
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
THỊ XÃ PHÚ MỸ 

ĐỀ THI THỬ LẦN 2 

ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2019-2020 
MÔN: TOÁN 

Thời gian làm bài: 120 phút 
Ngày thi thử: 28 tháng 5 năm 2019 

Bài 1 (2,5 điểm). 

a) Tính giá trị biểu thức: 
1 21

48 3 12
2 7

A = + − . 

b) Giải phương trình: 
22 5 3 0x x+ + = . 

c) Giải hệ phương trình: 
3 2 9

5 2

x y

x y

+ =


− =
. 

Bài 2 (1,5 điểm). Cho parabol ( )P : 2
y mx=  và đường thẳng ( )d : 2 1y x m= + −  (với 

m  là tham số khác 0). 

a) Vẽ parabol ( )P
 
khi 2m = . 

b) Tìm tất cả các giá trị của tham số m  để đường thẳng ( )d  và parabol ( )P  có hai 

giao điểm nằm khác phía đối với đường thẳng 
1

2
x

−
= . 

Bài 3 (2,0 điểm). 
a) Một ca nô chạy với vận tốc không đổi trên một khúc sông dài 60km, cả đi và về 

hết 5 giờ. Tính vận tốc của ca nô khi nước yên lặng, biết rằng vận tốc của dòng nước là 

5km/h. 

b) Trong năm học vừa qua, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Phú Mỹ đã thành lập 

một đội tuyển học sinh giỏi và chuẩn bị xe đưa rước học sinh trong đội tuyển đi tham dự 

kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Nếu mỗi ô tô chở 43 học sinh thì còn thừa 8 học sinh. Nếu 

thêm một ô tô nữa thì có thể sắp xếp tất cả học sinh trong đội tuyển lên các ô tô với số 

lượng học sinh trên mỗi ô tô đều bằng nhau và khi đó mỗi ô tô chở không quá 37 học 

sinh. Hỏi có tất cả bao nhiêu học sinh trong đội tuyển học sinh giỏi? 

Bài 4 (3,5 điểm). Từ điểm M  nằm ngoài đường tròn ( )O  vẽ hai tiếp tuyến MA , MB  

đến ( )O  ( ,A B  là các tiếp điểm) và cát tuyến MCD  thay đổi nhưng không đi qua O  (C  

nằm giữa M  và D ). AB  cắt OM  tại E . Các tiếp tuyến của ( )O  tại C  và D  cắt nhau 

tại N . 

a) Chứng minh tứ giác MAOB  nội tiếp được đường tròn. 

b) Chứng minh 2 .MA MC MD= . 

c) Chứng minh tam giác MEC  đồng dạng với tam giác MDO . 

d) Chứng minh ba điểm , ,N A B  thẳng hàng. 

Bài 5 (0,5 điểm). Cho phương trình ( )2 22 2 1 0x m x m m− − + − + =  ( m  là tham số). 

Khi phương trình trên có nghiệm 1 2,x x , tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức 

( ) ( )
2 2

1 21 1 2M x x m= − + − + . 

_____Hết_____ 
Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. 

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

Chữ ký cán bộ coi thi ..............................................  
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PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
THỊ XÃ PHÚ MỸ 

THI THỬ VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2019-2020 
MÔN: TOÁN 

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI THỬ LẦN 2 
(Hướng dẫn chấm có 04 trang) 

Bài 1 (2,5 điểm). 

a) Tính giá trị biểu thức: 
1 21

48 3 12
2 7

A = + − . 

b) Giải phương trình: 
22 5 3 0x x+ + = . 

c) Giải hệ phương trình: 
3 2 9

5 2

x y

x y

+ =


− =
. 

