
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
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ĐỀ CHÍNH THỨC 

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2018-2019 
MÔN: NGỮ VĂN LỚP 9 

Thời gian làm bài: 90 phút 
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I. ĐỌC HIỂU (3,0 điểm) 
Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi bên dưới: 

Vết đen trên tờ giấy trắng 
Cậu bé Ko-phi lớn lên từ một khu ngoại ô khốn khó của một đất nước nghèo nhưng học 

hành rất thông minh, luôn đứng nhất lớp. Có một câu chuyện mà cậu bé Ko-phi còn nhớ mãi, 

đó là lần thầy giáo đưa ra một tờ giấy trắng, trên đó có một vệt đen rất dễ nhìn thấy và đặt câu 

hỏi: “Các em thấy gì trên tờ giấy trắng này và hãy nêu nhận xét của mình?”. 

Ko-phi cùng nhiều bạn khác giơ tay lên phát biểu với những hiểu biết riêng nhưng có 

chung một “điểm thấy” là “có vệt mực đen”. Thầy giáo lắc đầu và nói: “Các em trả lời đều 

không sai, vệt đen quả là rất nổi bật trên trang giấy trắng. Nhưng này các em, sao không ai 

trong mỗi chúng ta nhận ra rằng tờ giấy này còn nhiều khoảng sạch lắm, còn hữu ích lắm. Ta 

có thể viết lên đó những dòng chữ có ích cho đời, những trang viết mà nội dung và ý nghĩa của 

nó có thể giúp ta quên đi vệt đen gần đó. Đáng gì một chấm đen, một vệt đen mà bỏ đi cả trang 

giấy trắng quý giá”. 

Thầy giải thích tiếp: “Trong mỗi con người chúng ta cũng vậy, giữa những ngang trái 

trong cuộc sống, có người cũng sẽ mắc lỗi lầm, nhưng chúng ta phải có cái nhìn xa hơn, toàn 

diện hơn về người đó. Đừng quá chú trọng vào lỗi lầm của họ mà không thấy được những ưu 

điểm, tích cực có trong con người họ”. 

Ngày nay trong các cuộc diễn đàn, hội nghị chính thức hay “không cà-vạt”, khi được 

hỏi bí quyết về những thành công trong cuộc sống và trong sự nghiệp chính trị, Ko-phi đều kể 

lại câu chuyện “Vết mực đen trên tờ giấy trắng” và câu kết bao giờ cũng là: “…Chúng ta phải 

có lòng bao dung, vị tha, phải có cái nhìn giàu tính nhân văn các bạn ạ!”. 

Cậu bé Ko-phi năm nào nay chính là Ko-phi An-nan, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, một 

sứ giả thiện chí trong các cuộc đàm phán, một nhà hòa giải nổi tiếng thế giới. 

(Nguồn http://truyencotich.vn ngày 4-8-2004) 

Câu 1 (1,0 điểm). Xác định những phương thức biểu đạt được sử dụng trong văn bản trên. 

Câu 2 (1,0 điểm). Tìm hai phép liên kết có trong văn bản trên. 

Câu 3 (1,0 điểm). Nội dung chính mà văn bản trên muốn đề cập đến là gì? Dựa vào nội dung 

đó, hãy đặt cho văn bản một nhan đề khác. 

II. TẬP LÀM VĂN (7,0 điểm) 
Câu 1 (2,0 điểm). 

Hãy viết một đoạn văn trình bày suy nghĩ của em về lời khuyên của thầy giáo trong văn 

bản ở phần Đọc hiểu: “Trong mỗi con người chúng ta cũng vậy, giữa những ngang trái trong 

cuộc sống, có người cũng sẽ mắc lỗi lầm, nhưng chúng ta phải có cái nhìn xa hơn, toàn diện 

hơn về người đó. Đừng quá chú trọng vào lỗi lầm của họ mà không thấy được những ưu điểm, 

tích cực có trong con người họ”. 

Câu 2 (5,0 điểm). 
Bài thơ Viếng lăng Bác của Viễn Phương là “niềm xúc động thiêng liêng, tấm lòng thiết 

tha, thành kính của tác giả từ miền Nam vừa được giải phóng ra viếng Bác Hồ”. 

Phân tích bài thơ để làm sáng tỏ ý kiến trên. 

_____Hết_____ 
Học sinh không được sử dụng tài liệu. Giáo viên coi kiểm tra không giải thích gì thêm. 

Họ và tên học sinh ......................................................... Số báo danh  ..........................  

Chữ ký giáo viên coi kiểm tra ....................................... 
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PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
THỊ XÃ PHÚ MỸ 

 

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ CHÍNH THỨC 
KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2018-2019 

MÔN: NGỮ VĂN LỚP 9 

(Hướng dẫn chấm có 03 trang) 
I. ĐỌC HIỂU (3,0 điểm) 

Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi bên dưới: 

Vết đen trên tờ giấy trắng 
Cậu bé Ko-phi lớn lên từ một khu ngoại ô khốn khó của một đất nước nghèo nhưng học 

hành rất thông minh, luôn đứng nhất lớp. Có một câu chuyện mà cậu bé Ko-phi còn nhớ mãi, 

đó là lần thầy giáo đưa ra một tờ giấy trắng, trên đó có một vệt đen rất dễ nhìn thấy và đặt câu 

hỏi: “Các em thấy gì trên tờ giấy trắng này và hãy nêu nhận xét của mình?”. 

Ko-phi cùng nhiều bạn khác giơ tay lên phát biểu với những hiểu biết riêng nhưng có 

chung một “điểm thấy” là “có vệt mực đen”. Thầy giáo lắc đầu và nói: “Các em trả lời đều 

không sai, vệt đen quả là rất nổi bật trên trang giấy trắng. Nhưng này các em, sao không ai 

trong mỗi chúng ta nhận ra rằng tờ giấy này còn nhiều khoảng sạch lắm, còn hữu ích lắm. Ta 

có thể viết lên đó những dòng chữ có ích cho đời, những trang viết mà nội dung và ý nghĩa của 

nó có thể giúp ta quên đi vệt đen gần đó. Đáng gì một chấm đen, một vệt đen mà bỏ đi cả trang 

giấy trắng quý giá”. 

Thầy giải thích tiếp: “Trong mỗi con người chúng ta cũng vậy, giữa những ngang trái 

trong cuộc sống, có người cũng sẽ mắc lỗi lầm, nhưng chúng ta phải có cái nhìn xa hơn, toàn 

diện hơn về người đó. Đừng quá chú trọng vào lỗi lầm của họ mà không thấy được những ưu 

điểm, tích cực có trong con người họ”. 

Ngày nay trong các cuộc diễn đàn, hội nghị chính thức hay “không cà-vạt”, khi được 

hỏi bí quyết về những thành công trong cuộc sống và trong sự nghiệp chính trị, Ko-phi đều kể 

lại câu chuyện “Vết mực đen trên tờ giấy trắng” và câu kết bao giờ cũng là: “…Chúng ta phải 

có lòng bao dung, vị tha, phải có cái nhìn giàu tính nhân văn các bạn ạ!”. 

Cậu bé Ko-phi năm nào nay chính là Ko-phi An-nan, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, một 

sứ giả thiện chí trong các cuộc đàm phán, một nhà hòa giải nổi tiếng thế giới. 

(Nguồn http://truyencotich.vn ngày 4-8-2004) 

Câu 1 (1,0 điểm). Xác định những phương thức biểu đạt được sử dụng trong văn bản trên. 

Câu 2 (1,0 điểm). Tìm hai phép liên kết có trong văn bản trên. 

Câu 3 (1,0 điểm). Nội dung chính mà văn bản trên muốn đề cập đến là gì? Dựa vào nội dung 

đó, hãy đặt cho văn bản một nhan đề khác. 
 

Câu Nội dung Điểm 
1 

(1,0 
điểm) 

Học sinh nêu được 02 phương thức biểu đạt tiêu biểu sử dụng trong văn 

bản: Tự sự, nghị luận. 
0,5×2 

2 
(1,0 
điểm) 

Học sinh tìm được 02 phép liên kết có trong văn bản:  

- Phép lặp: Ko- phi, thầy giáo, giấy trắng, vệt đen,... 
0,5 

- Phép nối: nhưng 0,5 

3 
(1,0 
điểm) 

- Nội dung chính được đề cập đến trong văn bản: Cách nhìn nhận, đánh 

giá một sự việc, một con người. 
0,5 

- Đặt nhan đề khác cho văn bản: Bài học từ người thầy/ Bài học về cách 

đánh giá con người/… 
0,5 

Lưu ý: Học sinh có thể có những cách trả lời khác nhưng nếu đúng ý, 

phù hợp vẫn cho điểm tối đa. 
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II. TẬP LÀM VĂN (7,0 điểm) 
Câu 1 (2,0 điểm). 

Hãy viết một đoạn văn trình bày suy nghĩ của em về lời khuyên của thầy giáo trong văn 

bản ở phần Đọc hiểu: “Trong mỗi con người chúng ta cũng vậy, giữa những ngang trái trong 

cuộc sống, có người cũng sẽ mắc lỗi lầm, nhưng chúng ta phải có cái nhìn xa hơn, toàn diện 

hơn về người đó. Đừng quá chú trọng vào lỗi lầm của họ mà không thấy được những ưu điểm, 

tích cực có trong con người họ”. 

Nội dung Điểm 

a) Yêu cầu kỹ năng:  

- Viết đoạn văn nghị luận bàn về lời khuyên của người thầy trong văn bản ở phần 

Đọc hiểu: Khi phải đánh giá một sự việc hay một con người, thầy mong các em 

đừng quá chú trọng vào vết đen mà hãy nhìn ra tờ giấy trắng với nhiều mảng sạch 

mà ta có thể viết lên đó những điều có ích cho đời. 

- Học sinh viết đúng hình thức đoạn văn tránh viết quá ngắn hoặc quá dài. 

b) Yêu cầu kiến thức: Học sinh có thể trình bày theo nhiều cách khác nhau nhưng 

cần bày tỏ được những suy nghĩ đúng đắn, tích cực trên cơ sở hiểu đúng thông điệp 

từ lời khuyên của thầy giáo. Dưới đây là những gợi ý cơ bản: 

 

* Giải thích: 

Thông điệp từ lời khuyên của thầy giáo: Khi đánh giá một con người không nên quá 

chú ý vào những sai lầm, thiếu sót mà cần biết trân trọng những điều tốt đẹp của họ. 

0,5 

* Bàn luận: 

Lời khuyên của thầy giáo đưa ra một bài học đúng đắn và giàu tính nhân văn, bởi: 

+ Cách đánh giá chỉ “chú trọng vào những vệt đen” mà không biết trân trọng 

“nhiều mảng sạch” là cách đánh giá quá khắt khe, không toàn diện, thiếu công bằng, 

không thể có được cái nhìn đầy đủ, đúng đắn về một con người; 

0,5 

+ Con người không ai không có những thiếu sót, sai lầm, bởi vậy biết nhìn ra “tờ 

giấy trắng với nhiều mảng sạch” để có thể “viết lên đó những điều có ích cho đời” sẽ 

tạo cơ hội cho mỗi người sửa chữa sai lầm, có động lực, cơ hội hoàn thiện bản thân 

đồng thời giúp chúng ta biết sống nhân ái, yêu thương, làm cho mối quan hệ giữa 

người với người trở nên tốt đẹp hơn. 

0,5 

* Liên hệ bản thân: Học sinh có thể có góc nhìn khác nhưng phải có lập luận chặt 

chẽ, phù hợp với chuẩn mực đạo đức. 
0,5 

 

Câu 2 (5,0 điểm). 
Bài thơ Viếng lăng Bác của Viễn Phương là “niềm xúc động thiêng liêng, tấm lòng thiết 

tha, thành kính của tác giả từ miền Nam vừa được giải phóng ra viếng Bác Hồ”. 

Phân tích bài thơ để làm sáng tỏ ý kiến trên. 
 

