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A. PHẦN TRẮC NGHIỆM:(6.5 điểm) 

I. Listening (2.0P) 

Part 1: Listen to the recording and decide if the following statements are True or False (1.0P). 

Question 1. Princess Diana was born in Norfolk, England in 1961. 

A. True  B. X  B. False  D. X 

Question 2. Princess Diana married Prince Charles at the age of 22. 

A. True  B. False C. X   D.X 

Question 3. Princess Diana was well-known for her fashion sense and her physical appearance. 

A. X   B. X  B. False  D. True 

Question 4. She died in an accident after paparazzi tried to chase her car. 

A. True  B. False C. X   D. X 

 

Part 2: Listen to the recording and choose the best answer (1.0P). 

Question 5. Which of the following can be a group leader? 

A. The biggest and strongest adult male gorilla  B. A female gorilla 

C. The biggest adult female gorilla    D. A grown-up gorilla 

Question 6. With whom do baby gorillas sleep at night? 

A. Their sisters      B. Their mothers 

C. Their fathers      D. Their mothers and sisters 

Question 7. Why do hunters kill mountain gorillas? 

A. For their skin      B. For their nests 

C. For the trees they live in     D. For food 

Question 8. Which of the following statements is NOT true? 

A. Mountain gorillas live in Africa. 

B. Scientists study gorillas and show a different picture of mountain gorillas. 

C. Life for mountain gorillas is peaceful. 

D. A gorilla sometimes eats worms. 

 

II. Phonetics (0.5 P ) 

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

differs from that of the other three in pronunciation in each of the following questions. 
Question 9:  A. advanced  B. established C. preferred  D. stopped 

Question 10:  A. heat  B. beat  C. meant  D. easy 

 

III. Grammar and Vocabulary (1.5P) 

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

following questions. 

Question 11:   It's time you tidied your room. It's getting _______. 

       A. messier and messier           B. more messier and messier  

       C. more messy and messy          D. more and more messy  

Question 12:  We went out for _______ dinner last night. _______restaurant we went was 

excellent. 

 A. a /A                       B. the / The                      C. x / The                         D. the / A 

Question 13:  I tried to talk to her, but she was as high as a _______. 

 A. kite B. house C. sky D. wall 
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Question 14:  We spend a lot of time together as a family, which sometimes is the best way to learn 

about _______. 

     A. customs          B. habits         C. activities      D. establishment  

Question 15: Police are _______ significant progress in fighting computer crime. 

  A. taking   B. keeping           C. putting                 D. making 

Question 16:   ________have announced that a major breakthrough in medicine has been made. 

     A. Research   B. Researchers           C. Researches                 D. Researching 

 

IV. Reading (2.0P) 

Part 1: Reading the following passage and mark the letter on your answer sheet to indicate the 

correct word that best fits each of the numbered blank (1.0P) 

Why is it that (17) ________ teenagers have the energy to play computer games until late at night 

but cannot find the energy to get out of bed  in  time for school? According to a new report, today’s 

generation of children  are in danger of  getting so little sleep that they are (18) ________ their 

mental and physical health at risk. Adults can easily survive on seven to eight hours’ sleep a night, 

whereas teenagers (19) ________ are addicted to games, require nine or ten hours. According to 

medical experts, one in five youngsters gets anything between two and five hours’ sleep a night less 

than their parents did at their age. 

This raises serious questions (20) ________ whether lack of sleep is affecting children’s ability to 

concentrate at school. The connection between sleep deprivation and lapses in memory, impaired 

reaction time and poor concentration is well arranged. 

 

Question 17: A. many  B. much  C. few   D. little 

Question 18: A. making  B. doing  C. playing  D. putting 

Question 19: A. whom  B. which  C. who  D. when 

Question 20: A. about  B. for   C. at   D. in 

 

Part 2: Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each 

of the following questions. (1.0P) 

 May  7,  1840,  was  the  birthday  of  one  of  the  most  famous  Russian  composers  of  the  

19
th

 century: Peter Illich Tchaikovsky. The son of a mining inspector, Tchaikovsky studied music as 

a child and later studied composition at the St. Petersburg Conservatory. His greatest period of 

productivity occurred between 1876 and 1890, during which time he enjoyed the patronage of 

Madame von Meck, a woman he never met, who gave him a living stipend of about $1, 000.00 a 

year. Madame von Meck later terminated her friendship with Tchaikovsky, as well as his living 

allowance, when she, herself, was facing financial difficulties. It was during the time of Madame 

von Meck's patronage, however, that Tchaikovsky created the music for which he is most famous, 

including the music for the ballets of Swan Lake and The Sleeping  Beauty.  

