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MÔN TIẾNG PHÁP (20 câu: từ câu 1 đến câu 20) 

Câu 1. Nous allons au travail ____ voiture. 

 A.  par B.  en C.  sur D.  de 

Câu 2. Ils ont acheté une voiture ____ la vitesse atteint 200 km/h.  

 A.  dont B.  où C.  que D.  qui 

Câu 3. En été, après la pluie, les arcs-en-ciel apparaissent souvent.  Le nom qui vient du 

verbe “apparaître” dans cette phrase est ____. 

 A.  apparition B. appartement C. appartenance  D.  apparence 

Câu 4. L’année prochaine, je (j’)  ____ mes études à Londres. 

 A.  ferai  B.  ai fait    C.  faisais      D.  aurais fait 

Câu 5.  C’est l’hiver, les arbres ont perdu _____ leurs feuilles. 

 A.  tous B.  tout C.  toute D.  toutes 

Câu 6.  Dans ____ pays de l’Asie du sud-est, on parle encore le français. 

 A.  certains B.  certaine C.  certain D.  certaines 

Câu 7.  La soeur de Christian est jolie, ____ d’Yvan aussi. 

 A.  celui B.  ceux C.  celles D.  celle 

Câu 8.  Pierre et Paul ne se sont pas _____ depuis plusieurs jours. 

 A.  parlée B.  parlé C.  parlées D.  parlés 

Câu 9. Il est impossible que cet enfant ____ son travail difficile en une heure. 

 A.  finissait                  B.  finira C.  finisse   D.  finit  

Câu 10. Pierre est merveilleux dans le rôle du chef de la classe. Le synonyme de 

l’adjectif “merveilleux” dans cette phrase est _____.  

 A.  incapable      B.  acceptable C.  formidable   D.  passable    

Câu 11.  Les élèves partent en vacances quand l’année scolaire est finie. L’équivalent de 

cette phrase est ____.  

 A.  Avant la fin de l’année scolaire, les élèves partent en vacances 

 B.  Les élèves partent en vacances après la fin de l’année scolaire 

 C.  Pendant la fin de l’année scolaire, les élèves partent en vacances 

 D.  Les élèves partent en vacances juste avant la fin de l’année scolaire 

Câu 12. Nous sommes partis ____ vous vous leviez.  

 A.  avant que B.  depuis que C.  après que            D.  pendant que  

Câu 13. Le titre ____ journal est “ Le Monde”.   

 A.  du B.  des C.  de l’ D.  de la 



Trang 2/5 

Câu 14. _____ mon arrivée à Paris, j’ai téléphoné à mes parents. 

 A.  Depuis  B.  Dans       C.  Dès D.  Chez    

Câu 15. J’achèterai ____ vélo l’année prochaine. 

 A.  cette B.  ces C.  cet D.  ce 

Câu 16.  Ces rues sont trop animées. L’antonyme de “animé” dans cette phrase est ____. 

 A.  bruyant B.  calme C.  étroit D.  petit 

Câu 17. Il y a deux jours, ces élèves ____ tous leurs devoirs. 

 A.  auront fait B.  feront     C.  font    D.  ont fait     

Câu 18.   - Écoutes-tu souvent ce disque? - _____ .  

 A.  Non, je ne l’écoute pas souvent B.  Non, je n’y écoute pas souvent 

 C.  Oui, je ne l’écoute pas souvent D.  Oui, j’en écoute souvent 

Câu 19. Ce cadeau est offert à leur professeur par ces élèves. L’équivalent de cette 

phrase est ____.  

 A.  Ces élèves offrent ce cadeau à leur professeur 

 B.  Ces élèves ont offert à leur professeurs ce cadeau 

 C.  Leur professeur est offert ce cadeau par ces élèves 

 D.  Ces élèves offriront  à leur professeur ce cadeau 

Câu 20. Ce vieux monsieur marche ____ avec sa canne dans la main.  

    A.  lentement B.  rapidement      C.  simplement  D.  violemment  

 

MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN (15 câu: từ câu 21 đến câu 35) 

Câu 21.  Nhận định nào dưới đây không thuộc nội dung của khái niệm hòa bình? 

     A. Hòa bình là tình trạng không có chiến tranh hay xung đột vũ trang. 

     B. Hòa bình là mối quan hệ hiểu biết, tôn trọng, bình đẳng giữa các quốc gia. 

     C. Hòa bình là trách nhiệm của các dân tộc trên thế giới.  

     D. Hòa bình là khát vọng của toàn nhân loại. 

Câu 22. Các dân tộc cùng hợp tác, phát triển về nhiều mặt là biểu hiện của 

     A. việc tạo thành những phe phái đối đầu lẫn nhau. 

     B. việc các nước liên minh với nhau để phân chia lợi ích. 

     C. tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới.    

     D. sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các nước. 

Câu 23. Ban cán sự xóm X tổ chức họp tổ dân cư để các thành viên được bàn bạc, thảo 

luận về mức đóng góp của từng hộ gia đình, cách tổ chức kiểm tra, giám sát việc xây 

dựng nhà văn hóa. Việc làm của ban cán sự xóm X là thể hiện nội dung nào dưới đây? 