Nội dung Điểm 

1. Yêu cầu về kĩ năng: Học sinh biết cách viết một bài văn phân tích bài thơ; bài 

viết có kết cấu chặt chẽ, luận điểm rõ ràng, diễn đạt lưu loát, có cảm xúc, không mắc 

lỗi chính tả, dùng từ, ngữ pháp. 

2. Yêu cầu về kiến thức: Học sinh có nhiều cách phân tích lập luận khác nhau 

nhưng làm rõ các ý cơ bản sau: 

 

a) Mở bài:  

- Giới thiệu tác giả và bài thơ Viếng lăng Bác. 

- Nêu được cảm xúc như đề yêu cầu. 

0,5 



4 

 

b) Thân bài:  

* Giải thích nhận định: Bài thơ Viếng lăng Bác của Viễn Phương là “niềm xúc 

động thiêng liêng, tấm lòng thiết tha, thành kính của tác giả từ miền Nam vừa được 

giải phóng ra viếng Bác Hồ”. 

0,5 

* Niềm xúc động của nhà thơ khi mới đến lăng Bác: 

- Cách dùng từ: con, thăm. 

- Hình ảnh hàng tre bên lăng Bác gợi liên tưởng đến con người Việt Nam kiên 

cường vượt qua gian khó. 

0,5 

* Cảm xúc của nhà thơ khi vào trong lăng: 
- Hình ảnh mặt trời, trời xanh gợi đến hình ảnh Bác Hồ, đến công lao, sự trường 

tồn của Bác đối với đất nước. 

- Hình ảnh dòng người vào lăng viếng Bác là tình cảm của nhân dân đối với Bác. 

- Niềm xúc động thiêng liêng, tấm lòng thiết tha, thành kính của nhà thơ khi vào 

lăng viếng Bác: Cảm nhận Bác đang trong giấc ngủ bình yên nhưng vẫn không tránh 

khỏi nỗi đau mất Bác. 

1,5 

* Nguyện ước thiêng liêng của nhà thơ đối với Bác trước khi ra về: 
- Bày tỏ nỗi tiếc thương khi phải về miền Nam, xa Bác. 

- Ước muốn được hóa thân vào thiên nhiên, trung thành với lí tưởng của Bác. 

0,5 

* Đánh giá: 

- Thành công của bài thơ là: Giọng điệu thơ trang trọng, nhiều hình ảnh ẩn dụ đẹp, 

ngôn ngữ bình dị, cô đúc và gợi cảm. 

- Thể hiện niềm xúc động, thiêng liêng, thành kính, tự hào,.. 

- Viễn Phương mang trái tim của con người miền Nam ra thăm lăng Bác bằng cả 

tấm lòng. 

0,5 

c) Kết bài: 

- Khẳng định giá trị bài thơ. 

- Cảm xúc của bản thân được gợi ra từ bài thơ. 

0,5

  

Học sinh có cách diễn đạt sáng tạo, thể hiện suy nghĩ sâu sắc, mới mẻ về vấn đề 
nghị luận. 

0,5 

_____Hết_____ 



PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
THỊ XÃ PHÚ MỸ 

ĐỀ CHÍNH THỨC 

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2018-2019 
MÔN: NGỮ VĂN LỚP 8 

Thời gian làm bài: 90 phút 
Ngày kiểm tra: 08 tháng 5 năm 2019 

 

I. ĐỌC HIỂU (4,0 điểm) 

Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi bên dưới: 

“Ngọc không mài, không thành đồ vật; người không học, không biết rõ đạo”. 

Đạo là lẽ đối xử hằng ngày giữa mọi người. Kẻ đi học là học điều ấy. Nước Việt 
ta, từ khi lập quốc đến giờ, nền chính học đã bị thất truyền. Người ta đua 

nhau lối học hình thức hòng cầu danh lợi, không còn biết đến tam cương, ngũ 

thường. Chúa tầm thường, thần nịnh hót. Nước mất, nhà tan đều do những điều tệ 
hại ấy. 

(Sách giáo khoa Ngữ văn 8, tập 2, NXB Giáo dục, 2012) 

Câu 1 (1,0 điểm). 

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

Câu 2 (1,0 điểm). 

Câu in đậm trong đoạn trích thuộc kiểu câu gì? 

Câu 3 (1,0 điểm). 

Trong đoạn văn trên, tác giả đã nêu lên mục đích chân chính của việc học. 

Mục đích đó là gì? 

Câu 4 (1,0 điểm). 

Từ nội dung văn bản trên, viết đoạn văn (5 đến 7 câu) trình bày suy nghĩ của 

em về mục đích học tập. 

II. TẬP LÀM VĂN (6,0 điểm) 

Trò chơi điện tử đang trở thành môn tiêu khiển hấp dẫn. Một số bạn học sinh 

vì mải chơi nên đã sao nhãng việc học và còn phạm những sai lầm khác. Hãy viết 
một bài văn nghị luận nêu suy nghĩ của em về hiện tượng này. 

_____Hết_____ 

Học sinh không được sử dụng tài liệu. Giáo viên coi kiểm tra không giải thích gì thêm. 

 

 

Họ và tên học sinh  .................................................  Số báo danh  .................  

Chữ ký giáo viên coi kiểm tra ................................  
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PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
THỊ XÃ PHÚ MỸ 

 

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ CHÍNH THỨC 
KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2018-2019 

MÔN: NGỮ VĂN LỚP 8 

(Hướng dẫn chấm có 02 trang) 
 

I. ĐỌC HIỂU (4,0 điểm) 

Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi bên dưới: 

“Ngọc không mài, không thành đồ vật; người không học, không biết rõ đạo”. 

Đạo là lẽ đối xử hằng ngày giữa mọi người. Kẻ đi học là học điều ấy. Nước Việt 
ta, từ khi lập quốc đến giờ, nền chính học đã bị thất truyền. Người ta đua 

nhau lối học hình thức hòng cầu danh lợi, không còn biết đến tam cương, ngũ 

thường. Chúa tầm thường, thần nịnh hót. Nước mất, nhà tan đều do những điều tệ 
hại ấy. 

(Sách giáo khoa Ngữ văn 8, tập 2, NXB Giáo dục, 2012) 

Câu 1 (1,0 điểm). 

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

Câu 2 (1,0 điểm). 

Câu in đậm trong đoạn trích thuộc kiểu câu gì? 

Câu 3 (1,0 điểm). 

Trong đoạn văn trên, tác giả đã nêu lên mục đích chân chính của việc học. 

Mục đích đó là gì? 

Câu 4 (1,0 điểm). 

Từ nội dung văn bản trên, viết đoạn văn (5 đến 7 câu) trình bày suy nghĩ của 

em về mục đích học tập. 

Câu Nội dung Điểm 
1 

(1,0 
điểm) 

Văn bản: Bàn luận về phép học. 0,5 

Tác giả: Nguyễn Thiếp 0,5 

2 
(1,0 
điểm) 

Câu “Nước Việt ta, từ khi lập quốc đến giờ, nền chính học đã bị 
thất truyền.” là câu trần thuật. 

1,0 

3 
(1,0 
điểm) 

Mục đích chân chính của việc học là: Học để làm người, không 

cầu danh lợi, góp phần làm hưng thịnh đất nước,... 
1,0 

4 
(1,0 
điểm) 

- Đảm bảo thể thức của một đoạn văn. 

- Xác định đúng vấn đề: Mục đích học tập. 

- Triển khai hợp lí nội dung đoạn văn: Vận dụng tốt các thao tác 

viết đoạn, có thể theo những gợi ý sau: 

1,0 
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+ Học để có ý thức đạo đức, nhân cách, lối sống tốt đẹp; 

+ Học để tiếp thu tri thức; 

+ Học để có những ước mơ;… 

II. TẬP LÀM VĂN (6,0 điểm) 
Trò chơi điện tử đang trở thành môn tiêu khiển hấp dẫn. Một số bạn học sinh 

vì mải chơi nên đã sao nhãng việc học và còn phạm những sai lầm khác. Hãy viết 
một bài văn nghị luận nêu suy nghĩ của em về hiện tượng này. 

 

Nội dung Điểm 

1. Yêu cầu về kĩ năng: Học sinh biết cách viết một bài văn nghị luận; bài 

viết có kết cấu chặt chẽ, luận điểm rõ ràng, diễn đạt lưu loát, có cảm xúc, 

không mắc lỗi chính tả, dùng từ, ngữ pháp. 

2. Yêu cầu về kiến thức: Học sinh có nhiều cách diễn đạt khác nhau 

nhưng làm rõ các ý cơ bản sau: 

 

a) Mở bài: 

Giới thiệu vấn đề cần nghị luận: Trò chơi điện tử 
0,5 

b) Thân bài: 

- Giải thích: Trò chơi điện tử là gì?  

Trò chơi điện tử là trò chơi dùng thiết bị điện tử để tạo ra một hệ thống 

tương tác mà người chơi có thể chơi. Hình thức phổ biến nhất là các video 

game. 

0,5 

- Nêu thực trạng của trò chơi điện tử hiện nay: Các quán game mọc lên 

nhiều với các lời mời gọi hấp dẫn; học sinh chơi nhiều, thậm chí là nghiện,... 
1,0 

- Nguyên nhân: Do sự hấp dẫn, dễ chơi, do môi trường, do sự quản lí chưa 

chặt, đặc biệt do ý thức ở mỗi học sinh,... 
1,0 

- Tác hại: 
+ Đối với bản thân. 

+ Đối với gia đình. 

+ Đối với xã hội. 

1,0 

- Giải pháp: Tuyên truyền giáo dục; môi trường văn hóa cần lành mạnh; sự 

quan tâm nhắc nhở của gia đình, thầy cô,…; đặc biệt mỗi học sinh phải ý 

thức. 

(Trong quá trình viết biết kết hợp các yếu tố: Biểu cảm, tự sự, miêu tả và 

vận dụng dẫn chứng thực tế cuộc sống để làm nổi bật vấn đề nghị luận…) 

1,0 

c) Kết bài: Khẳng định lại vấn đề và liên hệ bản thân. 0,5 

Học sinh có cách diễn đạt sáng tạo, thể hiện suy nghĩ sâu sắc, mới mẻ về 
vấn đề nghị luận. 

0,5 

_____Hết_____ 



PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
THỊ XÃ PHÚ MỸ 

ĐỀ CHÍNH THỨC 

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2018-2019 
MÔN: NGỮ VĂN LỚP 7 

Thời gian làm bài: 90 phút 
Ngày kiểm tra: 08 tháng 5 năm 2019 

 

I. ĐỌC HIỂU (4,0 điểm) 

Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi bên dưới: 

“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 việc yêu nước, công việc kháng chiến.” 

(Sách giáo khoa Ngữ văn 7, tập 2, NXB Giáo dục, 2012) 

Câu 1 (1,0 điểm). 

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

Câu 2 (1,0 điểm). 

Xác định các câu rút gọn có trong đoạn trích và cho biết các câu đó được rút 

gọn thành phần nào? 

Câu 3 (1,0 điểm). 

Xác định phép liệt kê được sử dụng trong đoạn trích. 

Câu 4 (1,0 điểm). 

Từ nội dung đoạn văn trên, hãy viết đoạn văn (4 đến 6 câu) nêu suy nghĩ của 

em về truyền thống yêu nước của dân tộc ta. 

II. TẬP LÀM VĂN (6,0 điểm) 

Giải thích câu ca dao: 

“Lời nói chẳng mất tiền mua 

Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau.” 

_____Hết_____ 

Học sinh không được sử dụng tài liệu. Giáo viên coi kiểm tra không giải thích gì thêm. 

 

 

Họ và tên học sinh  .................................................  Số báo danh  .................  

