
  UBND THÀNH PHỐ BÀ RỊA         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

   

CẤU TRÚC ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II  

MÔN NGỮ VĂN 7, 8, 9 

Khối 7: 

Câu 1: Văn bản ( 2đ) 

- Tục ngữ 

- Nghị luận hiện đại (Bỏ: văn bản đọc thêm) 

- Truyện hiện đại (Bỏ: văn bản đọc thêm) 

Câu 2: Tiếng Việt (3đ) 

- Biến đổi câu 

- Phép tu từ 

Câu 3: Tập làm văn (5đ) 

- Nghị luận giải thích 

Khối 8: 

Câu 1: Văn bản (2đ) 

- Thơ cách mạng 

- Nghị luận trung đại 

Câu 2: Tiếng Việt (3đ) 

- Các kiểu câu chia theo mục đích nói 

- Hoạt động nói 

- Lựa chọn trật tự từ 

- Chữa lỗi logic 

Câu 3: Tập làm văn: (5đ) 

- Nghị luận xã hội 

Khối 9 

Câu 1: Văn bản (1đ) 

- Thơ, truyện hiện đại học kỳ II (Bỏ: văn bản đọc thêm) 

Câu 2: Tiếng việt (1đ) 

- Khởi ngữ và thành phần biệt lập 

- Phép liên kết câu 



- Hàm ý 

Câu 3: Nghị luận xã hội (3đ) 

- Viết bài văn ngắn (không quá 1 trang giấy thi) 

Câu 4: Nghị luận văn học (5đ) 

- Nghị luận đoạn thơ, bài thơ 

- Nghị luận nhân vật trong tác phẩm truyện 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  UBND THÀNH PHỐ BÀ RỊA         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

CẤU TRÚC ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II  

MÔN TOÁN KHỐI 7, 8, 9 

Khối 7:  

Đại số (6,5đ) 

Câu 1: Thống kê mô tả (1,5đ) (≤ 20 giá trị, 4 giá trị khác nhau) 

Lập bảng tần số, tính số TB 

Câu 2: Thu gọn đơn thức, tìm bậc (1đ) 

Câu 3: Thu gọn đa thức (2 biến) và tính giá trị (1,0đ) 

Câu 4: Cộng, trừ đa thức 1 biến (đã sắp xếp) (1,5đ) 

Câu 5: Nghiệm của đa thức một biến (1đ): đơn giản 

Câu 6: Nâng cao: 0,5đ 

Hình học (3,5đ) 

Hình vẽ (0,5đ) 

Chứng minh tam giác bằng nhau (đơn giản) 

Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác 

Các đường đồng quy trong tam giác 

Khối 8: 

Câu 1: Giải phương trình (3đ): 

- Phương trình quy về phương trình bậc nhất 

- Phương trình tích 

- Phương trình chứa ẩn ở mẫu 

- Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối 

Câu 2: Giải bất phương trình và biểu diễn tập nghiệm trên trục số (1,5đ) 

Câu 3: Giải bài toán bằng cách lập phương trình (1,5đ) 

Câu 4: Nâng cao: (0,5đ) 

Câu 5: Tam giác đồng dạng, chứng minh đẳng thức… 

 



Khối 9: 

Câu 1: Giải hệ phương trình và phương trình (2đ) 

Câu 2: Vẽ đồ thị hàm số y = ax2 (a ≠ 0) (1đ) 

Câu 3: Bài toán về điểm thuộc đồ thị (0,5đ) 

Câu 4: Phương trình bậc 2 chứa tham số, vận dụng Vi-et (1đ) 

Câu 5: Giải toán bằng cách lập phương trình (1,5đ) 

Câu 6: Nâng cao: (0,5đ) 

- Tứ giác nội tiếp: (1đ) 

- Chứng minh đẳng thức: (1đ) 

- Vận dụng kiến thức góc với đường tròn: (0,5đ) 

- Nâng cao: (0,5đ) 

 

  



  UBND THÀNH PHỐ BÀ RỊA         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

CẤU TRÚC ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II  

MÔN TIẾNG ANH KHỐI 7, 8, 9 

Khối 7: 

I. Phonetics (0,5pt): 2 sentences 

II. Multiple choice: (2pts) 

- Prepositions: 2 sentences 

- Conversation: 1 sentence 

- Vocabulary: 2 sentences 

- Adj/adv: 1 sentence 

- Identify mistakes: 2 sentences 

III. Verb forms / tences (1,5pts) 

- Simple Past (1 sentence) 

- Simple Present (1 sentence) 

- Simple Future (1 sentence) 

- Present Progressive (1 sentence) 

- Modals (1 sentence) 

- Structures (1 sentence) 

IV. Gap – filling (1,5pts) 

- 7 words 

V. Do as directed (2,5pts) 

- So / too / neither / either (2 sentences) 

- Rewrite the sentence (What ↔ How) (1 sentences) 

- Make questions for the underlined words (1 sentences) 

- Arrange words (1 sentences) 

VI. Reading 

T/F (0,5 pt) 

Answer (1 pt) 

Answer about yourself (0,5pt) 



Khối 8: 

I. Phonetics (0,5pt) (2 sentences) 

II. Multiple choice (2,5pts) 

- Preposition: (2 sentences) 

- Conversation: (2 sentences) 

- Suggestion (offers) (1 sentence) 

- Wodrd form: (1 sentence) 

- Polite request (mind): (1 sentence) 

- Vocabulary (2 sentences) 

- Identify mistakes (1 sentence) 

III. Gap – filling (1,5pts) 

6 từ (cho dư 1 từ) 

IV. Verb form / tense (1,5pts) 

- Past simple 

- Past progressive 

- Present Perfect 

- Structures (mind if) 

- Participle phrase 

- Complaint with “always” 

V. Do as directed (2,0pts) 

- Passive (1 sentence) 

- Adj + to-inf (1 sentence) 

- Reported speech (1 sentence) (statement or Yes/No question) 

- Compound adjective (1 sentence) 

VI. Reading (2,0pts) 

T/F (0,5pt) 

Answer (2 sentences: 1pt) 

Open question / or giving opinion (0-,5pt) (15 → 20 words) 

Khối 9: 



I. Phonetics (0,5pt) (2 sentences) 

II. Multiple choice (2,0pts) 

- Conjunction: (1 sentence) 

- Preposition: (2 sentences) 

- Phrasal verb: (1 sentence) 

- Vocabulary (2 sentences) 

- Wodrd form: (1 sentence) 

- Conversation: (1 sentence) 

III. Identify mistakes (0,5pt) 

(2 sentences) 

IV. Verb form / tense (1,5pts) 

(6 verbs) 

V. Gap – filling (1,5pts) 

(4 sentences – 6 words) 

VI. Do as directed (2,0pts) 

- Relative clauses (1 sentence) 

- If clause (1 sentence) 

- Adverb clause (1 sentence) (althouth/because/…..) 

- Make suggestion (1 sentence) 

VI. Reading (2,0pts) 

T/F (0,5pt) 

Answer (2 sentences: 1pt) 

Open question / or giving opinion (0-,5pt) (15 → 20 words) 

 

 


