chiều dòng điện với chiều chuyển động của các electron tự do trong kim loại. 

II/ BÀI TẬP: 
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1/ Bài tập trắc nghiệm: Xem các bài trong  SGK và SBT 

2/ Bài tập giải thích: như bài C1, C2, C3 SGK trang 49. 

3/ Vẽ sơ đồ mạch điện. 

III: Một số bài tập ví dụ:  

1. Giải thích tại sao trong các xưởng may người ta thường treo các tấm kim loại đã nhiễm điện ở 

trên cao? 

2. Vì sao bất cứ dụng cụ điện nào cũng có cả các bộ phận cách điện và bộ phận dẫn điện? 

3. Vẽ sơ đồ mạch điện gồm một nguồn điện 2 pin, 1 bóng đèn, dây nối và 1 công tắc đóng để 

đèn sáng. Dùng mũi tên chỉ chiều dòng điện trong mạch. 

4. Sau cơn bão có một sợi dây điện bị đứt và rơi vào một hồ nước. Bạn An nhìn thấy bạn Hà 

định thò chân xuống hồ nước nhưng An vội ngăn lại. Theo em tại sao An lại làm như thế? 

5. Dưới gầm các ô tô chở xăng bao giờ ta cũng thấy có một dây xích sắt. Một đầu của dây xích 

này được nối với vỏ thùng chứa xăng, đầu kia được thả kéo lê trên mặt đường. Dây xích này 

được sử dụng như thế để làm gì? Tại sao? 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

NỘI DUNG ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ II MÔN MỸ THUẬT 7 

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 GIỮA HỌC KỲ II MÔN ÂM NHẠC 7 
1. Hát:  - Đi cắt lúa 

- Khúc ca bốn mùa 

2. Tập đọc nhạc: số 6 – số 7 

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

NỘI DUNG ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ II MÔN SINH HỌC 7 
 

I. Trắc nghiệm 

- Ếch đồng, đa dang và đặc điểm chung của lớp Lưỡng cư. 

- Thằn lằn bóng đuôi dài, đa dang và đặc điểm chung của lớp Bò sát. 

- Chim bồ câu, đa dang và đặc điểm chung của lớp Chim. 
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- Thỏ, đa dang và đặc điểm chung của lớpThú( bộ Thú huyệt, bộ Thú Túi, bộ Dơi, bộ 

Cá voi). 

II. Tự luận 

Câu 1: Nêu những đặc điểm cấu tạo ngoài của ếch thích nghi với đời sống ở nước và thích 

nghi với đời sống ở cạn? 

Câu 2: Trình bày sự sinh sản và phát triển có biến thái của ếch. 

Câu 3: Trình bày đặc điểm cấu tạo ngoài của thằn lằn thích nghi với đời sống hoàn toàn 

ở cạn.  

Câu 4: Trình bày đặc điểm chung và vai trò thực tiễn của các động vật lớp Lưỡng cư, lớp 

Bò Sát, lớp Chim. 

Câu 5:  

a. Nêu đặc điểm sinh sản của Thỏ.  

b. Nêu ưu điểm của sự thai sinh so với đẻ trứng và noãn thai sinh. 

Câu 6: Phân biệt các nhóm thú bằng đặc điểm sinh sản và tập tính bú sữa của con sơ sinh. 

Câu 7: Chú thích H38.1, H41.1, H46.2 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

NỘI DUNG ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ II MÔN THỂ DỤC 7 

Nội dung ôn tập: Đá cầu 

Mức độ ĐẠT: Học sinh biết cách tâng cầu bằng đùi và mu bàn chân. 

Nam: Trên 20 quả, Nữ: Trên 15 quả. 

Mức độ CHƯA ĐẠT: Học sinh chưa biết cách tâng cầu bằng đùi hoặc tâng cầu bằng mu 

bàn chân. 

Nam: Dưới 20 quả, Nữ: Dưới 15 quả. 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

NỘI DUNG ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ II MÔN TIN HỌC 7 
Em hãy nhập giữ liệu của bảng sau vào Excel và trả lời các câu hỏi sau: 

STT Họ và tên Toán Tin Văn Tiếng 

Anh 

Tổng 

điểm 

Điểm trung bình 

1 Nguyễn Thái An 10 8 6 10   

2 Nguyễn Quốc Dũng 7 6 7 5   

3 Lê Thảo Dung 8 8 5 6   

4 Phạm Ngọc Châu 10 9 7 8   

5 Vũ Thái Hiệp 10 9 8 8   

 

 

a, Em hãy sử dụng hàm để tính điểm tổng và điểm trung bình các môn của mỗi học sinh. 

b, Em hãy sử dụng hàm để tìm điểm trung bình cao nhất môn tiếng Anh vào ô G7. 

c, Em hãy sắp xếp cột điểm trung bình theo thứ tự giảm dần. 
 