 Tchaikovsky's music, well known for its rich melodic and sometimes melancholy passages, 

was one of the first that brought serious dramatic music to dance. Before this, little attention had 

been given to the music behind the dance. Tchaikovsky died on November 6, 1893, ostensibly of 

cholera, though there are now some scholars who argue that he committed suicide. 

 

Question 21: What is the main idea of the passage? 

A. The life and music of Tchaikovsky    

B. Development of Tchaikovsky's music for ballets  

C. Tchaikovsky's relationship with Madame Von Meck  

D. The cause of Tchaikovsky's death  

Question 22: Which of the following is closest in meaning to the word "productivity" in 

paragraph 1?  
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A. fertility       B. affinity        C. creativity       D. maturity  

Question 23: According  to  the  passage,  all  of  the  following  describe  Madame  von  Meck  

EXCEPT ______. 

A. She had trouble with money 

B. She was a generous woman 

C. She liked Tchaikovsky's music 

D. She never saw Tchaikovsky in person 

Question 24: The word “which” in the passage refers to ______. 

A. madame von Meck’s patronage       B. the ballet Swan Lake       

C. Tchaikovsky’s music      D. Tchaikovsky living allowance 

 

V. Writing (2.0P) 

Part 1: 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. (0.5P) 

Question 25:  If you find a piece of music hard to play, break it up  into small sections and practice 

each one slowly.  

 A. of B. to  C. up D. into  

Question 26:  She requested that everyone in my class attends her presentation.  

     A.  requested  B. in        C. attends             D. her 

B. PHẦN TỰ LUẬN (1.5 điểm) 

 

Part 2: Rewrite the following sentences, using the cues in brackets so that the meaning stays the 

same (0.5P). 

 

Question 27:  She began teaching the children in this remote village five months ago. 

     She _________________________________________________________________ 

 

Question 28:  He had to stay in hospital because of his broken leg.  

 

    Because _______________________________________________________________ 

 

Part 3: Writing a paragraph (1.0P) 

In about 140 words, write a paragraph about disadvantages of watching TV for children. 

You can use suggestions or your own ideas: 

- Sitting in front of TV screens for too long is harmful to children’s health. 

- Many TV programmes and movies contain violent contents or sexual images which are 

inappropriate for children to watch.   

 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 
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……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

 

 

B. ĐÁP ÁN PHẦN TỰ LUẬN (1.5 điểm) 

Part 2: Rewrite the following sentences, using the cues in brackets so that the meaning stays the 

same (0.5P). 

 

Question 27:  She began teaching the children in this remote village five months ago. 

  She __________________________________________________________ 

  She has taught/ has been teaching the children in this remote village for five months. 

Question 28:  He had to stay in hospital because of his broken leg.  

 Because _________________________________________________________ 

 Because his leg was broken, he had to stay in hospital.  

Part 3: Writing a paragraph (1.0P) 

In about 140 words, write a paragraph about disadvantages of waching TV for children. 

You can use suggestions or your own ideas: 

- Sitting in front of TV screens for too long is harmful to children’s health. 

- Many TV programmes and movies contain violent contents or sexual images which are 

inappropriate for children to watch.   

 

HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI VIẾT THEO CHỦ ĐỀ  

GIÁO VIÊN CHO ĐIỂM MỖI THÀNH PHẦN ỨNG VỚI MỨC ĐỘ NHẬN THỨC HỌC 

SINH ĐẠT ĐƯỢC 

Tổng: 

1 điểm 

Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao 

Nội dung 

(0.4đ) 

(0.1đ) 

- Trả lời ở mức độ 

tối thiểu yêu cầu 

của bài. Bài viết 

có câu chủ đề và 

các thành phần cơ 

bản. 

- Viết được một 

số ý chính nhưng 

có chỗ diễn đạt 

không rõ, bị lặp ý, 

không liên quan, 

(0.2đ) 

- Trả lời được cơ 

bản yêu cầu của 

bài. Bài viết có 

câu chủ đề. Các 

thành phần cơ bản 

đều được phát 

triển, đôi khi có 

chỗ phát triển 

chưa cân xứng. 

- Viết được cơ 

bản đủ ý chính. 

(0.3đ) 

- Trả lời khá đầy 

đủ yêu cầu của 

bài. Bài viết có 

câu chủ đề. Các 

thành phần cơ bản 

được phát triển 

tương đối kỹ, 

logic và cân xứng. 

- Viết đủ ý chính, 

các ý có liên quan 

(0.4đ) 

- Trả lời đầy đủ 

yêu cầu của bài. 