Chữ ký giáo viên coi kiểm tra ................................  
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PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
THỊ XÃ PHÚ MỸ 

 

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ CHÍNH THỨC 
KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2018-2019 

MÔN: NGỮ VĂN LỚP 7 

(Hướng dẫn chấm có 03 trang) 

I. ĐỌC HIỂU (4,0 điểm) 

Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi bên dưới: 

“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 việc yêu nước, công việc kháng chiến.” 

(Sách giáo khoa Ngữ văn 7, tập 2, NXB Giáo dục, 2012) 

Câu 1 (1,0 điểm). 

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

Câu 2 (1,0 điểm). 

Xác định các câu rút gọn có trong đoạn trích và cho biết các câu đó được rút 

gọn thành phần nào? 

Câu 3 (1,0 điểm). 

Xác định phép liệt kê được sử dụng trong đoạn trích. 

Câu 4 (1,0 điểm). 

Từ nội dung đoạn văn trên, hãy viết đoạn văn (4 đến 6 câu) nêu suy nghĩ của 

em về truyền thống yêu nước của dân tộc ta. 

 

Câu Nội dung Điểm 

1 
(1,0 
điểm) 

-Trích từ văn bản “Tinh thần yêu nước của nhân dân ta”. 0,5 

-Tác giả: Hồ Chí Minh. 0,5 

2 
(1,0 
điểm) 

- Học sinh có thể tìm hai trong các câu rút gọn sau: 

+ 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. 

+ 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 việc yêu nước, công việc kháng chiến. 

0,25×2 

- Các câu được rút gọn thành phần chủ ngữ. 0,5 
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3 
(1,0 
điểm) 

Xác định đúng phép liệt kê có trong đoạn trích: 

+ trong tủ kính, trong bình pha lê; 
0,25 

+ trong rương, trong hòm; 0,25 

+ giải thích, tuyên truyền, tổ chức, lãnh đạo;  0,25 

+ công việc yêu nước, công việc kháng chiến. 0,25 

4 
(1,0 
điểm) 

- Học sinh viết đảm bảo các ý cơ bản sau: 

+ Trình bày được truyền thống yêu nước của dân tộc ta, được phát 

huy cao độ qua một chặng dài lịch sử. 

0,5 

+ Tình cảm, tình yêu quê hương đất nước, niềm tự hào của bản 

thân đối với đất nước. 
0,5 

II. TẬP LÀM VĂN (6,0 điểm) 

Giải thích câu ca dao: 

“Lời nói chẳng mất tiền mua 

Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau.” 

Nội dung Điểm 

1. Yêu cầu về kĩ năng: 
Học sinh biết cách viết một bài văn nghị luận giải thích, bài viết có kết 

cấu chặt chẽ, luận điểm rõ ràng, diễn đạt lưu loát, có cảm xúc, không mắc 

lỗi chính tả, dùng từ, ngữ pháp. 

2. Yêu cầu về kiến thức: 
Học sinh có thể những cách lập luận khác nhau nhưng làm rõ các ý cơ 

bản sau: 

 

a) Mở bài: 

- Dẫn vào vấn đề: Vai trò của lời nói trong cuộc sống. 

- Giới thiệu được câu ca dao. 

0,5 

b) Thân bài: 

* Giải thích ý nghĩa câu nói: 

- Lời nói là phương tiện để giao tiếp. 

- Khi nói năng, giao tiếp với nhau thì nên thận trọng trong việc sử dụng 

ngôn ngữ. 

- Câu nói mang ý nghĩa khẳng định tầm quan trọng của lời nói đối với 

con người và khuyên ta nên thận trọng, suy nghĩ kĩ trước khi nói. 

1,0 

* Lợi ích của việc nói năng lựa lời, thận trọng: 

- Làm hài hòa mối quan hệ giữa người và người trong giao tiếp; thể hiện 

tư tưởng, tình cảm. 

- Thể hiện nét lịch sự, văn hóa trong giao tiếp ứng xử. 

1,5 
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- Người nghe dễ dàng tiếp nhận và đồng tình với vấn đề được nói đến. 

- Hạn chế cảm xúc tiêu cực và tổn thương cho người nghe đồng thời vẫn 

thực hiện được mục đích giao tiếp. 

* Tác hại của việc nói năng thiếu suy nghĩ: 
- Chạm vào lòng tự ái, xúc phạm đến người nghe khiến họ khó tiếp nhận 

vấn đề thậm chí khó chịu đồng thời không đạt được hiệu quả giao tiếp. 

- Làm rạn nứt các mối quan hệ với người xung quanh, dễ gây ra tranh 

chấp, xung đột. 

- Thể hiện sự kém văn minh, kéo thấp vẻ đẹp văn hóa nơi con người. 

1,0 

* Lời khuyên: 

- Nên suy nghĩ thật kĩ trước khi nói. 

- Học cách lựa chọn ngôn từ phù hợp để vừa thực hiện đúng mục đích 

giao tiếp vừa thể hiện được sự văn minh và tránh gây ra cảm xúc tiêu cực 

cho người đối diện. 

- Mỗi học sinh cần học tập để sử dụng lời nói hiệu quả phù hợp. 

Trong quá trình làm bài học sinh cần nêu dẫn chứng phù hợp để bài văn 

giàu sức thuyết phục. 

1,0 

c) Kết bài: 

- Khẳng định ý nghĩa câu ca dao.  

- Rút ra bài học kinh nghiệm cho bản thân. 

0,5 

Bài viết sáng tạo, mới mẻ. 0,5 

_____Hết_____ 

 

 



PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
THỊ XÃ PHÚ MỸ 

ĐỀ CHÍNH THỨC 

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2018-2019 
MÔN: NGỮ VĂN LỚP 6 

Thời gian làm bài: 90 phút 
Ngày kiểm tra: 08 tháng 5 năm 2019 

 

I. ĐỌC HIỂU (4,0 điểm) 

Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi bên dưới: 

“Ngày thứ năm trên đảo Cô Tô là một ngày trong trẻo, sáng sủa. Từ 

khi có vịnh Bắc Bộ và từ khi quần đảo Cô Tô mang lấy dấu hiệu của sự sống con 

người thì, sau mỗi lần giông bão, bao giờ bầu trời Cô Tô cũng trong sáng như vậy. 

Cây trên núi đảo lại thêm xanh mượt, nước biển lại lam biếc đặm đà hơn hết cả 

mọi khi, và cát lại vàng giòn hơn nữa. Và nếu cá có vắng tăm biệt tích trong ngày 

động bão, thì nay lưới càng thêm nặng mẻ cá giã đôi.”… 

(Sách giáo khoa Ngữ văn 6, tập 2, NXB Giáo dục, 2012) 

Câu 1 (1,0 điểm). 

Đoạn trích trên được trích trong văn bản nào? Nêu tên tác giả và thể loại của 

văn bản đó. 

Câu 2 (1,0 điểm). 

Xác định chủ ngữ, vị ngữ trong câu in đậm. Cho biết câu đó thuộc kiểu câu 

nào em đã học? 

Câu 3 (1,0 điểm). 

Đọc đoạn văn em có nhận xét gì về tình cảm của tác giả dành cho Cô Tô? 

Câu 4 (1,0 điểm). 

Viết một đoạn văn ngắn chủ đề về biển đảo (2 đến 4 câu) trong đó có sử 

dụng phép so sánh. Gạch chân dưới phép so sánh mà em đã sử dụng. 

II. TẬP LÀM VĂN (6,0 điểm) 

Danh ngôn cuộc sống có câu: “Tình bạn nhân đôi niềm vui và chia sẻ nỗi 

buồn”. 

Trong cuộc sống, mỗi chúng ta đều cần có những người bạn. Họ luôn ở bên 

cạnh ta để chia sẻ, cảm thông và hướng ta tới những giá trị tốt đẹp. 

Hãy tả một người bạn đã mang lại niềm vui và chia sẻ với em những nỗi 

buồn trong cuộc sống. 

_____Hết_____ 

Học sinh không được sử dụng tài liệu. Giáo viên coi kiểm tra không giải thích gì thêm. 

Họ và tên học sinh  .................................................  Số báo danh  .................  

Chữ ký giáo viên coi kiểm tra ................................  
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PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
THỊ XÃ PHÚ MỸ 

 

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ CHÍNH THỨC 
KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2018-2019 

MÔN: NGỮ VĂN LỚP 6 

(Hướng dẫn chấm có 02 trang) 

I. ĐỌC HIỂU (4,0 điểm) 

Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi bên dưới: 

“Ngày thứ năm trên đảo Cô Tô là một ngày trong trẻo, sáng sủa. Từ 

khi có vịnh Bắc Bộ và từ khi quần đảo Cô Tô mang lấy dấu hiệu của sự sống con 

người thì, sau mỗi lần giông bão, bao giờ bầu trời Cô Tô cũng trong sáng như vậy. 

Cây trên núi đảo lại thêm xanh mượt, nước biển lại lam biếc đặm đà hơn hết cả 

mọi khi, và cát lại vàng giòn hơn nữa. Và nếu cá có vắng tăm biệt tích trong ngày 

động bão, thì nay lưới càng thêm nặng mẻ cá giã đôi.”… 

(Sách giáo khoa Ngữ văn 6, tập 2, NXB Giáo dục, 2012) 

Câu 1 (1,0 điểm). 

Đoạn trích trên được trích trong văn bản nào? Nêu tên tác giả và thể loại của 

văn bản đó. 

Câu 2 (1,0 điểm). 

Xác định chủ ngữ, vị ngữ trong câu in đậm. Cho biết câu đó thuộc kiểu câu 

nào em đã học? 

Câu 3 (1,0 điểm). 

Đọc đoạn văn em có nhận xét gì về tình cảm của tác giả dành cho Cô Tô? 

Câu 4 (1,0 điểm). 

Viết một đoạn văn ngắn chủ đề về biển đảo (2 đến 4 câu) trong đó có sử 

dụng phép so sánh. Gạch chân dưới phép so sánh mà em đã sử dụng. 

 

Câu Nội dung Điểm 

1 
(1,0 
điểm) 

- Đoạn văn trích trong văn bản Cô Tô. 0,5 

- Tác giả: Nguyễn Tuân. 0,25 

- Thể loại: Kí. 0,25 

2 
(1,0 
điểm) 

- Ngày thứ năm trên đảo Cô Tô / là một ngày trong trẻo, sáng sủa. 

CN  VN 
0,5 

- Câu trên là câu trần thuật đơn có từ “là”. 0,5 

3 
(1,0 
điểm) 

Tác giả là người yêu thiên nhiên, am hiểu về thiên nhiên, luôn 

dành cho thiên nhiên nói chung và vùng biển đảo Cô Tô một tình 

cảm sâu đậm, như chính bất cứ người dân chài nào đã từng sinh ra 

và lớn lên trên mảnh đất này. 

(Giám khảo chấm linh động dựa vào bài làm của học sinh) 

1,0 
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4 
(1,0 
điểm) 

- Học sinh viết được một đoạn văn ngắn có nội dung phù hợp theo 

yêu cầu và vận dụng được phép so sánh vào trong bài viết. 
0,75 

- Chỉ ra được phép so sánh mà mình đã vận dụng. 0,25 

II. TẬP LÀM VĂN (6,0 điểm) 

Danh ngôn cuộc sống có câu: “Tình bạn nhân đôi niềm vui và chia sẻ nỗi 

buồn”. 

Trong cuộc sống, mỗi chúng ta đều cần có những người bạn. Họ luôn ở bên 

cạnh ta để chia sẻ, cảm thông và hướng ta tới những giá trị tốt đẹp. 

Hãy tả một người bạn đã mang lại niềm vui và chia sẻ với em những nỗi 

buồn trong cuộc sống. 

Nội dung Điểm 
1. Yêu cầu về kĩ năng: 
Học sinh biết cách viết một bài văn miêu tả, bài viết trình bày theo thứ tự 

hợp lí, lựa chọn hình ảnh phù hợp, diễn đạt lưu loát, có cảm xúc, không mắc 

lỗi chính tả, dùng từ, ngữ pháp. 

