
Trang 1/5 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TỈNH NGHỆ AN 

ĐỀ THI MINH HỌA 

(Đề thi có 5 trang) 

KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT  

NĂM HỌC 2019 - 2020 

BÀI THI TỔ HỢP 

 Thời gian làm bài : 90 phút, không kể thời gian phát đề 

 

 

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

Read the following passage and mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to 

indicate the correct word or phrase that best fits each of the numbered blanks from 1 to 

4. 
Have you ever wondered whether fish drink or not? (1)______ living things must drink, and 

require a fresh supply of water. A person can go without food for many days, but he or she 

(2)______ go for long without water. Fish drink and the fish that live in salt water must drink salt 

water. (3)______, when we watch them in an aquarium and see them opening and closing their 

mouths, we must not assume that they are drinking. Fish need water for its oxygen. The water 

that they seem to be gulping gives them oxygen,  (4)______ is in the water. On the other hand, 

when a fish drinks, it swallows water, just the way we do.  

Question 1: A. Some   B. All   C. No    D. Each  

Question 2: A. must not B. must  C. cannot  D. can 

Question 3: A. However B. Because  C. Therefore  D. So 

Question 4: A. which  B. there  C. that   D. what 
 

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word CLOSEST in 

meaning to the underlined word in the following question. 
Question 5: The number of competitors who takes part in the Olympic Games increases every 

year. 

 A. accepts B. happens C. takes place D.  joins 

 

Mark the letter A, B, C, D on your answer sheet to indicate the word whose underlined 

part differs from the other three in pronunciation in the following question. 
Question 6: A. pipe B. stripe C. similar D. climate 

 

Mark the letter A, B, C, D on your answer sheet to indicate the word that differs from 

the other three in the position of primary stress in the following question. 
Question 7: A. teacher B. table C. careful D. begin 

 

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the underlined part that 

needs correction in each of the following questions. 
Question 8:   English is interesting , useful , important , and many people like it.  

 A  B  C  D  
 

 Question 9: This is a photograph of my when I was a ten-year old boy. 

                     A  B  C  D  

Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to 

indicate the correct answer to each of the questions from 10 to 13.  
Great minds: Vincent van Gogh 

Vincent van Gogh was a famous artist and painter. Today, he is known for such paintings 

as “The Starry Night” and “Sunflowers.” But the funny thing about fame is that sometimes you 

don’t get appreciated while you’re alive. Such is the case with van Gogh. He wasn’t recognized 
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for this great work until after his death. 

 He was born in 1830 in the Netherlands. He had two brothers and three sisters. His father 

and grandfather were ministers while his mom took care of the family and household. But at the 

age of 27, he decided to follow his heart and pursue art full time. He preferred to draw pictures 

of middle class and poor people. One of his earliest famous paintings was called “The Potato 

Eaters.”  

 His brother Theo tried to sell his paintings, but nobody wanted to buy them. Then Theo 

introduced him to a new style of painting called Impressionism. This style is not about painting 

something realistic.  

 Today, he’s considered one of the greatest painters of all time. And as you can imagine, 

some of his paintings sell for millions of dollars. “Portrait of Doctor Gachet” was sold for $82.5 

million. That’s a world record!  

Question 10: Who was an important supporter of van Gogh’s art career?  

 A. The supporters of his art career.  B. His brother Theo. 

 C. His mother and Theo, his brother.  D. His father and grandfather. 

Question 11: When did he decide to follow his heart and pursue art full time? 

 A. In 1857. B. In 1850. C. In 1890. D. In 1830. 

Question 12: All of the following are famous paintings by Vincent van Gogh EXCEPT ______. 

 A. The Potato Eaters        B. The Starry Night   

 C. The Last Supper D. Portrait of Doctor Gachet 

Question 13: Which has the same meaning as the word “alive”?  

 A. dead B. living C. lively D. lonely 

 

Mark the letter A, B, C, D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the 

following question. 

 
Question 14: Mary:  “Can you do me a favor now?” 

                      Tom: “______.” 

 A. No, thanks B. I’ll be OK C. So do I D. Sure 

Question 15: You must look ______ for the child carefully because he is playing with all these 

electric toys. 

 A. on B. up C. out D. after 

Question 16: I was really ______ by the beauty of this city. 

 A. impression B. impressive C. impress D. impressed 

Question 17: I have a pen pal in England. We ______ with each other at least once a month.  