Bài viết có câu 

chủ đề. Các thành 

phần cơ bản được 

phát triển kỹ, 

logic, cân xứng. 

- Đủ ý, các ý 

thống nhất, có liên 

quan chặt chẽ. 
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gây khó hiểu cho 

người đọc. 

 

Có một vài ý 

không liên quan, 

gây khó hiểu cho 

người đọc. 

- Có đôi chỗ dẫn 

chứng còn chưa 

phù hợp 

đến chủ đề. 

- Dẫn chứng phù 

hợp, khá thuyết 

phục. 

 

- Dẫn chứng hay 

và thuyết phục. 

Tổ chức thông 

tin và tính liên 

kết 

(0.2đ) 

(0.05đ) 

- Thông tin bị lặp 

và ảnh hưởng đến 

diễn đạt. 

- Sắp xếp ý thiếu 

logic, thiếu tính 

liên kết. 

- Ít sử dụng hoặc 

sử dụng lặp các 

phương tiện kết 

nối, hoặc sử dụng 

các phương tiện 

kết nối chưa chính 

xác. 

(0.1đ) 

- Thông tin còn bị 

lặp 

- Sắp xếp các ý có 

logic, có tính liên 

kết, mặc dù tính 

mạch lạc giữa các 

câu còn thấp hoặc 

máy móc 

- Sử dụng các 

phương tiện kết 

nối tuy còn đơn 

giản nhưng đúng 

nghĩa. 

(0.15đ) 

- Thông tin ít khi 

bị lặp 

- Sắp xếp ý logic, 

mạch lạc, dễ đọc, 

dễ hiểu 

- Sử dụng khá đa 

dạng và chính xác 

các phương tiện 

kết nối 

 

 

(0.2đ) 

- Thông tin không 

bị lặp 

- Sắp xếp ý logic, 

mạch lạc cao. Bài 

viết có tổng thể 

hài hòa, trôi chảy, 

uyển chuyển, tự 

nhiên 

- Sử dụng đa dạng 

và chính xác các 

phương tiện kết 

nối. 

 

Từ vựng 

(0,2đ) 

(0.05đ) 

- Từ vựng liên 

quan đến chủ đề 

hạn chế, lặp, hoặc 

không phù hợp. 

- Dạng từ, chính 

tả còn viết sai, 

gây hiểu lầm hoặc 

khó chịu cho 

người đọc. 

 

(0.1đ) 

- Từ vựng tạm đủ 

để diễn đạt thông 

tin liên quan tới 

chủ đề. Một số 

chỗ dùng từ chưa 

phù hợp hoặc viết 

sai dạng từ. 

- Còn mắc một số 

lỗi sai về dạng từ 

và chính tả gây 

khó khăn cho 

người đọc. 

 

(0.15đ) 

- Từ vựng đa dạng 

có liên quan đến 

chủ đề. 

Đôi chỗ còn mắc 

lỗi dùng từ chưa 

phù hợp hoặc sai 

dạng từ. 

- Có sử dụng từ 

đồng nghĩa, trái 

nghĩa, kết hợp từ, 

thành ngữ… 

- ít lỗi sai về 

chính tả. 

(0.2đ) 

- Từ vựng phong 

phú liên quan đến 

chủ đề, diễn đạt tự 

nhiên. Dùng từ 

phù hợp, chính 

xác. 

- Sử dụng đa dạng 

các từ đồng nghĩa, 

trái nghĩa, kết hợp 

từ, thành ngữ… 

- Rất ít lỗi về 

dạng từ và chính 

tả. 

Ngữ pháp 

(0,2đ) 

(0.05đ) 

- Sử dụng cấu trúc 

câu đơn giản. 

- Mắc nhiều lỗi 

(0.1đ) 

- Sử dụng các cấu 

trúc câu khác 

nhau. 

(0.15đ) 

- Sử dụng đa dạng 

cấu trúc câu. 

- Thi thoảng còn 

(0.2đ) 

- Sử dụng đa 

dạng, linh hoạt 

cấu trúc câu. 



6 

 

sai về ngữ pháp 

và chấm câu, gây 

khó hiểu cho 

người đọc. 

 

- Có khá nhiều lỗi 

sai về ngữ pháp 

và chấm câu, đôi 

chỗ gây khó hiểu 

cho người đọc. 

 

mắc lỗi về ngữ 

pháp và chấm 

câu, nhưng người 

đọc vẫn có thể 

hiểu. 

 

- Còn một vài lỗi 

nhỏ vê ngữ pháp 

và chấm câu, 

người đọc vẫn 

thấy dễ hiểu. 

 

 