     A. Tự chủ.  B. Đoàn kết.   C. Chí công vô tư.   D. Dân chủ.  

Câu 24. Tại buổi tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Hội đồng nhân dân huyện N, A là bí 

thư Đoàn xã B đã thay mặt tuổi trẻ kiến nghị một số giải pháp nhằm nâng cao đời sống 

tinh thần cho thanh niên địa phương. Việc làm của anh A là thực hiện quyền tham gia 

quản lý Nhà nước, quản lý xã hội bằng cách       

     A. gián tiếp.   B. trực tiếp.    C. tập trung.   D. dân chủ.  

Câu 25.  Hành vi nào dưới đây thể hiện làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả?  

     A. Công ty A thường xuyên cải tiến công cụ sản xuất. 

     B. Ông B sử dụng chất cấm trong chăn nuôi gia súc. 

     C. A tranh thủ làm đề cương ôn tập môn Sinh trong giờ Hóa học. 
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     D. Ông C thường học hỏi kinh nghiệm sản xuất của mọi người. 

Câu 26.  Hành vi nào dưới đây thể hiện phẩm chất chí công vô tư? 

     A. Ông A cùng đồng nghiệp đi lễ chùa trong giờ làm việc. 

     B. Cảnh sát giao thông xử phạt chủ tịch phường X vì đi vào đường cấm. 

     C. Lớp trưởng 8A chỉ nghiêm khắc với các bạn nam. 

     D. N luôn im lặng trước những việc làm sai trái của bạn thân. 

Câu 27.  Một trong những nguyên tắc của hợp tác cùng phát triển là 

     A. cùng giải quyết công việc nội bộ của nhau. 

     B. giải quyết các tranh chấp bằng thương lượng hòa bình. 

     C. dùng vũ lực để giải quyết tranh chấp. 

     D. gây sức ép, áp đặt và cường quyền. 

Câu 28. Ông A bị mất sức lao động sau một vụ tai nạn, vợ ông thường xuyên đau ốm 

bệnh tật, hoàn cảnh kinh tế hết sức khó khăn. Con trai ông A là H (22 tuổi) nhưng suốt 

ngày lêu lổng, ăn chơi không chịu tìm kiếm việc làm để nuôi sống bản thân và giúp đỡ 

gia đình. Trong trường hợp này H đã không thực hiện đúng  

     A. quyền lao động của công dân.  B. nghĩa vụ kinh doanh của công dân. 

     C. quyền thuê mướn lao động của công dân. D. nghĩa vụ lao động của công dân. 

Câu 29. Một phần trong 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 được gọi là 

     A.  lệ phí.  B.  học phí.  C.  chi phí.  D.  thuế.  

Câu 30. Được biết B chuẩn bị dự án tham dự Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp trường, C 

cho rằng: cần gì phải nghiên cứu khoa học kỹ thuật, cứ gõ vào google là có hết. H nói: 

cần phải nghiên cứu, tìm tòi thì mới phát hiện ra những cái mới và bổ ích. N tiết lộ: tớ 

nhờ chị gái viết hộ bài để nộp. M nói: các bạn nghĩ thế nào thì tùy còn theo tớ cần phải 

siêng năng, tích cực, nghiêm túc trong công việc thì mới đạt kết quả tốt. Những ai dưới 

đây đã hiểu không đúng nội dung năng động, sáng tạo? 

     A. B, H và N.   B. C, N và M.  C. N và M.    D. N và C.   

Câu 31.  Luôn có thái độ bình tĩnh trong mọi tình huống là một biểu hiện của người  

     A.  tự tin.  B.  tự cao.  C.  tự lập.  D.  tự chủ.   

Câu 32. Một số học sinh nam lớp 9B bàn nhau mua pháo đến trường đốt để tạo ấn tượng 

cho chương trình “Gala chia tay học sinh cuối cấp’. Các bạn đã tranh luận rất sôi nổi về 

vấn đề này. Em đồng ý với ý kiến nào dưới đây? 

     A. Công dân đốt các loại pháo trong dịp lễ là không vi phạm pháp luật. 

     B. Đốt pháo nổ với số lượng nhỏ thì không vi phạm pháp luật. 

     C. Hành vi đốt pháo nổ là vi phạm pháp luật. 

     D. Mọi hành vi đốt pháo đều vi phạm pháp luật  

Câu 33. Ngày 26 tháng 3 năm 2018, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An đã gửi 

thư khen hai học sinh Dương Thị Bình và Nguyễn Thị Vân lớp 12A9, trường THPT Yên 

Thành 2 với hành động trả lại số tiền 8.869.000 VNĐ cho người đánh rơi. Việc làm của 

Bình và Vân là thể hiện của người 

      A. trưởng thành.     B. sống có khát vọng. C. sống có đạo đức .       D. năng động. 

Câu 34. Theo quy định của Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014, độ tuổi nào dưới đây 

thì nam, nữ được kết hôn? 

     A. Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên. 
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     B. Nam từ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên. 

     C. Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ 18 tuổi trở lên.   