Câu Nội dung Điểm 

a 
(1,0đ) 

1 21
48 3 12 2 3 6 3 3 7 3

2 7
A = + − = + − = . 0,5×2 

b 
(0,75đ) 

Phương trình có dạng 1 2

3
2 5 3 0 1;  

2
a b c x x

−
− + = − + = ⇒ = − = . 0,25×3 

c 
(0,75đ) 

3 2 9 3 2 9 13 13 1

5 2 10 2 4 5 2 3

x y x y x x

x y x y x y y

+ = + = = =   
⇔ ⇔ ⇔   

− = − = − = =   
. 0,25×3 

Bài 2 (1,5 điểm). Cho parabol ( )P : 2
y mx=  và đường thẳng ( )d : 2 1y x m= + −  (với 

m  là tham số khác 0). 

a) Vẽ parabol ( )P
 
khi 2m = . 

b) Tìm tất cả các giá trị của tham số m  để đường thẳng ( )d  và parabol ( )P  có hai 

giao điểm nằm khác phía đối với đường thẳng 
1

2
x

−
= . 

Câu Nội dung Điểm 

a 
(1,0đ) 

Lập đúng bảng giá trị. 0,5 

Đồ thị đảm bảo đủ hai yêu cầu: 

+ Vẽ hai trục, đánh dấu đúng các điểm trên bảng. 

+ Vẽ đồ thị đi qua các điểm được đánh dấu. 

 

0,5 

 

b 
(0,5đ) 

Phương trình hoành độ giao điểm của ( )d  và ( )P  là: 
2 22 1 2 1 0mx x m mx x m= + − ⇔ − − + =  (*) 

( )d  và ( )P  có hai giao điểm khi: 

( )
2

2

0

01 3
' 1 1 1 0

2 4

m

m
m m m m m

≠


⇔ ≠  
∆ = + − = − + = − + > 

 

 

Gọi 1 2;x x  là hai nghiệm của (*). Hai giao điểm của ( )d  và ( )P  nằm 

khác phía đối với đường thẳng 
1

2
x = −  khi: 

0,25 
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( )1 2 1 2 1 2

1 1 1 1
0 0

2 2 2 4
x x x x x x
  

+ + < ⇔ + + + <  
  

 (**) 

Theo hệ thức Vi-ét ta có: 
1 2 1 2

2 1
, .

m
x x x x

m m

−
+ = = . Khi đó: 

(**)

0
1 1 2 1 8 3

. 0 0 8
2 4 4

3

m
m m

m m m m

<
− − ⇔ + + < ⇔ < ⇒

 >


 (tmđk). 

Vậy với 0m <  hoặc 
8

3
m >  thì đường thẳng ( )d  và parabol ( )P  có 

hai giao điểm nằm khác phía đối với đường thẳng 
1

2
x

−
= . 

0,25 

 

Bài 3 (2,0 điểm). 
a) Một ca nô chạy với vận tốc không đổi trên một khúc sông dài 60km, cả đi và về 

hết 5 giờ. Tính vận tốc của ca nô khi nước yên lặng, biết rằng vận tốc của dòng nước là 

5km/h. 

b) Trong năm học vừa qua, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Phú Mỹ đã thành lập 

một đội tuyển học sinh giỏi và chuẩn bị xe đưa rước học sinh trong đội tuyển đi tham dự 

kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Nếu mỗi ô tô chở 43 học sinh thì còn thừa 8 học sinh. Nếu 

thêm một ô tô nữa thì có thể sắp xếp tất cả học sinh trong đội tuyển lên các ô tô với số 

lượng học sinh trên mỗi ô tô đều bằng nhau và khi đó mỗi ô tô chở không quá 37 học 

sinh. Hỏi có tất cả bao nhiêu học sinh trong đội tuyển học sinh giỏi? 

Câu Nội dung Điểm 

a 
(1,0đ) 

Gọi x  (km/h) là vận tốc của ca nô khi nước yên lặng (ĐK: 5x > ). 

Vận tốc ca nô đi xuôi dòng là 5x +  (km/h) ⇒  thời gian ca nô đi 

xuôi dòng là 
60

5x +
 (h). 