2. Yêu cầu về kiến thức: 
Học sinh có thể tả theo các trình tự khác nhau nhưng làm rõ các ý cơ bản 

sau: 

 

a) Mở bài: 

- Giới thiệu về người bạn thân của em; 

- Ấn tượng chung của em về người bạn ấy. 

0,5 

b) Thân bài 

* Miêu tả ngoại hình của người bạn ấy:  

- Vóc dáng ; 

- Mái tóc, khuôn mặt, đôi mắt,… 

1,5 

* Tả tính tình, tài năng: 

- Tính nết; 
- Sở thích; 

- Tài năng: trong học tập, các hoạt động,… 

- Quan hệ với người thân, bạn bè, thầy cô và mọi người xung quanh. 

1,5 

* Hình ảnh bạn trong một số hoạt động tiêu biểu: 

- Hình ảnh bạn trong lúc học bài. 

- Hình ảnh bạn trong lúc chơi thể thao,… 

1,5 

c) Kết bài: Nêu cảm nghĩ của em về người bạn ấy. 0,5 

Học sinh có cách diễn đạt sáng tạo, thể hiện suy nghĩ sâu sắc, mới mẻ 
về đối tượng được miêu tả. 

0,5 

_____Hết_____ 

 



PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
THỊ XÃ PHÚ MỸ 

ĐỀ CHÍNH THỨC 

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2018-2019 
MÔN: TOÁN LỚP 9 

Thời gian làm bài: 90 phút 
Ngày kiểm tra: 09 tháng 5 năm 2019 

 

Bài 1 (2,25 điểm). 
a) Giải phương trình: 2 6 0x x− − = . 

b) Giải hệ phương trình: 
3 4

2 6

x y

x y

+ = −


− =
. 

c) Cho phương trình (ẩn x ): ( ) ( )2 3 4 2 11 0m n x m n+ + + − − =  (1), ( m  và n  

là các tham số). Tìm giá trị của m  và n  để phương trình (1) có vô số nghiệm. 

Bài 2 (1,75 điểm). Cho parabol 2( ) :P y x=  và đường thẳng ( ) : 2d y x m= − , ( m  là 

tham số). 

a) Vẽ parabol ( )P . 

b) Tìm tất cả các giá trị của m  để ( )P  và ( )d  có một điểm chung duy nhất. 

Bài 3 (0,5 điểm). Cho phương trình (ẩn x ): 2 2 0x mx− − =  (2), (m  là tham số). 

Tìm tất cả các giá trị của m  để phương trình (2) có hai nghiệm phân biệt 1 2,x x thỏa 

mãn 2 2

1 2 1 23 14x x x x+ − = . 

Bài 4 (1,5 điểm). Một mảnh đất hình chữ nhật có diện tích bằng 1200 2m . Do thực 

hiện quy hoạch chung, người ta đã cắt giảm chiều dài mảnh đất 10m nên phần còn 

lại của mảnh đất trở thành hình vuông. Tính chiều rộng và chiều dài của mảnh đất 
hình chữ nhật ban đầu. 

Bài 5 (4,0 điểm). 
Từ điểm A  ở ngoài đường tròn ( )O  kẻ tiếp tuyến AB  ( B  là tiếp điểm) và cát 

tuyến ACD  tới ( )O  (C  nằm giữa ,A D ; O  nằm trong góc BAC ). Gọi H  là trung 

điểm của CD , tia OH  cắt ( )O  tại M , BM  cắt CD  tại K . 

a) Chứng minh: Tứ giác ABOH  nội tiếp đường tròn. 

b) Chứng minh:� �ACB ABD= . 

c) Biết � 060CBD =  và bán kính của ( )O  là 10cm. Tính diện tích hình quạt 

OCMD . 

d) Chứng minh: . . .BC BD BK BM=  

e) Chứng minh: 2 .AK AC AD= . 

_____Hết_____ 
Học sinh không được sử dụng tài liệu. Giáo viên coi kiểm tra không giải thích gì thêm. 

Họ và tên học sinh  ..................................................  Số báo danh  .................  

Chữ ký giáo viên coi kiểm tra .................................  
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PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
THỊ XÃ PHÚ MỸ 

 

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ CHÍNH THỨC 
KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2018-2019 

MÔN: TOÁN LỚP 9 

(Hướng dẫn chấm có 03 trang) 

Bài 1 (2,25 điểm). 
a) Giải phương trình: 2 6 0x x− − = . 

b) Giải hệ phương trình: 
3 4

2 6

x y

x y

+ = −


− =
. 

c) Cho phương trình (ẩn x ): ( ) ( )2 3 4 2 11 0m n x m n+ + + − − =  (1), ( m  và n  

là các tham số). Tìm giá trị của m  và n  để phương trình (1) có vô số nghiệm. 

Câu Nội dung Điểm 

a 
(1,0 
điểm) 

( )
2

1 4.1.( 6) 25 0∆ = − − − = > ⇒  phương trình có hai nghiệm 

phân biệt: 
0,5 

1

1 25
3

2
x

+
= =  0,25 

2

1 25
2

2
x

−
= = −  

Vậy tập hợp nghiệm của phương trình là: { }2;3S = − . 

0,25 

b 
(0,75 
điểm) 

3 4 3 4 7 14 2

2 6 6 3 18 3 4 2

x y x y x x

x y x y x y y

+ = − + = − = =   
⇔ ⇔ ⇔   

− = − = + = − = −   
 

Vậy hệ phương trình có nghiệm là: ( ) ( ); 2; 2x y = − . 

0,25×3 

c 
(0,5 
điểm) 

Phương trình ( ) ( )2 3 4 2 11 0m n x m n+ + + − − =  có vô số 

nghiệm khi 
2 3 0 2 3

4 2 11 0 4 2 11

m n m n

m n m n

+ + = + = − 
⇔ 

− − = − = 
 

0,25 

5

4 2 6 8 5 8

4 2 11 4 2 11 17

4

m
m n m

m n m n
n


=+ = − =  

⇔ ⇔ ⇔  
− = − = −   =



. 0,25 

Bài 2 (1,75 điểm). Cho parabol 2( ) :P y x=  và đường thẳng ( ) : 2d y x m= − , ( m  là 

tham số). 

a) Vẽ parabol ( )P . 

b) Tìm tất cả các giá trị của m  để ( )P  và ( )d  có một điểm chung duy nhất. 

Câu Nội dung Điểm 
a 

(1,0 
điểm) 

Lập đúng bảng giá trị (ít nhất 5 cặp giá trị). 0,5 

Vẽ đúng hệ trục tọa độ và đồ thị hàm số. 0,5 
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b 
(0,75) 

Phương trình hoành độ giao điểm của ( )P  và ( )d  là: 
2 22 2 0x x m x x m= − ⇔ − + =  (*) 

0,25 

2' ( 1) 1. 1m m⇔ ∆ = − − = − . 0,25 

Để ( )P  và ( )d  có một điểm chung duy nhất thì phương trình 

(*) có nghiệm kép ' 1 0 1m m⇔ ∆ = − = ⇔ = . 
0,25 

Bài 3 (0,5 điểm). Cho phương trình (ẩn x ): 2 2 0x mx− − =  (2), (m  là tham số). 

Tìm tất cả các giá trị của m  để phương trình (2) có hai nghiệm phân biệt 1 2,x x thỏa 

mãn 2 2

1 2 1 23 14x x x x+ − = . 

Nội dung Điểm 
2 2( ) 4.( 2) 8 0m m∆ = − − − = + >  với mọi giá trị của m  nên phương trình 

đã cho luôn có hai nghiệm phân biệt. 
Theo hệ thức Vi-ét ta có: 1 2 1 2, . 2x x m x x+ = = −  

0,25 

2 2 2

1 2 1 2 1 2 1 23 14 ( ) 5 14x x x x x x x x+ − = ⇔ + − =   

2 210 14 4 2m m m⇔ + = ⇔ = ⇔ = ±  

Vậy 2m =  hoặc 2m = − . 

0,25 

Bài 4 (1,5 điểm). Một mảnh đất hình chữ nhật có diện tích bằng 1200 2m . Do thực 

hiện quy hoạch chung, người ta đã cắt giảm chiều dài mảnh đất 10m nên phần còn 

lại của mảnh đất trở thành hình vuông. Tính chiều rộng và chiều dài của mảnh đất 
hình chữ nhật ban đầu. 

Nội dung Điểm 
Gọi x  (m) là chiều rộng của mảnh đất ban đầu ( 0x > ). 0,25 

Chiều dài của mảnh đất ban đầu là 10x +  (m) 0,25 

Theo đề bài ta có phương trình: 2( 10) 1200 10 1200 0x x x x+ = ⇔ + − =  0,25 

Giải phương trình ta được: 1 30x =  (nhận); 2 40x = −  (loại) 0,5 

Vậy mảnh đất ban đầu có chiều rộng là 30m; chiều dài là 30 10 40+ = m. 0,25 

Bài 5 (4,0 điểm). 
Từ điểm A  ở ngoài đường tròn ( )O  kẻ tiếp tuyến AB  ( B  là tiếp điểm) và cát 

tuyến ACD  tới ( )O  (C  nằm giữa ,A D ; O  nằm trong góc BAC ). Gọi H  là trung 

điểm của CD , tia OH  cắt ( )O  tại M , BM  cắt CD  tại K . 

a) Chứng minh: Tứ giác ABOH  nội tiếp đường tròn. 

b) Chứng minh:� �ACB ABD= . 

c) Biết � 060CBD =  và bán kính của ( )O  là 10cm. Tính diện tích hình quạt 

OCMD . 

d) Chứng minh: . . .BC BD BK BM=  

e) Chứng minh: 2 .AK AC AD= . 
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Câu Nội dung Điểm 

a 
(1,0 
điểm) 

K

M

H

C

B

OA

D

 

0,25 

AB  là tiếp tuyến của � 0( ) 90O ABO⇒ =  0,25 

H  là trung điểm của � 090CD OH CD AHO⇒ ⊥ ⇒ =  0,25 

� � 0 0 090 90 180ABO AHO⇒ + = + =  
⇒  tứ giác ABOH  nội tiếp đường tròn. 

0,25 

b 
(0,75 
điểm) 

ABC∆  và ADB∆  có: �A  chung; � �ABC ADB=  (cùng chắn�BC ) 0,25 

ABC ADB⇒ ∆ ∆∽  0,25 
� �ACB ABD⇒ = . 0,25 

c 
(1,0 
điểm) 

� �0 060 120CBD COD= ⇒ =  0,25 

Diện tích hình quạt OCMD  là: 
2 2

2. . .10 .120 100. 100.3,14
104,67 (cm )

360 360 3 3

R nπ π π
= = ≈ ≈ . 

0,75 

d 
(0,75 
điểm) 

H  là trung điểm của � �CD MC MD⇒ =  

BCK∆  và BMD∆  có: 
� �BCK BMD=  (cùng chắn�BD ); � �CBK MBD=  

0,25 

BCK BMD⇒ ∆ ∆∽  (g.g) 0,25 

. . .
BC BK

BC BD BK BM
BM BD

⇒ = ⇒ =  0,25 

e 
(0,5 
điểm) 

Do � �MC MD=  nên ta có: 

� � �( ) � �( ) �1 1 1

2 2 2
AKB BC MD BC CM BCM= + = + =s® s® s®  

Mà � �1

2
ABK BCM= s®  

� �ABK AKB ABK⇒ = ⇒ ∆  cân tại A AB AK⇒ =  

0,25 

ABC ADB∆ ∆∽  (cmt) 
2 2

. .
AB AC

AB AC AD AK AC AD
AD AB

⇒ = ⇒ = ⇒ = . 0,25 

* Ghi chú: Nếu học sinh làm cách khác đúng, giáo viên căn cứ vào điểm của 

từng phần để chấm cho phù hợp. 