 A. answer B. correspond  C. reply D. say 

Question 18: He has never had an accident because he always drives ______. 

 A. careful B. carelessly  C. careless D. carefully 

 

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is 

closest in meaning to each of the following questions. 
 

Question 19: I haven’t seen her father for five years. 

 A. Five years is a long time for me to see her father. 

 B. The last time I saw her father was five years ago. 

 C. It’s five years when her father first saw me. 

 D. Five years ago I first saw her father. 

Question 20: You can cook better than your sister. 

 A. Your sister can’t cook as badly as you.    

 B. Your sister can’t cook as well as you. 

 C. Your sister can’t cook worse than you.    

 D. Your sister can’t cook well and neither can you. 



Trang 3/5 

MÔN LỊCH SỬ (15 câu: từ câu 21 đến câu 35) 
Câu 21: Ngay sau Chiến tranh thế giới thứ hai, nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước và nhân dân Xô 

viết là 

 A.  chống lại sự  bao vây cấm vận của các nước phương Tây. 

 B.  khôi phục nền kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh. 

 C.  phá vỡ thế độc quyền hạt nhân của Mĩ. 

 D.  mở rộng quan hệ đối ngoại với các nước xã hội chủ nghĩa. 

Câu 22. Kết quả nào không phải của Liên Xô đạt được trong công cuộc xây dựng cơ sở vật chất-

kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội (từ những năm 1950 đến đầu những năm 70 của thế kỉ XX)? 

    A.  Là trung tâm kinh tế - tài chính thứ hai thế giới. 

 B.  Là cường quốc công nghiệp đứng thứ hai thế giới. 

 C.  Sản lượng công nghiệp chiếm khoảng 20% của thế giới. 

 D.  Sản xuất công nghiệp bình quân hàng năm tăng 9,6%. 

Câu 23:  Sự kiện nào đánh dấu bước phát triển quan trọng về tổ chức của ASEAN trong những 

năm 90 của thế kỉ XX? 

 A.  Tháng 7-1992, Việt Nam và Lào tham gia Hiệp ước Ba-li. 

 B.  Tháng 7-1995, Việt Nam chính thức gia nhập tổ chức ASEAN.  

 C.  Tháng 7-1997, Lào và Mi-an-ma gia nhập tổ chức ASEAN. 

 D.  Tháng 4-1999, Cam-pu-chia được kết nạp vào tổ chức ASEAN. 

Câu 24:  Từ những thập kỉ 60-70 của thế kỉ XX, Mĩ La-tinh trở thành “Lục địa bùng cháy” vì 

 A.  có nhiều cuộc bãi công của công nhân. 

 B.  đã tiến hành nhiều cải cách tiến bộ. 

 C. bùng nổ cao trào đấu tranh vũ trang. 

 D. chính quyền độc tài phản động bị lật đổ ở nhiều nước. 

Câu 25:  Nhận xét nào sau đây đúng với vai trò của tổ chức Liên hợp quốc? 

 A.  Củng cố và tăng cường sức mạnh của hệ thống xã hội chủ nghĩa, góp phần giữ gìn an ninh 

thế giới. 

 B.   Duy trì hòa bình và an ninh thế giới, giải quyết các vấn đề quốc tế, thúc đẩy các mối quan 

hệ hợp tác. 

 C.  Ổn định và phát triển khu vực châu Á- Thái Bình Dương, giữ gìn hòa bình bền vững trong 

khu vực và thế giới. 

 D.  Giữ gìn hòa bình, an ninh của châu Âu và thế giới, tạo thế cân bằng giữa các nước xã hội 

chủ nghĩa và các nước tư bản chủ nghĩa.  

Câu 26:  Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản năm 1930 diễn ra ở đâu? 

 A.  Xiêm (Thái Lan). 

 B.  Quảng Châu (Trung Quốc). 

 C.  Phố Hàm Long (Hà Nội, Việt Nam). 

 D.  Cửu Long (Hương Cảng,Trung Quốc). 

Câu 27:  Chính cương vắn tắt của Đảng, Sách lược vắn tắt của Đảng do ai soạn thảo? 