Vận tốc ca nô đi ngược dòng là 5x −  (km/h) ⇒  thời gian ca nô đi 

ngược dòng là 
60

5x −
 (h). 

0,25 

Theo đề bài ta có phương trình:  

260 60
5 24 25 0

5 5
x x

x x
+ = ⇔ − − =

+ −
 

0,25 

Giải phương trình ta được 2 nghiệm: 1 1x = −  (loại); 2 25x =  (nhận). 

Vậy vận tốc của ca nô khi nước yên lặng là 25km/h. 
0,5 

b 
(1,0đ) 

Gọi x  (ô tô) là số ô tô nếu chở 43 học sinh trên mỗi xe ( *
x N∈ ) . 

Ta có số học sinh là 43 8x +  (học sinh). 

Gọi y  (học sinh) là số học sinh trên mỗi xe nếu thêm một ô tô nữa 

( *, 37y N y∈ ≤ ) . 

0,25 

Theo đề bài ta có phương trình: 

( )
43 8 35

1 43 8 43
1 1

x
y x x y

x x

+
+ = + ⇒ = = −

+ +
 

0,25 

Do *,x y N∈  và 1 2x + ≥  nên { } { }1 5;7;35 4;6;34x x+ ∈ ⇒ ∈  0,25 
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* 4 36x y= ⇒ =  (thỏa mãn 37y ≤ , nhận) 

* 6 38x y= ⇒ =  (không thỏa mãn 37y ≤ , loại) 
* 34 42x y= ⇒ =  (không thỏa mãn 37y ≤ , loại) 
Vậy số học sinh trong đội tuyển học sinh giỏi là: 

( )4 1 .36 180+ =  (học sinh). 

0,25 

Bài 4 (3,5 điểm). Từ điểm M  nằm ngoài đường tròn ( )O  vẽ hai tiếp tuyến MA , MB  

đến ( )O  ( ,A B  là các tiếp điểm) và cát tuyến MCD  thay đổi nhưng không đi qua O  (C  

nằm giữa M  và D ). AB  cắt OM  tại E . Các tiếp tuyến của ( )O  tại C  và D  cắt nhau 

tại N . 

a) Chứng minh tứ giác MAOB  nội tiếp được đường tròn. 

b) Chứng minh 2 .MA MC MD= . 

c) Chứng minh tam giác MEC  đồng dạng với tam giác MDO . 

d) Chứng minh ba điểm , ,N A B  thẳng hàng. 

Câu Nội dung Điểm 

a 
(1,0đ) 

F

N

E'   E

C

B

A

M
O

D

 

0,25 

Ta có: � �0 090 ; 90MA AO MAO MB BO MBO⊥ ⇒ = ⊥ ⇒ =  0,25×2 

� � 0 0 090 90 180MAO MBO⇒ + = + = ⇒  tứ giác MAOB  nội tiếp được 

đường tròn. 
0,25 

b 
(1,0đ) 

MAC∆  và MDA∆  có: �AMD  chung; � �MAC MDA=  (cùng chắn �AC ) 0,5 

 ( . )MAC MDA g g⇒ ∆ ∆∽  
2

. .
MA MC

MA MC MD
MD MA

⇒ = ⇒ =
 
(1) 0,5 

c 
(1,0đ) 

OA OB=  (cùng là bán kính của ( )O ); MA MB=  (tính chất hai tiếp 

tuyến cắt nhau) OM⇒  là đường trung trực của AB AE MO⇒ ⊥  

MAO∆  vuông tại A  có 2 .AE MO MA ME MO⊥ ⇒ =  (2) 

0,25×2 

Từ (1) và (2) suy ra . .
ME MD

ME MO MC MD
MC MO

= ⇒ =  

MEC∆  và MDO∆  có: �OMD  chung; 
ME MD

MC MO
=  (cmt) 

 (c-g-c).MEC MDO⇒ ∆ ∆∽  

0,25×2 



5 

 

d 
(0,5đ) 

Gọi 'E  là hình chiếu vuông góc của N  lên MO . 