_____Hết_____ 



PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
THỊ XÃ PHÚ MỸ 

ĐỀ CHÍNH THỨC 

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2018-2019 
MÔN: TOÁN LỚP 8 

Thời gian làm bài: 90 phút 
Ngày kiểm tra: 09 tháng 5 năm 2019 

 

Bài 1 (2,0 điểm). Giải các phương trình sau: 

a) 4 5 7x − =  b)2 3 1x x− = +  c) 
3 2

0
1 1x x

− =
− +

 

Bài 2 (2,5 điểm). 

a) Giải bất phương trình: 3 2 7x + > − . 

b) Giải bất phương trình và biểu diễn tập nghiệm trên trục số: 3 2 5 4.x x+ ≤ −  

c) Cho ba số , ,a b c  thỏa mãn điều kiện 3 3a b c+ − =  và 
29

.
4

a b c= . 

Chứng minh rằng: 
1

.
2

c
−

≥  

Bài 3 (1,5 điểm). 

Một ô tô đi từ tỉnh A đến tỉnh B với vận tốc trung bình 60km/h. Khi về ô tô đi 

với vận tốc trung bình 50km/h nên thời gian về nhiều hơn thời gian đi là 30 phút. 

Tính độ dài quãng đường AB. 

Bài 4 (3,25 điểm). 

Cho tam giác ABC  có 3 ,  6AB cm AC cm= = . Trên cạnh AC  lấy điểm M  

sao cho � �ABM ACB= . Từ A  kẻ AH  vuông góc với BC  ( H  thuộc BC ), AK  

vuông góc với BM  ( K  thuộc BM ). 

a) Chứng minh ABM ACB∆ ∆∽ . 

b) Tính độ dài đoạn thẳng AM . 

c) Chứng minh: . .AB AK AM AH= . 

d) Chứng minh: Diện tích tam giác AHB  gấp 4 lần diện tích tam giác .AKM  

Bài 5 (0,75 điểm). 

Tính diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật . ' ' ' 'ABCD A B C D , biết: 

6 ; 10 ; ' 12AB cm AD cm AA cm= = = . (Học sinh không cần vẽ hình) 

_____Hết_____ 
Học sinh không được sử dụng tài liệu. Giáo viên coi kiểm tra không giải thích gì thêm. 

Họ và tên học sinh  ..................................................  Số báo danh  .................  

Chữ ký giáo viên coi kiểm tra .................................  
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PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
THỊ XÃ PHÚ MỸ 

 

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ CHÍNH THỨC 
KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2018-2019 

MÔN: TOÁN LỚP 8 

(Hướng dẫn chấm có 03 trang) 

 

Bài 1 (2,0 điểm). Giải các phương trình sau: 

a) 4 5 7x − =  b)2 3 1x x− = +  c) 
3 2

0
1 1x x

− =
− +  

 

Câu Nội dung Điểm 
a 

(1,0 
điểm) 

4 5 7 4 7 5 4 12x x x− = ⇔ = + ⇔ =  0,25×2 

12: 4 3x⇔ = = . Vậy nghiệm của phương trình là: 3x = . 0,25×2 

b 
(0,5 
điểm) 

2 3 1 2 1 3 4x x x x x− = + ⇔ − = + ⇔ =  

Vậy nghiệm của phương trình là: 4x = . 
0,25×2 

c 
(0,5 
điểm) 

3 2
0

1 1x x
− =

− +
. Điều kiện: 1x ≠  và 1x ≠ − . 0,25 

Quy đồng khử mẫu ta được: 

( )3 1 2( 1) 0 3 3 2 2 0 5x x x x x+ − − = ⇔ + − + = ⇔ = −  

Vậy nghiệm của phương trình là: 5x = − . 

0,25 

 

Bài 2 (2,5 điểm). 

a) Giải bất phương trình: 3 2 7x + > − . 

b) Giải bất phương trình và biểu diễn tập nghiệm trên trục số: 3 2 5 4.x x+ ≤ −  

c) Cho ba số , ,a b c  thỏa mãn điều kiện 3 3a b c+ − =  và 
29

.
4

a b c= . 

Chứng minh rằng: 
1

.
2

c
−

≥
 

 

Câu Nội dung Điểm 
a 

(1,0 
điểm) 

3 2 7 3 7 2 3 9 3x x x x+ > − ⇔ > − − ⇔ > − ⇔ > −  

Vậy nghiệm của bất phương trình là: 3x > − . 
0,5×2 

B 
(1,0 
điểm) 

3 2 5 4 3 5 4 2 2 6 3x x x x x x+ ≤ − ⇔ − ≤ − − ⇔ − ≤ − ⇔ ≥  

Vậy nghiệm của bất phương trình là: 3x ≥ . 
0,25×3 

Biểu diễn đúng tập hợp nghiệm trên trục số. 0,25 
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c 
(0,5 
điểm) 

Ta có:  

( ) ( )
2 2 2 2 2

3 3 3 3 2 9 18 9a b c a b c a ab b c c+ = + ⇒ + = + ⇔ + + = + +  

2 2 2 29
2. 9 18 9

4
a c b c c⇔ + + = + +

 

2 2 2 2 29 9
9 18 9 18 9

2 2
a b c c c c c⇔ + = + + − = + +  

0,25 

Vì 2( ) 0a b− ≥
2 2 2a b ab⇒ + ≥  

2 29 9 1
18 9 2. 18 9 0 .

2 4 2
c c c c c

−
⇒ + + ≥ ⇔ + ≥ ⇔ ≥  

0,25 

Bài 3 (1,5 điểm). 

Một ô tô đi từ tỉnh A đến tỉnh B với vận tốc trung bình 60km/h. Khi về ô tô đi 

với vận tốc trung bình 50km/h nên thời gian về nhiều hơn thời gian đi là 30 phút. 

Tính độ dài quãng đường AB. 

Nội dung Điểm 

Đổi 30 phút 
1

2
=  giờ.  

Gọi độ dài quãng đường AB là x  (km). Điều kiện: 0x > . 

0,25 

Thời gian ô tô đi từ A đến B là 
60

x
 (h) 0,25 

Thời gian ô tô đi từ B về A là 
50

x
 (h) 0,25 

Theo đề bài ta có phương trình: 

1

50 60 2

x x
− =  

0,25 

6 5 150

300 300 300

x x
⇔ − =  

6 5 150 150x x x⇔ − = ⇔ =  (tmđk) 

0,25 

Vậy quãng đường AB dài 150 km. 0,25 

Bài 4 (3,25 điểm). 

Cho tam giác ABC  có 3 ,  6AB cm AC cm= = . Trên cạnh AC  lấy điểm M  

sao cho � �ABM ACB= . Từ A  kẻ AH  vuông góc với BC  ( H  thuộc BC ), AK  

vuông góc với BM  ( K  thuộc BM ). 

a) Chứng minh ABM ACB∆ ∆∽ . 

b) Tính độ dài đoạn thẳng AM . 

c) Chứng minh: . .AB AK AM AH= . 

d) Chứng minh: Diện tích tam giác AHB  gấp 4 lần diện tích tam giác .AKM  
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Câu Nội dung Điểm 

Hình 
vẽ 

(0,25 
điểm) 

K

M

H

A

CB
  

hoặc 
K

M

H C

A

B
 

0,25 

a 
(1,0 
điểm) 

ABM∆  và ACB∆  có: �A  chung;� �ABM ACB=  (gt) 0,25×2 

 ( . )ABM ACB g g⇒ ∆ ∆∽ . 0,5 

b 
(0,75 
điểm) 

 ( )
AB AM

ABM ACB cmt
AC AB

∆ ∆ ⇒ =∽  0,25 

2
AB

AM
AC

⇒ =  0,25 

23
1,5 ( )

6
cm= = . 0,25 

c 
(0,75 
điểm) 

� � ( )ABM ACB cmt AMK ABH∆ ∆ ⇒ =∽  0,25 

Mà � � ( )0
 90AKM AHB= =  suy ra AKM AHB∆ ∆∽  (g.g) 0,25 

. .
AK AM

AB AK AM AH
AH AB

⇒ = ⇒ = . 0,25 

d 
(0,5 
điểm) 

22
3

 (cmt) 4
1,5

AHB

AKM

S AB
AKM AHB

S AM

  
∆ ∆ ⇒ = = =   

   
∽  0,25 

Suy ra diện tích tam giác AHB  gấp 4 lần diện tích tam giác .AKM  0,25 

Bài 5 (0,75 điểm). 

Tính diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật . ' ' ' 'ABCD A B C D , biết: 

6 ; 10 ; ' 12AB cm AD cm AA cm= = = . (Học sinh không cần vẽ hình) 

Nội dung Điểm 
Diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật . ' ' ' 'ABCD A B C D  là: 

( ) ( ) 2.2. ' 6 10 .2.12 384 (cm )S AB AD AA= + = + = . 
0,25×3 

* Ghi chú: Nếu học sinh làm cách khác đúng, giáo viên căn cứ vào điểm của 

từng phần để chấm cho phù hợp. 

_____Hết_____ 



PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
THỊ XÃ PHÚ MỸ 

ĐỀ CHÍNH THỨC 

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2018-2019 
MÔN: TOÁN LỚP 7 

Thời gian làm bài: 90 phút 
Ngày kiểm tra: 09 tháng 5 năm 2019 

 

Bài 1 (2,0 điểm). 

Điểm kiểm tra môn Toán học kì I của các học sinh lớp 7A được ghi lại trong 
bảng dưới đây: 

7 6 8 5 2 6 5 7 8 9 6 7 9 8 7 7 8 10 5 6 
5 7 9 4 6 4 6 3 8 6 9 6 4 6 7 10 5 7 5 7 

a) Dấu hiệu ở đây là gì? 

b) Lập bảng tần số. 

c) Tính số trung bình cộng. 

Bài 2 (1,0 điểm). 
a) Tìm bậc của đơn thức: 3 22A x y z= . 

b) Tìm nghiệm của đa thức: ( )( )2 2( ) 3 1B x x x x= − + . 

Bài 3 (2,0 điểm). 

Cho hai đa thức: 2 3( ) 2 3 2P x x x x= + − −  và 3 2( ) 3 4 2 2Q x x x x= − + − . 

a) Sắp xếp các đa thức ( )P x  và ( )Q x  theo lũy thừa giảm dần của biến. 

b) Tính ( ) ( )P x Q x+  và ( ) ( )P x Q x− . 

Bài 4 (5,0 điểm). 

Cho tam giác ABC  vuông tại A  có 6 ,  8AB cm AC cm= = . Đường phân giác 
của góc ABC  cắt AC  tại D . Kẻ DE  vuông góc với BC  tại E . Tia BA  cắt tia ED  
tại F . 

a) Tính độ dài cạnh BC  và so sánh các góc của tam giác ABC . 

b) Chứng minh BAD BED∆ = ∆  và tam giác BAE  cân. 

c) Chứng minh EF AC=  và tính độ dài đoạn thẳng CF  (làm tròn đến chữ số 
thập phân thứ hai). 

d) Chứng minh AE  song song với CF  và � �AEF ACF= . 

_____Hết_____ 
Học sinh không được sử dụng tài liệu. Giáo viên coi kiểm tra không giải thích gì thêm. 

Họ và tên học sinh  ..................................................  Số báo danh  .................  

Chữ ký giáo viên coi kiểm tra .................................  
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PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
THỊ XÃ PHÚ MỸ 

   

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ CHÍNH THỨC 
KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2018-2019 

MÔN: TOÁN LỚP 7 

(Hướng dẫn chấm có 03 trang) 

Bài 1 (2,0 điểm). 

Điểm kiểm tra môn Toán học kì I của các học sinh lớp 7A được ghi lại trong 
bảng dưới đây: 

7 6 8 5 2  6 5 7 8 9 6 7 9 8 7 7 8 10 5 6 
5 7 9 4 6 4 6 3 8 6 9 6 4 6 7 10 5 7 5 7 

a) Dấu hiệu ở đây là gì? 
b) Lập bảng tần số. 
c) Tính số trung bình cộng. 