     D. Nam từ 20 tuổi trở lên, nữ từ 18 tuổi trở lên. 

Câu 35.  Phong tục, tập quán nào dưới đây không còn phù hợp với truyền thống tốt đẹp 

của dân tộc Việt Nam? 

     A. Phong tục lì xì đầu năm mới.   B. Con cháu thờ cúng ông bà, tổ tiên. 

     C. Tục chữa bệnh bằng bùa chú.  D. Phong tục nhuộm răng đen của người Việt. 

 

MÔN SINH HỌC (15 câu: từ câu 36 đến câu 50) 

Câu 36. Một gen có chiều dài là 4080Å và có số nuclêôtit loại A = 480. Số nuclêôtit loại 

G của gen là bao nhiêu ? 

     A. 480.  B. 1200.  C. 720.  D. 960. 

Câu 37. Cho chuỗi thức ăn: Cây cỏ → Châu chấu → Ếch → Rắn → Đại bàng. Hãy cho 

biết, nếu mất loài sinh vật tiêu thụ nào sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng nhất đối với các 

loài trong chuỗi thức ăn trên ? 

     A. Rắn.  B. Châu chấu. C. Đại bàng.  D. Ếch. 

Câu 38. Hệ sinh thái nào dưới đây không phải là hệ sinh thái trên cạn ? 

     A. Hệ sinh thái thảo nguyên.  B. Hệ sinh thái núi đá vôi. 

     C. Hệ sinh thái rừng mưa nhiệt đới. D. Hệ sinh thái rạn san hô. 

Câu 39. Cho phép lai P: AaBb × aabb. Theo lý thuyết, tỉ lệ kiểu gen AaBb ở F1 là   

     A. 1/4.  B. 1/8.   C. 1/6.   D. 1/2. 

Câu 40. Hiện tượng truyền đạt các tính trạng của bố mẹ, tổ tiên cho các thế hệ con cháu 

gọi là 

     A. đột biến.  B. thường biến.  C. di truyền.   D. biến dị.  

Câu 41. Cho gen B có số lượng nuclêôtit loại A= 300 và bằng 1/2 số nuclêôtit loại G. 

Gen B bị đột biến thêm 1 cặp G - X thành gen b. Số nuclêôtit từng loại của gen b là 

     A. A= T = 299, G = X = 600.  B. A= T = 300, G = X = 601. 

     C. A= T = 301, G = X = 600.  D. A= T = 300, G = X = 599. 

Câu 42. Đơn phân cấu tạo nên phân tử ADN không có loại nào sau đây ? 

     A. Ađênin. B. Uraxin.  C. Timin.  D. Xitôzin. 

Câu 43. Nhóm sinh vật nào sau đây gây bệnh cho con người ? 

     A. Giun đũa, giun đất, giun kim. B. Giun đũa, giun đất, sán lá gan. 

     C. Giun đũa, giun đất, trùng sốt rét. D. Giun đũa, sán lá gan, giun kim. 

Câu 44. Ưu điểm của nhân giống vô tính trong ống nghiệm ở cây trồng là tạo ra  

     A. số lượng lớn cây trồng trong một thời gian ngắn. 

     B. các giống mới có năng suất cao. 

     C. các giống mới có độ thuần chủng cao. 

     D. các giống mới có khả năng kháng sâu bệnh. 

Câu 45. Giun đũa sống trong ruột lợn. Mối quan hệ giữa giun đũa và lợn là mối quan hệ 

     A. cộng sinh.  B. hỗ trợ.   C. cạnh tranh. D. kí sinh. 

Câu 46. Ở người, bộ nhiễm sắc thể 2n = 46. Bệnh nhân Tớcnơ có số lượng nhiễm sắc thể 

trong tế bào sinh dưỡng là bao nhiêu ? 

     A. 47.  B. 44.   C. 45.   D. 46.  

Câu 47. Ở ruồi giấm, trong tế bào sinh dưỡng có số lượng nhiễm sắc thể lưỡng bội là bao 



Trang 5/5 

nhiêu ? 

     A. 8.    B. 46.    C. 14.     D. 20. 

Câu 48. Ở một loài sinh vật, bộ nhiễm sắc thể 2n = 16. Số lượng nhiễm sắc thể trong tế 

bào sinh dưỡng của thể tam bội là 

     A. 24.  B. 32.   C. 40.   D. 48. 

Câu 49. Trong quá trình giảm phân I, các nhiễm sắc thể kép xếp thành hai hàng trên mặt 

phẳng xích đạo của thoi phân bào diễn ra vào kì nào ? 

     A. Kì cuối. B. Kì đầu.  C. Kì giữa.  D. Kì sau. 

Câu 50. Ở một loài sinh vật, gen A quy định cánh xám, a quy định cánh đen; gen B 

quy định cánh dài, b quy định cánh cụt. Phép lai nào sau đây cho tỉ lệ kiểu hình ở đời 

con là    3 cánh xám, dài : 3 cánh xám, cụt : 1 cánh đen, dài : 1 cánh đen, cụt ? 

     A. P: AABb x aaBb.     B. P: AaBB x AaBb.    

     C. P: AABB x aabb.    D. P: AaBb x Aabb. 

 

---- HẾT ---- 

 


