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NỘI DUNG KIỂM TRA CUỐI HKII
TIẾNG ANH 8 – NH 2021 – 2022
Vocabulary:
-Unit 12: Getting started; Listen and read; Read
-Unit 13: Listen and read; Read
-Unit 14: Getting started; Listen and read; Read
Grammar:
-Tenses: present simple, present progressive, present
perfect, past simple, past progressive, future simple
-Progressive tenses with “always”
-Passive forms
-Compound words
-Reported speech
-Question words before to-infinitives
-Verb + to-infinitives

8

CN

Từ bài 46 đến bài 53 (có đề cương TN kèm theo cho
hs)

8

D

a. Lý thuyết
Chủ đề: khí hậu, sông ngòi, thủy văn và đất-sinh vật.
b. Kĩ năng
- Tính toán: Tính trung bình lượng mưa và lưu lượng
dòng chảy, Tính tỉ lệ che phủ rừng.
- Nhận xét bảng số liệu.
- Nhận xét biểu đồ.
Chủ đề: " Quyền sở hữu tài sản và nghĩa vụ tôn trọng
tài sản của người khác,tài sản Nhà nước và lợi ích
công cộng" . Bài 18: Quyền khiếu nại và tố cáo của
công dân . Bài 19: Quyền tự do ngôn luận
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trang trí lều trại
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Hát : Khác vọng mùa xuân
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Bài 24,25,26,27,28,29
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Chủ đề: Thần kinh và giác quan.
Chủ đề: Nội tiết
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Vòng lặp While - do, làm việc với dãy số, vẽ hình với
phần mềm geogebra
Từ bài Oxi đến bài Nồng độ dung dịch
Tính chất vật lý của oxi, hidro, nước
Viết PTHH thể hiện tính chất hóa học của oxi, hidro,
nước
Hiện tượng khi thực hiện một số thí nghiệm (bài oxi,
hidro, nước)
Phương trình điều chế hidro, oxi
Ứng dụng của oxi, hidro
Vai trò của nước, bảo vệ chống ô nhiễm nguồn nước
Phân loại, gọi tên Oxit, axit, bazơ, muối
Phân biệt phản ứng phân hủy, phản ứng hóa hợp, phản
ứng thế
Không khí – sự cháy
Thành phần hóa học của nước
Dung dịch, nồng độ dung dịch
Từ chủ đề Công đến chủ đề tích hợp các hình thức
truyền nhiệt.

1. Giải Phương Trình
2. Giải bất phương trình
3. Toán thực tế
+ Giải bài toán bằng cách lập phương trình
+ Hình hộp chữ nhật
+ Tam giác đồng dạng
4. Hình học: Tam giác đồng dạng, các tính chất hình
học.
Cầu lông

45
45

TRƯỜNG THPT LƯƠNG THẾ VINH

NỘI DUNG KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2021 - 2022
KHỐI 8
Khối

8

Môn

Nội dung kiểm tra

V

- Đọc- hiểu văn bản (ngữ liệu đọc hiểu ngoài sách giáo
khoa)
- Viết bài văn phân tích một đoạn hoặc toàn bộ văn
bản. Giới hạn: Bài Quê hương (Tế Hanh) (Từ đầu đến
""Nghe chất muối thấm dần trong thớ vỏ" và bài Tức
cảnh Pác Bó (Hồ Chí Minh).
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