Câu Nội dung Điểm 
a 

(0,5 
điểm) 

Dấu hiệu: Điểm kiểm tra môn Toán học kì I của các học sinh 
lớp 7A. 

0,5 

b 
(0,75 
điểm) 

Bảng tần số:  
Giá trị(x) 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
Tần số (n) 1 1 3 6 9 9 5 4 2 N = 40 

 

0,75 

c 
(0,75 
điểm) 

2.1 3.1 4.3 5.6 6.9 7.9 8.5 9.4 10.2 260
6,5.

40 40
X

+ + + + + + + +
= = =  0,75 

Bài 2 (1,0 điểm). 
a) Tìm bậc của đơn thức: 3 22A x y z= . 

b) Tìm nghiệm của đa thức: ( )( )2 2( ) 3 1B x x x x= − + . 

Câu Nội dung Điểm 
a 

(0,5 
điểm) 

Bậc của đơn thức 3 22A x y z=  là 6. 0,5 

b 
(0,5 
điểm) 

( )( )2 2 2( ) 0 3 1 0 3 0B x x x x x x= ⇒ − + = ⇒ − =  (Vì 2 1 0x + > ) 0,25 

( )3 1 0 0x x x⇒ − = ⇒ =  hoặc 
1

3
x = . 

Vậy nghiệm của đa thức là: 
1

0;
3

x x= = . 
0,25 

Bài 3 (2,0 điểm). 
Cho hai đa thức: 2 3( ) 2 3 2P x x x x= + − −  và 3 2( ) 3 4 2 2Q x x x x= − + − . 
a) Sắp xếp các đa thức ( )P x  và ( )Q x  theo lũy thừa giảm dần của biến. 
b) Tính ( ) ( )P x Q x+  và ( ) ( )P x Q x− . 
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Câu Nội dung Điểm 
a 

(1,0 
điểm) 

3 2( ) 3 2 2P x x x x= − + − +  0,5 

3 2( ) 3 2 4 2Q x x x x= + − −  0,5 

b 
(1,0 
điểm) 

( ) ( )3 2 3 2 2( ) ( ) 3 2 2 3 2 4 2 3 6P x Q x x x x x x x x x+ = − + − + + + − − = −  0,5 

( ) ( )3 2 3 2 3 2( ) ( ) 3 2 2 3 2 4 2 6 2 4P x Q x x x x x x x x x x− = − + − + − + − − =− − + +  0,5 

Bài 4 (5,0 điểm). 

Cho tam giác ABC  vuông tại A  có 6 ,  8AB cm AC cm= = . Đường phân giác 
của góc ABC  cắt AC  tại D . Kẻ DE  vuông góc với BC  tại E . Tia BA  cắt tia ED  
tại F . 

a) Tính độ dài cạnh BC  và so sánh các góc của tam giác ABC . 

b) Chứng minh BAD BED∆ = ∆  và tam giác BAE  cân. 

c) Chứng minh EF AC=  và tính độ dài đoạn thẳng CF  (làm tròn đến chữ số 
thập phân thứ hai). 

d) Chứng minh AE  song song với CF  và � �AEF ACF= . 
Câu Nội dung Điểm 

Hình 
vẽ 

(0,5 
điểm) 

F

E

D
A

B

C

 

0,5 

a 
(1,5 
điểm) 

Áp dụng định lý Py-ta-go cho ABC∆  vuông tại A  ta có: 
2 2 2 2 26 8 36 64 100 100 10 ( ).BC AB AC BC cm= + = + = + = ⇒ = =  

0,5 

ABC∆  có ˆ ˆˆ (10 8 6 )BC AC AB cm cm cm A B C> > > > ⇒ > > . 1,0 

b 
(0,75 
điểm) 

Tam giác BAD  và tam giác BED  có: 
� � 0 ( 90 )BAD BED= = ; 

BD  là cạnh chung; 
� �ABD EBD=  (do BD  là phân giác của góc ABC ) 
BAD BED⇒ ∆ = ∆  

0,5 

BA BE⇒ = ⇒  tam giác BAE  cân tại B . 0,25 



4 
 

c 
(0,75 
điểm) 

BEF∆  và BAC∆  có: 
�B  chung; � � 0 ( 90 )BEF BAC= = ; BE BA=  (cmt) 

BEF BAC EF AC⇒ ∆ = ∆ ⇒ =  

0,25 

Ta có: 8 ( )EF AC cm= =  

Lại có: 6 ( ) 10 6 4 ( )BE BA cm EC BC BE cm= = ⇒ = − = − =  
0,25 

Áp dụng định lý Py-ta-go cho CEF∆  vuông tại E  ta có: 
2 2 2 2 24 8 80 80 8,94 ( ).CF CE EF CF cm= + = + = ⇒ = ≈  

0,25 

d 
(1,5 
điểm) 

* Chứng minh AE  song song với CF  (1,0 điểm): 
;CA BF FE BC⊥ ⊥ ;CA  cắt FE  tại D D⇒  là trực tâm BCF∆  

 
0,25 

BD CF⇒ ⊥  (1) 0,25 

Lại có: BAE∆  cân tại B  có BD  là phân giác �BAE  nên BD  
cũng là đường cao của BAE∆  BD AE⇒ ⊥  (2) 

0,25 

Từ (1) và (2) suy ra AE  song song với CF . 0,25 

* Chứng minh � �AEF ACF=  (0,5 điểm): 
� �//AE CF AEF DFC⇒ =  (3) (slt) 

 
0,25 

 ( )BEF BAC cmt BF BC BCF⇒ ∆ = ∆ ⇒ = ⇒ ∆  cân tại B  có 
BD  là đường phân giác nên cũng là đường trung trực 

DCF⇒ ∆  cân tại � �D DFC ACF⇒ =  (4) 

Từ (1) và (2) suy ra � �AEF ACF= . 

0,25 

* Ghi chú: Nếu học sinh làm cách khác đúng, giáo viên căn cứ vào điểm của 

từng phần để chấm cho phù hợp. 

_____Hết_____ 

 



PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
THỊ XÃ PHÚ MỸ 

ĐỀ CHÍNH THỨC 

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2018-2019 
MÔN: TOÁN LỚP 6 

Thời gian làm bài: 90 phút 
Ngày kiểm tra: 09 tháng 5 năm 2019 

 

Bài 1 (2,0 điểm). 
a) Tìm tất cả các ước nguyên của 5− .  

b) Tìm số đối của các phân số: 
1 5

;
3 7

−
. 

c) Rút gọn rồi quy đồng mẫu các phân số: 
6 10

;
8 15

. 

Bài 2 (2,5 điểm). Thực hiện phép tính: 

a) ( 15).2−  b) ( 5).7 ( 5).3− + −  c) 
3 10

:
5 3

−
 d) 

25 1 2

23 17 23
+ −  

Bài 3 (1,5 điểm). Tìm x , biết: 

a) 21 1x − = −   b) 
11 6 1

8 7 8
x − =  

Bài 4 (1,5 điểm). Lớp 6A có 45 học sinh. Trong học kì I vừa qua, số học sinh giỏi 

chiếm 
1

5
 số học sinh cả lớp, còn lại là học sinh khá và học sinh trung bình. Biết 

3

7
 

số học sinh khá là 6 em. Tính số học sinh giỏi, học sinh khá và học sinh trung bình 

của lớp 6A. 

Bài 5 (1,5 điểm). Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox , vẽ hai tia Oy  và 

Oz  sao cho � 030xOy = , � 060xOz = . 

a) Tính số đo �yOz . 

b) Tia Oy  có phải là tia phân giác của �xOz  không? Vì sao? 

Bài 6 (1,0 điểm).  

a) Tính:
2 8 16 22 28 1 1 1 1 1 1

6 :
997 991 983 977 971 999 997 991 983 977 971

M
   

= + + + + + + + + + +   
   

. 

b) Cho � 0120aOb = . Vẽ tia Oc  nằm giữa hai tia Oa  và Ob . Vẽ tia phân giác 

Om  của �aOc . Vẽ tia phân giác On  của �cOb . Tính số đo �mOn . 

_____Hết_____ 
Học sinh không được sử dụng tài liệu. Giáo viên coi kiểm tra không giải thích gì thêm. 

Họ và tên học sinh  ..................................................  Số báo danh  .................  

Chữ ký giáo viên coi kiểm tra .................................  
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PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
THỊ XÃ PHÚ MỸ 

 

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ CHÍNH THỨC 
KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2018-2019 

MÔN: TOÁN LỚP 6 

(Hướng dẫn chấm có 03 trang) 
Bài 1 (2,0 điểm). 

a) Tìm tất cả các ước nguyên của 5− .  

b) Tìm số đối của các phân số: 
1 5

;
3 7

−
. 

c) Rút gọn rồi quy đồng mẫu các phân số: 
6 10

;
8 15

. 

Câu Nội dung Điểm 
a 

(0,5 
điểm) 

Các ước nguyên của 5−  là: 1; 1;5; 5− − .  0,5 

b 
(0,5 
điểm) 

Số đối của 
1

3

−
 là 

1

3
; số đối của 

5

7
 là 

5

7

−
. 0,25×2 

c 
(1,0 
điểm) 

6 3 10 2
;

8 4 15 3
= =  0,25×2 

3 3.3 9 2 2.4 8
;

4 4.3 12 3 3.4 12
= = = = . 0,25×2 

Bài 2 (2,5 điểm). Thực hiện phép tính: 

a) ( 15).2−  b) ( 5).7 ( 5).3− + −  c) 
3 10

:
5 3

−
 d) 

25 1 2

23 17 23
+ −  

Câu Nội dung Điểm 
a 

(0,5 
điểm) 

( 15).2 30− = − . 0,5 

b 
(0,5 
điểm) 

( 5).7 ( 5).3 ( 5).(7 3)− + − = − +  0,25 

( 5).10 50= − = − . 0,25 

c 
(0,75 
điểm) 

3 10 3 3
: .

5 3 5 10

− −
=  0,25 

9

50

−
= . 0,5 

d 
(0,75 
điểm) 

25 1 2 25 2 1 1 18
1

23 17 23 23 23 17 17 17

 
+ − = − + = + = 

 
. 0,25×3 
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Bài 3 (1,5 điểm). Tìm x , biết: 

a) 21 1x − = −   b) 
11 6 1

8 7 8
x − =  

Câu Nội dung Điểm 
a 

(0,5 
điểm) 

21 1x − = −  

1 21x = − +  
0,25 

20x = . 0,25 

b 
(1,0 
điểm) 

11 6 1

8 7 8
x − =  

11 1 6 55

8 8 7 56
x = + =  

 

 
0,25×2 

55 11 5
:

56 8 7
x = = . 0,25×2 

Bài 4 (1,5 điểm). Lớp 6A có 45 học sinh. Trong học kì I vừa qua, số học sinh giỏi 

chiếm 
1

5
 số học sinh cả lớp, còn lại là học sinh khá và học sinh trung bình. Biết 

3

7
 

số học sinh khá là 6 em. Tính số học sinh giỏi, học sinh khá và học sinh trung bình 

của lớp 6A. 

Nội dung Điểm 

Số học sinh giỏi là: 
1

45. 9
5

=  (học sinh). 0,5 

Số học sinh khá là: 
3

6 : 14
7

=  (học sinh). 0,5 

Số học sinh trung bình là: ( )45 9 14 22− + =  (học sinh). 0,5 

Bài 5 (1,5 điểm). Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox , vẽ hai tia Oy  và 

Oz  sao cho � 030xOy = , � 060xOz = . 

a) Tính số đo �yOz . 

b) Tia Oy  có phải là tia phân giác của �xOz  không? Vì sao? 
 