Gọi F  là giao điểm của NO  và CD . 

OC OD=  (cùng là bán kính của ( )O ); NC ND=  (tính chất hai tiếp 

tuyến cắt nhau) ON⇒  là đường trung trực của CD CD NO⇒ ⊥  

'OE N∆  và OFM∆  có: �MON  chung; � �'OE N OFM=  ( 090= ) 

2'
' '. .

OE ON
OE N OFM OE OM OF ON OC

OF OM
⇒ ∆ ∆ ⇒ = ⇒ = =∽  (3) 

(Hệ thức lượng trong NCO∆  vuông tại C  có CF  là đường cao) 

0,25 

MAO∆  vuông tại A  có 2 2.AE MO OE OM OA OC⊥ ⇒ = =  (4) 

Từ (3) và (4) suy ra '. . 'OE OM OE OM E E= ⇒ ≡ ⇒  ba điểm 

, ,N A B  thẳng hàng. 

0,25 

Bài 5 (0,5 điểm). Cho phương trình ( )2 22 2 1 0x m x m m− − + − + =  ( m  là tham số). 

Khi phương trình trên có nghiệm 1 2,x x , tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức 

( ) ( )
2 2

1 21 1 2M x x m= − + − + . 

Nội dung Điểm 
2 2 2 2' ( 2) ( 1) 4 4 1 3 3m m m m m m m m∆ = − − − + = − + − + − = −  

Phương trình đã cho có nghiệm 1 2,x x  nên 

( )1 2 1 2

22
1 21 2

' 3 3 0 1 0 (*)

2 2 2 4

11

m m

x x m x x m

x x m mx x m m

∆ = − ≥  − ≥
 

+ = − ⇔ + = − 
 

= − += − + 

 

Ta có: 

( ) ( )
2 2 2 2

1 2 1 1 2 21 1 2 2 1 2 1 2M x x m x x x x m= − + − + = − + + − + +  

2

1 2 1 2 1 2( ) 2 2( ) 2 2x x x x x x m= + − − + + +  

2 2(2 4) 2( 1) 2(2 4) 2 2m m m m m= − − − + − − + +  

2 24 16m 16 2 2 2 4 8 2 2m m m m m= − + − + − − + + +  
22 16m 24m= − +  

0,25 

(1 )(14 2 ) 10 10m m= − − + ≥  (vì 1 0m− ≥  và 14 2 2(1 ) 12 0m m− = − + > ) 

Dấu “=” xảy ra 1m⇔ = . Vậy giá trị nhỏ nhất của M  là 10 1m⇔ = . 
0,25 

 
 

Ghi chú: Thí sinh làm cách khác đúng vẫn đạt điểm tối đa. 

______Hết______ 



PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
THỊ XÃ PHÚ MỸ 

ĐỀ THI THỬ LẦN 2 

ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2019-2020 
MÔN: NGỮ VĂN 

Thời gian làm bài: 120 phút 
Ngày thi thử: 28 tháng 5 năm 2019 

 

I. ĐỌC HIỂU (3,0 điểm) 
Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi bên dưới: 

“Bước vào thế kỉ mới, muốn “sánh vai cùng các cường quốc năm châu” thì chúng ta 

phải lấp đầy hành trang bằng những điểm mạnh, vứt bỏ những điểm yếu. Muốn vậy thì khâu 

đầu tiên, có ý nghĩa quyết định là hãy làm cho lớp trẻ - những người chủ thực sự của đất nước 

trong thế kỉ tới - nhận ra những điều đó, quen dần với những thói quen tốt đẹp ngay từ những 

việc nhỏ nhất.” 

(Ngữ văn 9, tập hai, NXB Giáo dục - 2011) 

Câu 1 (1,0 điểm). Đoạn văn trên được trích từ văn bản nào? Tác giả là ai? 