 A.  Trần Phú. B.  Hồ Tùng Mậu. C.  Lê Hồng Phong.  D.  Nguyễn Ái Quốc. 

Câu 28:   Trong giai đoạn 1930-1931, địa phương có phong trào đấu tranh quyết liệt nhất là 

    A.  Thanh Hóa và  Hà Tĩnh.      B.  Nghệ An và Hà Tĩnh. 

 C.  Thanh Hóa và Nghệ An. D.  Hà Tĩnh và Quảng Bình. 

Câu 29:  Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương diễn ra 

vào tháng 5-1941 vì  

 A.  Nhật, Pháp cấu kết với nhau bóc lột nhân dân Đông Dương. 

 B.  tình hình cách mạng trong nước có nhiều chuyển biến mới. 

 C.  Nhật đảo chính Pháp, độc chiếm Đông Dương. 

 D.  yêu cầu thành lập Mặt trận Việt Minh. 

Câu 30:  Một trong những quyết định quan trọng của Đảng Cộng sản Đông Dương trong Tổng 

khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 là gì?  

 A.  Phát động cao trào kháng Nhật, cứu nước làm tiền đề cho Tổng khởi nghĩa. 
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 B.  Tổng khởi nghĩa trong cả nước, giành chính quyền trước khi quân Đồng minh vào. 

   C. Chủ trương thành lập Việt Nam độc lập đồng minh (gọi tắt là Việt Minh). 

 D. Thống nhất các lực lượng vũ trang thành Việt Nam giải phóng quân. 

Câu 31: Chủ trương của Đảng, Chính phủ ta tránh xung đột với quân Trung Hoa Dân quốc 

(quân Tưởng) ở miền Bắc vào năm 1946 nhằm 

 A. tránh một lúc phải đối phó với nhiều kẻ thù. 

 B. tạo áp lực với thực dân Pháp ở miền Nam. 

 C. cô lập lực lượng phản cách mạng trong nước. 

 D. kéo dài thời gian ký hiệp ước giữa Tưởng và Pháp. 

Câu 32: Tính chất toàn dân trong đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp của Đảng ta được 

thể hiện như thế nào? 

 A.  Kế thừa và phát huy truyền thống của dân tộc: lấy ít đánh nhiều, lấy yếu chống mạnh. 

 B.  Thực hiện trên tất cả mọi mặt trận: quân sự, chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và ngoại 

giao. 

 C.  Huy động sức mạnh của toàn dân, trong đó lấy lực lượng vũ trang nhân dân làm nòng cốt. 

 D. Đem sức ta mà giải phóng cho ta, đồng thời ra sức tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế. 

Câu 33:  So với Hiệp định Sơ bộ (6 - 3 - 1946), kết quả lớn nhất mà nhân dân Việt Nam đạt 

được trong Hiệp định Giơnevơ (21 - 7 - 1954) là gì? 

 A.  Pháp công nhận Việt Nam là một quốc gia tự do nằm trong khối Liên hiệp Pháp. 

 B.  Pháp thừa nhận Việt Nam tiến tới thống nhất bằng cuộc tổng tuyển cử tự do trong cả nước 

vào tháng 7 – 1956. 

 C.  Pháp công nhận Việt Nam là một quốc gia thống nhất nhưng tạm thời chia cắt hai miền. 

 D.  Pháp công nhận nền độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam. 

Câu 34: Từ thắng lợi của ta trong cuộc Tiến công chiến lược  Đông - Xuân 1953-1954 chứng tỏ 

 A. lực lượng cơ động của thực dân Pháp ở Đông Dương chưa đủ mạnh. 

 B. quân chủ lực của thực dân Pháp buộc phải phân tán, đóng ở nhiều nơi. 

 C. thực dân Pháp phải tăng cường ngụy quân, xây dựng thêm quân đội. 

 D. thực dân Pháp phải giữ thế phòng ngự chiến lược trên chiến trường Bắc Bộ. 

Câu 35:  Từ nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước (1954-1975), bài 

học nào được Đảng ta vận dụng để tiếp tục lãnh đạo công cuộc xây dựng đất nước hiện nay? 

 A.  Dựa hoàn toàn vào sự giúp đỡ của cộng đồng quốc tế. 

 B.  Tranh thủ tuyệt đối sự ủng hộ của các nước trong phe XHCN. 

 C.  Đường lối chính trị, quân sự độc lập, tự chủ, đúng đắn và sáng tạo. 

 D.  Thực hiện đồng thời cách mạng xã hội chủ nghĩa và cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân. 

 

MÔN HÓA HỌC (15 câu: từ câu 36 đến câu 50) 
Câu 36:  Để phân biệt khí metan và khí hiđro ta có thể dùng cách nào dưới đây? 