Câu Nội dung Điểm 

Hình 
vẽ 

(0,5 
điểm) 

x

z

y

0
30

0
60

O  

0,5 

a 
(0,5 
điểm) 

Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox  có � �xOy xOz<  
0 0(30 60 )<  nên tia Oy  nằm giữa hai tia Ox  và Oz . Ta có: 

0,25 

 � � � � � � 0 0 060 30 30xOy yOz xOz yOz xOz xOy+ = ⇒ = − = − = . 0,25 



4 

 

b 
(0,5 
điểm) 

Tia Oy  là tia phân giác của �xOz  vì: Tia Oy  nằm giữa hai tia 

,Ox Oz  và � � ( )0
 30xOy yOz= = . 

0,5 

Bài 6 (1,0 điểm).  

a) Tính:
2 8 16 22 28 1 1 1 1 1 1

6 :
997 991 983 977 971 999 997 991 983 977 971

M
   

= + + + + + + + + + +   
   

. 

b) Cho � 0120aOb = . Vẽ tia Oc  nằm giữa hai tia Oa  và Ob . Vẽ tia phân giác 

Om  của �aOc . Vẽ tia phân giác On  của �cOb . Tính số đo �mOn . 

Câu Nội dung Điểm 

a 
(0,5 
điểm) 

2 8 16 22 28 1 1 1 1 1 1
6 :

997 991 983 977 971 999 997 991 983 977 971

   
+ + + + + + + + + +   

   
 

2 8 16 22 28
1 1 1 1 1 1

997 991 983 977 971

1 1 1 1 1 1

999 997 991 983 977 971

         
+ + + + + + + + + +         
         

=

+ + + + +

 

999 999 999 999 999 999

999 997 991 983 977 971
1 1 1 1 1 1

999 997 991 983 977 971

+ + + + +

=

+ + + + +

 

0,25 

1 1 1 1 1 1
999.

999 997 991 983 977 971
999.

1 1 1 1 1 1

999 997 991 983 977 971

 
+ + + + + 

 
= =

+ + + + +

 0,25 

b 
(0,5 
điểm) 

a

b

c

n

m

0
120

O  

Om  là tia phân giác của �aOc  nên � �1

2
cOm aOc=  

On  là tia phân giác của �cOb  nên � �1

2
cOn cOb=  

0,25 

Ta có: � � � � �1 1

2 2
mOn cOm cOn aOc cOb= + = +  

 � �( ) � 0 01 1 1
.120 60

2 2 2
aOc cOb aOb= + = = = . 

0,25 

* Ghi chú: Nếu học sinh làm cách khác đúng, giáo viên căn cứ vào điểm của 

từng phần để chấm cho phù hợp. 

_____Hết_____ 



PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
THỊ XÃ PHÚ MỸ 

ĐỀ CHÍNH THỨC 

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2018-2019 
MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN LỚP 9 

Thời gian làm bài: 45 phút 
Ngày kiểm tra: 07 tháng 5 năm 2019 
 

Câu 1 (2,0 điểm). 

Thuế là gì? Hãy cho biết vai trò của thuế đối với sự phát triển kinh tế - xã hội 

của đất nước. 

Câu 2 (3,0 điểm). 

Cho tình huống: T (14 tuổi) ngủ dậy muộn nên mượn xe gắn máy của bố để đi 
học. Qua ngã tư gặp đèn đỏ, T không dừng lại mà phóng vụt qua và va vào ông H - 

người đang đi đúng phần đường của mình, làm cả hai cùng ngã và ông H bị 
thương. 

Câu hỏi: 

a) Nêu các vi phạm pháp luật mà T đã mắc phải và trách nhiệm của T trong sự 

việc này. 

b) Theo em, vi phạm pháp luật là gì? Cho ví dụ về các loại vi phạm pháp luật. 

Câu 3 (3,0 điểm). 

Cho tình huống: Anh P năm nay vừa tròn 18 tuổi và có tên trong danh sách 

khám tuyển nghĩa vụ quân sự ở địa phương, nhưng khi được gọi đi khám tuyển thì 

anh P tìm cách trốn tránh. 

Câu hỏi: 

a) Em có đồng ý với suy nghĩ và việc làm của anh P không? Vì sao? 

b) Theo em, bảo vệ Tổ Quốc là gì? 

Câu 4 (1,0 điểm). 

Quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội của công dân là gì? 

Câu 5 (1,0 điểm). 

Sống có đạo đức và tuân theo pháp luật có mối quan hệ như thế nào?  

_____Hết_____ 

Học sinh không được sử dụng tài liệu. Giáo viên coi kiểm tra không giải thích gì thêm. 

Họ và tên học sinh  .................................................  Số báo danh  .................  

Chữ ký giáo viên coi kiểm tra ................................  
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PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
THỊ XÃ PHÚ MỸ 

 

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ CHÍNH THỨC 
KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2018-2019 

MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN LỚP 9 

(Hướng dẫn chấm có 02 trang) 
 

Câu Nội dung Điểm 

1 
(2,0 
điểm) 

* Thuế là một phần thu nhập mà công dân và tổ chức kinh tế 
có nghĩa vụ nộp vào ngân sách nhà nước để chi tiêu cho những 

công việc chung. 

1,0 

* Vai trò của thuế: 
- Có tác dụng ổn định thị trường, điều chỉnh cơ cấu kinh tế. 

0,5 

- Góp phần đảm bảo phát triển kinh tế theo định hướng của nhà 

nước. 
0,5 

2 
(3,0 
điểm) 

a) Các vi phạm pháp luật mà T đã mắc phải là: 

- Đi xe gắn máy khi chưa đủ tuổi; 

 

0,25 

- Vượt đèn đỏ, phóng nhanh, gây tai nạn cho ông H. 0,25 

* Trách nhiệm của T trong sự việc này là: 

- Bị xử lý theo quy định của pháp luật: T và bố mẹ hoặc người 

giám hộ phải xin lỗi và có trách nhiệm chăm sóc, bồi thường 

thiệt hại cho ông H. 

0,25 

- Phê bình và nhắc nhở trước cờ (có thể bị hạ hạnh kiểm). 0,25 

b) Vi phạm pháp luật là hành vi trái pháp luật, có lỗi, do người 

có năng lực trách nhiệm pháp lý thực hiện, xâm hại đến các 

quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ. 
1,0 

- Học sinh lấy được các ví dụ về các loại vi phạm pháp luật: 
+ Vi phạm pháp luật hình sự: Giết người, cướp tài sản,… 

 

0,25 

+ Vi phạm pháp luật dân sự: Thực hiện không đúng các quy 

định trong hợp đồng thuê nhà,… 
0,25 

+ Vi phạm pháp luật hành chính: Đi xe máy 70 phân khối 

không có giấy phép lái xe,… 
0,25 

+ Vi phạm kỉ luật: Sử dụng tài liệu trái quy định trong giờ 

kiểm tra,… 
0,25 

3 
(3,0 
điểm) 

a) Em không đồng tình với suy nghĩ và việc làm của anh P vì 

anh P chưa thực hiện đúng trách nhiệm của công dân đối với 

nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc và trái với quy định của Luật nghĩa vụ 

quân sự. 

1,0 

b) Bảo vệ Tổ quốc là bảo vệ: 
- Độc lập; 

 

0,5 

- Chủ quyền; 0,5 

- Thống nhất; 0,25 

- Toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; 0,25 

- Chế độ Xã hội chủ nghĩa; 0,25 

- Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩaViệt Nam. 0,25 
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4 
(1,0 
điểm) 

* Quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội của công 

dân là quyền: 

- Tham gia xây dựng bộ máy nhà nước và các tổ chức xã hội.  

0,5 

- Tham gia bàn bạc. 0,25 

- Tổ chức thực hiện, giám sát và đánh giá các hoạt động của 

nhà nước và xã hội. 
0,25 

5 
(1,0 
điểm) 

- Sống có đạo đức và tuân theo pháp luật có mối quan hệ qua 

lại với nhau. 
0,25 

- Sống có đạo đức là phải tuân theo pháp luật và ngược lại việc 

sống tuân theo pháp luật cũng là thực hiện theo một số giá trị, 
chuẩn mực đạo đức xã hội. 

0,75 

_____Hết_____ 



PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
THỊ XÃ PHÚ MỸ 

ĐỀ CHÍNH THỨC 

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2018-2019 
MÔN: LỊCH SỬ LỚP 8 

Thời gian làm bài: 45 phút 
Ngày kiểm tra: 07 tháng 5 năm 2019 
 

Câu 1 (3,0 điểm). 

Lập bảng thống kê quá trình thực dân Pháp xâm lược Việt Nam từ năm 1858 

đến năm 1884. 

Câu 2 (3,0 điểm). 

Phong trào Cần Vương nổ ra trong hoàn cảnh nào? Vì sao hành động của vua 

Hàm Nghi và Tôn Thất Thuyết được đánh giá cao? 

Câu 3 (2,0 điểm). 

Nêu những nét chính về các hoạt động của phong trào Đông Du. 

Câu 4 (2,0 điểm). 

So sánh con đường cứu nước của Nguyễn Tất Thành với con đường cứu nước 

của các nhà yêu nước chống Pháp trước đó. 

_____Hết_____ 

Học sinh không được sử dụng tài liệu. Giáo viên coi kiểm tra không giải thích gì thêm. 

 

 

 

 

 

Họ và tên học sinh  .................................................  Số báo danh  .................  

Chữ ký giáo viên coi kiểm tra ................................  
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PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
THỊ XÃ PHÚ MỸ 

 

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ CHÍNH THỨC 
KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2018-2019 

MÔN: LỊCH SỬ LỚP 8 

(Hướng dẫn chấm có 02 trang) 

 
Câu Nội dung Điểm 

1 
(3,0 
điểm) 

* Quá trình thực dân Pháp xâm lược Việt Nam từ năm 1858 

đến năm 1884: 
 

Thời gian Quá trình xâm lược của thực dân Pháp  

31/8/1858 Quân Pháp dàn trận trước cửa biển Đà Nẵng. 0,25 

01/9/1858 
Pháp nổ súng xâm lược nước ta, sau 5 tháng chúng 

chỉ chiếm được bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng). 
0,25 

2/1859 Pháp tấn công thành Gia Định. 0,25 

1861 Pháp đánh rộng ra các tỉnh miền Đông Nam Kì. 0,25 

2/1862 
Pháp chiếm Gia Định, Định Tường, Biên Hòa và 

thành Vĩnh Long. 
0,25 

5/6/1862 
Triều đình kí hiệp ước Nhâm Tuất, nhượng cho Pháp 

nhiều quyền lợi. 
0,25 

1867 
Pháp chiếm được 3 tỉnh miền Tây Nam Kì không tốn 

một viên đạn. 
0,25 

1873 
Pháp đánh ra Bắc Kì lần thứ nhất, chiếm Hải Dương, 

Hưng Yên, Ninh Bình, Nam Định. 
0,25 

1874 Triều đình Huế kí hiệp ước Giáp Tuất. 0,25 

1882 
Pháp đánh ra Bắc Kì lần thứ hai: Chiếm được Bắc 

Kì. 
0,25 

1883 
Pháp tấn công vào cửa biển Thuận An, triều đình ký 

hiệp ước Hác-măng. 
0,25 

1884 
Pháp buộc triều đình Huế phải ký hiệp ước Pa-tơ-

nốt. 
0,25 

2 
(3,0 
điểm) 

* Phong trào Cần Vương nổ ra: 
- Sau cuộc tấn công vào tòa Khâm Sứ và đồn Mang Cá thất bại, 

Tôn Thất Thuyết phải đưa vua Hàm Nghi chạy ra căn cứ Tân Sở 

(Quảng Trị). 

1,0 

- Ngày 13 tháng 7 năm 1885: Tôn Thất Thuyết nhân danh vua 

Hàm Nghi ra “Chiếu Cần Vương” kêu gọi văn thân, sĩ phu và 

nhân dân đứng lên giúp vua cứu nước. 