Câu 2 (1,0 điểm). Tìm và gọi tên thành phần biệt lập có trong đoạn trích trên. 

Câu 3 (1,0 điểm). Nội dung đoạn trích là gì? Là “người trẻ”, em thấy mình cần phải làm gì 

cho tương lai đất nước? 

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

Hãy viết một đoạn văn trình bày suy nghĩ của em về niềm tin trong cuộc sống (khoảng 

01 trang giấy thi). 

Câu 2 (5,0 điểm). 
Vẻ đẹp của thiên nhiên và con người lao động qua những đoạn trích sau: 

“Mặt trời xuống biển như hòn lửa. 

Sóng đã cài then đêm sập cửa. 

Đoàn thuyền đánh cá lại ra khơi, 

Câu hát căng buồm cùng gió khơi. 
 

Hát rằng: cá bạc biển Đông lặng, 

Cá thu biển Đông như đoàn thoi 

Đêm ngày dệt biển muôn luồng sáng. 

Đến dệt lưới ta, đoàn cá ơi!” 

(Đoàn thuyền đánh cá - Huy Cận, Ngữ văn 9, tập một, NXB Giáo dục - 2012) 

“...Còn nhà họa sĩ và cô gái cũng nín bặt, vì cảnh trước mặt bỗng hiện lên đẹp một cách 

kì lạ. Nắng bây giờ bắt đầu len tới, đốt cháy rừng cây. Những cây thông chỉ cao quá đầu, rung 

tít trong nắng những ngón tay bằng bạc dưới cái nhìn bao che của những cây tử kinh thỉnh 

thoảng nhô cái đầu màu hoa cà lên trên màu xanh của rừng. Mây bị nắng xua, cuộn tròn lại 

từng cục, lăn trên các vòm lá ướt sương, rơi xuống đường cái, luồn cả vào gầm xe...” 

“...Bây giờ làm nghề này cháu không nghĩ như vậy nữa. Vả, khi ta làm việc, ta với công 

việc là đôi, sao gọi là một mình được? Huống chi việc của cháu gắn liền với việc của bao anh 

em, đồng chí dưới kia. Công việc của cháu gian khổ thế đấy, chứ cất nó đi, cháu buồn đến chết 

mất. Còn người thì ai mà chả “thèm” hở bác? Mình sinh ra là gì, mình đẻ ở đâu, mình vì ai mà 

làm việc?...” 

 (Lặng lẽ Sa Pa - Nguyễn Thành Long, Ngữ văn 9, tập hai, NXB Giáo dục - 2012) 

_____ Hết _____ 

Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. 

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

Chữ ký cán bộ coi thi .................................................... 
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PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
THỊ XÃ PHÚ MỸ 

THI THỬ VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2019-2020 
MÔN: NGỮ VĂN 

 

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI THỬ LẦN 2 
(Hướng dẫn chấm có 02 trang) 

I. ĐỌC HIỂU (3,0 điểm) 
 

Câu Nội dung Điểm 
1 

(1,0 
điểm) 

- Văn bản: Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới. 

- Tác giả: Vũ Khoan. 

0,5 

0,5 

2 
(1,0 
điểm) 

- Học sinh gọi tên được thành phần biệt lập: thành phần phụ chú. 0,5 

- Chỉ ra thành phần: những người chủ thực sự của đất nước trong thế kỉ 
tới. 

0,5 

3 
(1,0 
điểm) 

- Nội dung chính được đề cập đến trong đoạn trích: Người trẻ cần nhận 

ra và phát huy những điểm mạnh, khắc phục những điểm yếu để đưa đất 

nước “sánh vai cùng các cường quốc năm châu”. 

0,5 

- Là người trẻ, là học sinh cần tu dưỡng đạo đức, tiếp thu kiến thức, rèn 

luyện những kĩ năng,... phù hợp với môi trường sống. Việc làm ấy thể 

hiện ngay ở những điều đơn giản bình dị khi còn ngồi trên ghế nhà 

trường. 