A. Đốt cháy cả hai chất rồi dẫn sản phẩm cháy vào dung dịch NaCl. 

B. Đốt cháy cả hai chất rồi dẫn sản phẩm cháy vào nước vôi trong dư. 

C. Cho cả hai chất phản ứng với clo. 

D. Lần lượt dẫn hai chất sục vào dung dịch brom. 

Câu 37:  Trong công nghiệp axit axetic được điều chế trực tiếp từ chất nào sau đây? 

 A.  C2H4 B.  C4H10 C.  C2H2 D.  CH3OH 

Câu 38:  Oxit tác dụng được với nước để tạo ra axit là: 

 A.  CO B.  FeO C.  CaO D.  SO3
 
 

Câu 39:   Kim loại màu trắng bạc, dẻo, nhẹ, bền, được sử dụng để chế tạo thân vỏ ô tô, máy bay 

và tàu vũ trụ là kim loại nào sau đây? 

 A.  Fe B.  Zn C.  Al D.  Ag 

Câu 40:  Phân tử C4H10 có mấy công thức cấu tạo? 

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



Trang 5/5 

Câu 41:  Cacbon oxit (CO) thuộc loại oxit nào? 

 A.  Oxit lưỡng tính. B.  Oxit bazơ. 

 C.  Oxit trung tính. D.  Oxit axit. 

Câu 42:  Cho sơ đồ:  CH3COOH  +  X    CH3COOK  +   H2O  +  CO2 Vậy X là phương án 

nào sau đây. 

 A.  K B.  KOH C.  K2O D.  K2CO3 

Câu 43:  Cho 1ml đến 2 ml dung dịch H2SO4 loãng vào ống nghiệm đựng sẵn vài viên kẽm, thấy 

kẽm bị tan dần và khí không màu thoát ra là do: 

 A.  Kẽm tác dụng với dung dịch H2SO4 sinh ra khí SO3 

 B.  Kẽm tác dụng với nước sinh ra khí H2 

 C.  Kẽm tác dụng với dung dịch H2SO4 sinh ra khí SO2 

 D.  Kẽm tác dụng với dung dịch H2SO4 sinh ra khí H2 

Câu 44:  Khí nào sau đây được dùng để kích thích quả mau chín? 

 A.  Khí etilen B.  Khí cacbon oxit C.  Khí metan D.  Khí nitơ 

Câu 45:   Dãy các chất khí đều tác dụng được với dung dịch NaOH: 

 A.  CO2, CO B.  Cl2, H2 C.  Cl2, CO D.  Cl2, CO2 

Câu 46:  Cho Cu vào H2SO4 đặc, nóng chất khí sinh ra là : 

 A. H2 B.  O2 C.  SO2 D.  SO3 

Câu 47:  Cho 100ml dung dịch CuCl2 1M  tác dụng vừa đủ với 100ml dung dịch NaOH. Nồng 

độ mol của chất tan trong dung dịch sau phản ứng là (xem thể tích dung dịch sau phản ứng thay 

đổi không đáng kể): 

    A. 2M         B. 0,2M      C. 1M             D. 0,5M 

Câu 48:  Cho 1500 ml dung dịch axit axetic nồng độ 0.1M tác dụng với 2,4 gam kim loại magie 

đến phản ứng hoàn toàn. Thể tích khí hiđro thu được ở điều kiện tiêu chuẩn là: 

A. 0,84 lít.         B. 4,48 lít.                 C. 3,36 lít.      D. 1,68 lít. 

Câu 49:  Để loại bỏ Fe ra khỏi hỗn hợp (Cu và Fe) thì ta cho hỗn hợp vào 

A. Dung dịch AgNO3 dư.  B. Dung dịch FeCl2 dư.     C. Nước dư.     D. Dung dịch 

HCl dư. 

Câu 50:  Cho sơ đồ biến đổi hóa học sau: 

Phi kim   oxit axit 1   oxit axit 2   axit 

Sơ đồ nào sau đây phù hợp với biến đổi hóa học trên? 

 A.  P   P2O5   P2O3   H3PO4 B.  S   SO2   SO3   H2SO4 

 C.  S   SO3   SO2   H2SO4 D.  C   CO2   CO   H2CO3 

 

---- HẾT ---- 

 