 

1,0 

* Đánh giá hành động yêu nước của vua Hàm Nghi và Tôn 

Thất Thuyết qua phong trào Cần Vương chống Pháp: 
Học sinh đánh giá được hành động yêu nước của vua Hàm 

Nghi gắn liền với vận mệnh dân tộc, tinh thần quyết tâm đánh 

Pháp, sự phát triển mạnh mẽ của phong trào Cần Vương gây ra 

cho Pháp nhiều khó khăn,... 

 

1,0 
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3 
(2,0 
điểm) 

* Những nét chính về các hoạt động của phong trào Đông Du: 
- Năm 1904, Duy Tân hội được thành lập do Phan Bội Châu đứng 

đầu. Hội chủ trương dùng bạo động vũ trang đánh Pháp, khôi 

phục độc lập. 

0,5 

- Năm 1905, Phan Bội Châu sang Nhật với mục đích cầu viện, từ 

cầu viện chuyển sang cầu học. 
0,25 

- Từ năm 1905 đến năm 1908, Hội phát động phong trào Đông 

Du, đưa được khoảng 200 học sinh Việt Nam sang Nhật học tập 

nhằm đào tạo nhân tài để xây dựng lực lượng chống Pháp. 

0,5 

- Tháng 9 năm 1908, thực dân Pháp câu kết với Chính phủ Nhật 

Bản, trục xuất những người Việt Nam khỏi đất Nhật. 
0,5 

- Tháng 3 năm 1909, phong trào Đông Du tan rã. Hội Duy Tân 

ngừng hoạt động. 
0,25 

4 
(2,0 
điểm) 

*So sánh con đường cứu nước của Nguyễn Tất Thành với con 

đường cứu nước của các nhà yêu nước chống Pháp trước đó: 
- Người rất khâm phục lòng yêu nước của các vị tiền bối nhưng 

không tán thành con đường cứu nước của các vị tiền bối. 

0,5 

- Vì các vị tiền bối sang phương Đông xin họ giúp Việt Nam 

đánh Pháp, chủ trương đấu tranh bạo động, cải cách. 
0,5 

- Nguyễn Tất Thành sang phương Tây - nơi có tư tưởng tự do, 

bình đẳng, bác ái, có khoa học kĩ thuật phát triển. 
0,5 

- Người bắt gặp chủ nghĩa Mác - Lênin và xác định con đường 

cứu nước theo con đường cách mạng tháng Mười Nga. 
0,5 

_____Hết_____ 



PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
THỊ XÃ PHÚ MỸ 

ĐỀ CHÍNH THỨC 

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2018-2019 
MÔN: ĐỊA LÍ LỚP 7 

Thời gian làm bài: 45 phút 
Ngày kiểm tra: 07 tháng 5 năm 2019 
 

Câu 1 (4,0 điểm). 

Khí hậu và sinh vật của châu Đại Dương có đặc điểm gì nổi bật? 

Câu 2 (3,0 điểm). 

Trình bày và giải thích đặc điểm tự nhiên của châu Nam Cực. 

Câu 3 (2,0 điểm). 

So sánh sự khác nhau giữa môi trường ôn đới hải dương và ôn đới lục địa ở 
châu Âu. 

Câu 4 (1,0 điểm). 

Quan sát sơ đồ sau và dựa vào kiến thức đã học em hãy cho biết tại sao từ độ 
cao 0m đến 1000m ở sườn đông dãy An-đet có rừng nhiệt đới còn ở sườn tây là 
thực vật nửa hoang mạc? 

 

_____Hết_____ 

Học sinh không được sử dụng tài liệu. Giáo viên coi kiểm tra không giải thích gì thêm. 

Họ và tên học sinh  .................................................  Số báo danh  .................  

Chữ ký giáo viên coi kiểm tra ................................  



2 
 

 

Câu Nội dung Điểm 

1 
(4,0 
điểm) 

* Khí hậu và sinh vật của châu Đại Dương  
- Phần lớn các đảo và quần đảo có khí hậu nóng ẩm, chế độ nhiệt 
điều hòa, mưa nhiều. 

1,0 

- Giới sinh vật ở các đảo phong phú, rừng rậm phát triển. 1,0 
- Lục địa Ô-xtrây-li- a chủ yếu là hoang mạc. 1,0 
- Giới sinh vật độc đáo như: Cáo mỏ vịt, thú có túi,… và hơn sáu 
trăm loài bạch đàn khác nhau. 

1,0 

2 
(3,0 
điểm) 

* Đặc điểm tự nhiên của châu Nam Cực:  
- Khí hậu lạnh nhất thế giới, nhiệt độ quanh năm dưới 00C, băng 
tuyết phủ gần như toàn bộ lục địa. 

0,5 

- Địa hình là một cao nguyên băng khổng lồ cao trung bình 2600m. 0,5 
- Sinh vật: Thực vật không thể tồn tại. 0,5 
- Động vật: Khá phong phú (dẫn chứng). 0,5 
- Tài nguyên: Than đá, sắt, đồng; thềm lục địa có dầu mỏ, khí đốt. 0,5 
* Học sinh giải thích đúng đặc điểm tự nhiên của châu Nam Cực. 0,5 

3 
(2,0 
điểm) 

Đặc 
điểm 

Ôn đới hải dương Ôn đới lục địa 

Phân bố Ven biển Tây Âu như 
Anh, Ai-len, Pháp... 

Khu vực Đông Âu 

 
Khí hậu 

- Mùa hạ mát. 
- Mùa đông không lạnh 
lắm. 
- Nhiệt độ trung bình trên 
00C, mưa quanh năm.  

- Mùa hạ nóng, có mưa. 
- Mùa đông lạnh, khô, 
có tuyết rơi, biên độ 
nhiệt trong năm lớn. 

Sông 
ngòi 

Nhiều nước quanh năm, 
không đóng băng. 

Nhiều nước vào mùa 
xuân, mùa hạ; mùa đông 
đóng băng. 

Thực vật Rừng lá rộng: Sồi, dẻ. Rừng lá kim. 
 

 
 

0,5 
 
 

0,5 
 
 

0,5 
 

0,5 

4 
(1,0 
điểm) 

* Giải thích từ độ cao 0m đến 1000m ở sườn đông có rừng nhiệt 
đới còn sườn tây là thực vật nửa hoang mạc: 

 

- Ở sườn đông An-đét (0-1000m): Là địa hình đón gió nên nhận 
được gió từ biển Đại Tây Dương thổi đến, mưa nhiều, rừng nhiệt đới 
phát triển. 

0,5 

- Ở sườn tây An-đét có cùng độ cao cùng vĩ độ nhưng có dòng biển 
lạnh Pê-ru chảy ven bờ Thái Bình Dương, khí hậu khô hạn nên thực 
vật nửa hoang mạc là phổ biến. 

0,5 

_____Hết_____ 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
THỊ XÃ PHÚ MỸ 

 

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ CHÍNH THỨC 
KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2018-2019 

MÔN: ĐỊA LÍ LỚP 7 

(Hướng dẫn chấm có 01 trang) 



PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
THỊ XÃ PHÚ MỸ 

ĐỀ CHÍNH THỨC 

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2018-2019 
MÔN: SINH HỌC LỚP 6 
Thời gian làm bài: 45 phút 

Ngày kiểm tra: 07 tháng 5 năm 2019 
 

Câu 1 (1,0 điểm). 

Lợi ích của việc nuôi ong trong các vườn cây ăn quả. 

Câu 2 (2,0 điểm). 

Cách bảo quản hạt giống và chọn hạt giống để gieo trồng. 

Câu 3 (4,0 điểm). 

Nêu đặc điểm chung của thực vật Hạt kín. Chứng minh thực vật Hạt kín là 

tiến hóa nhất. 

Câu 4 (2,0 điểm). 

Phân tích vai trò của rừng trong việc điều hòa lượng khí oxi và khí 

cacbonic trong không khí. 

Câu 5 (1,0 điểm). 

Vì sao thức ăn bị ôi thiu? Nêu biện pháp giữ thức ăn không bị ôi thiu. 

_____Hết_____ 

Học sinh không được sử dụng tài liệu. 

Giáo viên coi kiểm tra không giải thích gì thêm. 

 

 

 

Họ và tên học sinh  .................................................  Số báo danh  ................  

Chữ ký giáo viên coi kiểm tra ................................  
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PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
THỊ XÃ PHÚ MỸ 

 

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ CHÍNH THỨC 
KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2018-2019 

MÔN: SINH HỌC LỚP 6 

(Hướng dẫn chấm có 02 trang) 
 

Câu Nội dung Điểm 

Câu 1 
(1,0 
điểm) 

- Ong lấy phấn hoa: Làm cho hạt phấn dính vào nhụy được 

nhiều hơn và hiệu quả thụ phấn cao hơn sẽ cho ra nhiều quả 
hơn. 

0,5 

- Ong lấy được nhiều phấn hoa sẽ tạo ra nhiều mật hơn. 0,5 

Câu 2 
(2,0 
điểm) 

* Cách bảo quản hạt giống: 

- Phơi, sấy khô hạt giống tránh mối mọt, ẩm, mốc. Để hạt 
giống nguội cho vào dụng cụ bảo quản (túi nilông, lọ hoặc 

thùng bằng thủy tinh, sành, sứ,… có nắp đậy kín). 

0,5 

- Cất giữ bảo quản ở nơi khô ráo, thoáng mát. 0,5 

* Chọn hạt giống: 

- Chọn hạt giống tốt từ cây phát triển tốt, khỏe mạnh, năng 

suất cao giữ lại làm giống, loại bỏ hạt của cây lẫn hay lai tạo. 

0,5 

- Thu hoạch hạt giống đúng thời điểm khi quả và hạt đã chín 

đảm bảo chất lượng hạt giống. 
0,5 

Câu 3 
(4,0 
điểm) 

* Đặc điểm chung của thực vật hạt kín 

- Cơ quan sinh dưỡng phát triển đa dạng, trong thân có mạch 

dẫn phát triển. 

0,5 

- Có hoa, quả, hạt. Hạt nằm trong quả là một ưu thế của cây 

hạt kín. 
0,5 

- Hoa và quả có rất nhiều dạng khác nhau. 0,5 

- Môi trường sống đa dạng. 0,5 

* Hạt kín tiến hóa nhất vì: 

- Cơ quan sinh dưỡng phát triển đa dạng. Trong rễ, thân, lá có 

mạch dẫn phát triển hoàn thiện. 

0,5 

- Thực vật hạt kín phân bố rộng rãi trên trái đất nhờ có quả và 

hạt đa dạng, có nhiều cách phát tán khác nhau (nhờ gió, động 

vật, nhờ người, tự phát tán,…) 

0,5 

- Hạt kín có hạt noãn nằm trong bầu, hạt nằm trong thịt quả, 
bên ngoài có lớp vỏ bao bọc bảo vệ và cung cấp dinh dưỡng 

khi nảy mầm nên duy trì phát triển nòi giống tốt hơn. 

0,5 

- Khả năng thích nghi với điều kiện môi trường sống khác 

nhau nên thực vật hạt kín rất lớn chiếm tới quá nửa tổng số 

các loài thực vật. 
 

0,5 
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Câu 4 
(2,0 
điểm) 

- Quá trình hô hấp của con người, các sinh vật khác và quá 

trình đốt cháy đều lấy oxi, thải ra khí cacbonic, làm cho 

lượng oxi giảm, lượng cacbonic tăng. 

1,0 

- Thực vật đặc biệt là thực vật rừng đã thực hiện quá trình 

quang hợp. Quá trình này đã hấp thụ khí cacbonic và giải 
phóng khí ôxi giúp cân bằng hai lượng khí này trong không 

khí. 

1,0 

Câu 5 
(1,0 
điểm) 

- Nguyên nhân thức ăn bị ôi, thiu: Do thức ăn không được 

bảo quản tốt bị các vi khuẩn hoại sinh làm hỏng thức ăn gây 

ôi thiu hoặc thối rữa. 

0,5 

- Cách bảo quản: Ướp lạnh, phơi khô, ướp muối, sấy,… 0,5 

_____Hết_____ 