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. 
 

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

Nội dung Điểm 

a) Yêu cầu kỹ năng: 

- Viết đoạn văn nghị luận bàn về một tư tưởng đạo lí: Niềm tin. 

- 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 vấn đề. 

Dưới đây là những gợi ý cơ bản: 

 

* Giải thích về niềm tin: Đó là tin về năng lực, phẩm chất, giá trị của mình trong 

cuộc sống; biết đánh giá được vị trí, vai trò cùa mình trong các mối quan hệ của 

cuộc sống...; là tin vào chính mình và tin vào cuộc sống. 

0,5 

* Bàn luận: 

- Niềm tin là điều cần thiết. Nó không chỉ đem lại tình yêu cuộc sống, yêu con 

người, hi vọng vào những điều tốt đẹp. 

- Người có niềm tin sẽ có ý chí nghị lực để vượt qua khó khăn, không đánh mất 

mình, sẽ phát huy được tính sáng tạo,... 

0,75 

- Mở rộng: Người mất niềm tin hoặc không tin vào khả năng của mình luôn thấy 

chán nản, khó thành công. 
0,25 

* Liên hệ bản thân: Cần phải rèn luyện đạo đức, tri thức thì mới có niềm tin. 

Học sinh có thể có góc nhìn khác nhưng phải có lập luận chặt chẽ, phù hợp với 

chuẩn mực đạo đức. Trong quá rình làm bài cần lấy dẫn chứng cho thuyết phục. 

0,5 
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Câu 2 (5,0 điểm). 
 

Nội dung Điểm 

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

tổng hợp; 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 cần làm rõ các ý cơ bản sau: 

 

a) Mở bài:  

- Giới thiệu được vấn đề nghị luận: 

Vẻ đẹp của thiên nhiên và con người lao động được thể hiện qua hai đoạn trích 

ở các tác phẩm: Đoàn thuyền đánh cá của Huy Cận và Lặng lẽ Sa Pa của Nguyễn 

Thành Long. 

0,5 

b) Thân bài: 

* Giải thích về vẻ đẹp của thiên nhiên và con người lao động: Là tình yêu cuộc 

sống, yêu lao động, yêu những vẻ đẹp của tự nhiên. 

0,5 

* Nêu được những nét chung của hai phần trích: 

- Là thiên nhiên thơ mộng của núi rừng Sa Pa và sự rực rỡ của cảnh biển, những 

bức tranh đẹp làm say mê lòng người. 

- Là niềm vui lao động của con người. Đó là lí tưởng sống cao đẹp, luôn say mê 

cống hiến, làm việc hết mình dù công việc có khó khăn gian khổ đến đâu của 

những người lao động. 

1,5 

* Những nét riêng của mỗi bài: 

- Đoạn trích ở Đoàn thuyền đánh cá là những câu thơ, khúc hát rộn ràng của 

người lao động đánh cá trên biển. 

- Đoạn trích ở Lặng lẽ Sa Pa là câu chuyện, là sự cống hiến âm thầm mà ý nghĩa 

của nhân vật anh thanh niên. 

1,0 

* Đánh giá:  

- Hai đoạn trích cũng như toàn bài để lại ấn tượng với những nghệ thuật độc 

đáo; là bức tranh đẹp về vẻ đẹp mà thiên nhiên ban tặng và cả suy nghĩ sống vì 

mọi người, vì cuộc đời của người lao động được thể hiện trong bài. 

- Hai tác giả là những người đi thực tế đến từng vùng đất nên có cái nhìn chân 

thực và sâu sắc. 

0,5 

c) Kết bài: 

- Khẳng định giá trị của hai đoạn trích, hai tác phẩm. 

- Cảm xúc của bản thân về hai đoạn trích, hai tác phẩm. 

