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NỘI DUNG KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2021 - 2022
KHỐI 6
Khối

Môn

Nội dung kiểm tra
NỘI DUNG THI HK2
1. Vocabulary + Grammar Unit 7 + Unit 8
2. Grammar:
-The simple PAST tense
-The future tenses: will, be going to
-First conditional
-Making offers and promises
-Description of a person
- Questions

Số câu

Thời lượng
(phút)

Tự luận
Trắc nghiệm

40

60

7TN-3TL

6

A

6

CN

Chương 3 và chương 4 (bài 6 đến bài 10)

20

45

Trắc nghiệm

6

GD

Bài 8: Tiết kiệm; Bài 9: Công dân nước cộng hòa xã
hội chủ nghĩa Việt Nam; Bài 10: Quyền và nghĩa vụ
của công dân Việt Nam; Bài 11: Quyền trẻ em.

40

50

Trắc nghiệm

6

VT

Bài 6: Sơ đồ tư duy
Bài 1: Khái niệm thuật toán
Bài 2: Mô tả thuật toán - cấu trúc tuần tự

6
6

Khoa học tự
Từ bài 29 đến bài 42
nhiên

45
30

60

MT

Làm mô hình từ vật liệu tái chế

45

6

NH

Hát: hò ba lí, em đi trong tươi xanh

45

6

Lịch sử &
Địa lý

- Phần Lịch sử: Chương 5 – Bài 16, 17, 18, 19, 20.
- Phần Địa lý: Chương 5 - Bài 18, Chương 6 – Bài 19.

6

T

Phép tính phân số, hỗn số, số thập phân
Bài toán về tỉ số, tỉ số phần trăm, Giá trị phân số của 1
số
Đoạn thẳng, trung điểm của đoạn thẳng
Góc, số đo góc, các góc đặc biệt
Phép thử, sự kiện, xác suất thực nghiệm

6

TD

6

V

6

Hoạt động
trải nghiệm

6

30

Trắc nghiệm

60

Trắc nghiệm

90

Tự luận

Theo ma trận

90

Tự luận

20

45

Trắc nghiệm

3

45

Tự luận

Chạy cự ly trung bình
Đề thi gồm 2 phần:
A/ Đọc hiểu văn bản (4 điểm)
- Các văn bản/ đoạn trích thuộc các thể loại đã học: thể
loại truyện, thơ, văn nghị luận, văn bản thông tin.
- Phần Tiếng Việt:
+ Công dụng dấu ngoặc kép (đánh dấu cách hiểu một
từ ngữ không theo nghĩa thông thường, đánh dấu lời
dẫn trực tiếp, đánh dấu tên tác phẩm)
+ Từ đa nghĩa, từ đồng âm
+ Từ mượn
+ Lựa chọn cấu trúc câu và tác dụng của nó đối với
việc thể hiện nghĩa của văn bản
+ Dấu chấm phẩy, phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ
B/ Phần làm văn (6 điểm)
Viết một đoạn văn (khoảng 20- 25 dòng) trình bày
cảm xúc về một bài thơ lục bát
Lưu ý: HS cần nắm vững kĩ năng làm bài, đề thi không
giới hạn bài thơ (chỉ giới hạn bài thơ theo thể thơ lục
bát)
Chủ đề 7, 8, 9

Giáo dục địa
Bài 5, 6, 7
phương