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_____ 
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I. LISTENING (2.0 pts) 
Part 1. Listen and circle the best answer. Listen twice. (1.0 pt) 
1. What is the man going to take to the repair shop? 

A. a lamp B. a desk C. CD player D. a television 
2. How will Nancy and Joe get to the sports centre? 

A. by car B. by bus C. on foot D. by train 
3. How much is the prize for the competition? 

A. £100 B. £200 C. £300 D. £400 
4. What will the weather be like tomorrow lunchtime? 

A. rainy B. foggy C. sunny D. windy  

Part 2. Listen and fill in the blanks. Listen twice. (1.0 pt) 
A: There are so many (1)__________ in the world today. 
B: I know. There’s water pollution, air pollution, global warming, (2)__________. 
A: Yeah, and there’s the destruction of the rain forests, traffic problems, housing 

shortages. It can get depressing if you think about it too much. 
B: No kidding. What do you think the biggest issues are? 
A: I really think air pollution is the most important issue. If we don’t (3)__________ 

pollution and improve air quality, we’ll all have (4)__________ problems. 
B: I agree that air pollution is a big problem. The air in the city has become so dirty. 

II. MULTIPLE CHOICE (2.5pts) 
Circle the best answers: 
1. Mrs. Young has a bag made of leather, ________ ? 

A. hasn’t she B. has she C. doesn’t she D. does she 
2. Sydney, ________ I visited last summer vacation, is the biggest city in Australia. 

A. where B. which C. who D. that 
3. My brother’s wedding party will be held ________ August 15th, 2019. 

A. in B. on C. at D. for 
4. They went on walking ________ it started to rain. 

A. though B. because C. but D. despite 
5. We talked for hours of things and friends ________ we remembered in the old schooldays. 

A. which B. that C. who D. what 
6. English, Chinese and Tamil are ________ spoken in Singapore. 

A. wide B. widely C. primary D. only 
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7. Judy: “Congratulations on passing the final examination!” - Mina: “________________” 
A. You can say that again. B. Never mind. 
C. Thanks. It’s very kind of you to say so. D. You’re welcome. 

8. Read the text. What does it say? 

      
A. Anna is going to be late getting to the café. 
B. Anna has forgotten the way to the café. 
C. Anna is collecting Sarah’s handbag from the café. 
D. Anna is going to the café to get her handbag. 

9. Circle the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others. 

A. collapse B. occur C. congratulate D. report 
10. Circle the underlined part (A, B, C or D) that is incorrect. 

The inhabitants in the area wish the problem would solve as soon as possible. 
 A B C D 

III. READING (2.5 pts) 
Part 1. Read the passage and circle the best answer. (1.25 pts) 

Japan is one of the world’s most earthquake-prone countries and (1) ______ thousands 
of minor tremors each year. But the Kobe earthquake was one of the worst in the country’s 
history - 6,433 people died. Nearly 27,000 people were injured, and more than 45,000 homes 
were (2) ______ The total cost of repairing the damage was estimated at more than $100 
billion. Kobe struggled to overcome the huge impact of the 1995 earthquake. New office 
blocks and malls were built to attract back the 50,000 people (3)______ left after the quake. 

Japanese scientists have since tried to improve (4)______ of quakes, but seismology is 
an inexact science and it is extremely difficult to forecast when and where quakes will 
(5)______. 

1. A. controls  B. experiences C. causes D. strikes 
2. A. destroyed B. struck C. swept D. tore 
3. A. which B. whom C. where D. who 
4. A. predictor B. prediction C. predictive D. predictably 
5. A. erupt B. come C. reach D. occur 

 

Sarah, 
I’ve left my handbag at the 
office, so I’m just walking 
back to get it. 
Wait for me at the café. 
I won’t be long! 

Anna 
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Part 2. Read the passage and circle the best answer. (1.25 pts) 
THE PROBLEM OF GARBAGE 

Every one of us produces garbage of one kind or another. Some of the garbage is thrown 
into the sea. Some is burnt or buried under the ground. Every year we need to find about 
800.000 cubic metres of empty land just to bury the garbage. This is the same as filling one 
football stadium with garbage up to 20 metres high. 

This garbage damages the environment. Although a lot of garbage is buried in the 
ground, some of it gets blown about in the wind. Also, when garbage is burnt, poisonous 
gases are given off into the air. The garbage thrown into the sea will pollute the water. 

What can we do about these problems? Well one very easy answer is to produce less 
garbage. We can recycle things made from glass and paper as well as tin cans. People can 
refuse to take the plastic bags from the shops and supermarkets by bringing with them their 
own bags or baskets when they go shopping. 

The government should tell people about the dangers of garbage pollution. Education is 
perhaps the most important factor for keeping our environment healthy for the future. 

1. Which of these don’t we usually do with our garbage? 
A. Bury it in football stadiums. B. Throw it into the sea. 
C. Burn it.  D. Bury it in the ground. 

2. Poisonous gases are given off when we ___________.  
A. throw the garbage into the sea B. burn the garbage 
C. let the garbage blow around in the wind D. recycle the garbage 

3. Which of these can’t be recycled? 
A. Glass B. Paper C. Tin cans D. Poisonous gases 

4. What should we do when we go shopping? 
A. Use our own baskets or bags. B. Ask for more plastic bags. 
C. Tell other people about recycling. D. Buy less food. 

5. Which is probably the most important way to protect the environment? 
A. Recycle more garbage. B. Educate people. 
C. Throw more garbage into the ocean. D. Stay away from shops. 

IV. WRITING (3.0 pts) 
Part 1. Do as directed. (2.0 pts) 
1. The boy is now in hospital. He was injured in the accident. 

(Combine the sentences, using “Relative clause”.) 

→→→→ __________________________________________________________________ 
2. “We will visit Ha Long Bay this summer vacation.” Jenny said to me.  

(Change the sentence into “Reported speech”.) 

→→→→ Jenny told me _______________________________________________________ 
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3. If / all / forests / not / exist / earth / would / flood. 
(Make a complete sentence.) 

→→→→ __________________________________________________________________ 
4. They suggested banning the sale of alcohol at football matches. 

(Complete the sentence, using “be”; don’t write more than 7 words.) 

→→→→ They suggested that ___________________________________ at football matches. 
Part 2. Answer the question in about 50 words. (1.0 pt) 

What should we do to keep the air fresh? 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

______ The end ______ 
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I. LISTENING (2.0 pts) 
Part 1. 

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

Part 2. 
(1) problems 
(2) unemployment 
(3) reduce 
(4) health 

II. MULTIPLE CHOICE (2.5 pts) 
1. C 
2. B 
3. B 
4. A 
5. B 
6. B 
7. C 
8. A 
9. D 
10. B 

III. READING (2.5 pts) 
Part 1. Read the passage and circle the best answer. (1.25 pts) 

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

Part 2. Read the passage and circle the best answer. (1.25 pts) 
1. A 
2. B 
3. D 
4. A 
5. B 

IV. WRITING (3.0 pts) 
Part 1. Do as directed. (2.0 pts) 

1. →→→→ The boy who / that was injured in the accident is now in hospital. (0.5 pts) 
2. →→→→ Jenny told me (that) they would visit Ha Long bay (0.25pts) that summer vacation 

(0.25pts). 
3. →→→→ If all the forests didn’t exist, (0.25pts) the / our earth would be flooded (0.25pts). 
4. →→→→ They suggested that the sale of alcohol (should) be banned at football matches. 

(0.5pts) 
Part 2. Answer the question in about 50 words. (1.0 pt) 

+ Meaning (0.5 pts) (one meaning (0.25 pts); two meanings or more than (0.5 pts)); 
+ Grammar (0.25 pts); 
+ Dictation (0.25 pts). 

______The end______ 


