
TN TL

TN TL TN TL TN TL TN TL

1 1 1 0

3 1 1 0

4 1 1

5 1 1 0

Tổng số

 câu hỏi

Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng caoKỹ năng
Đơn vị kiến thức, kĩ năng 

cần đánh giá

Mức độ kiến thức,

 kỹ năng cần đánh giá

LISTENING

(2.5 pts)

1. Nghe một đoạn hội thoại, 

độc thoại liên quan đến các 

chủ đề đã học. Học sinh tra 

lời câu hỏi bằng cách chọn 

phương án (A, B, C hoặc D, 

đúng/sai 

( 5 câu)

SỞ GD-ĐT LÂM ĐỒNG

TRƯỜNG THPT ĐƠN DƯƠNG

Nhận biết

- Nghe lây thông tin chi tict 

vê + số lượng

 + thời gian 

+ ngừ cành 

+ sự kiện 

+ nơi chốn 

+ địa đicm

+ tên người /địa danh

Thông hiểu

Hiểu nội dung chính của 

đoạn độc thoại/ hội thoại để 

chọn câu trả lời

2 1

Câu hỏi

số câu hỏi theo mức độ nhận thức

BẢNG ĐẶC TẢ KỸ THUẬT ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ 2 

( HỆ 7 năm; thời gian làm bài : 45 phút)

1 0



Vận dụng

Nắm được ý chính của

 người nghe để đưa ra 

trả lời phù hợp.

Hiểu nhiều chi tiết loại trừ 

các chi tiết sai để chọn đáp 

án đúng.

0 0

6 1 1 0

7 1 1

8 1

1

0

9 1 1 0

10 1 1

0

0 0

LISTENING

(2.5 pts)

1. Nghe một đoạn hội thoại, 

độc thoại liên quan đến các 

chủ đề đã học. Học sinh tra 

lời câu hỏi bằng cách chọn 

phương án (A, B, C hoặc D, 

đúng/sai 

( 5 câu)

2. Nghe một đoạn hội thoại, 

độc thoại liên quan đến các 

chủ đề đã học. Học sinh tra 

lời câu hỏi bằng cách chọn 

phương án (A, B, C hoặc D 

và điền vào chỗ trống trong 

câu

(5 câu)

Nhận biết

- Nghe lây thông tin chi tict 

vê:

+ các hoạt động hàng ngày 

cùa một người nào đỏ;

+ trường, lớp, thây cô, môn 

học, các hoạt động dicn ra ở 

trường, ...;

+ quê quán, ngày tháng năm 

sinh, quá trình học tập vả 

nhưng đóng góp của một 

nhân vật lịch sử/một người 

nôi tiếng;

+ một nhóm/tô chức/câu lạc 

bộ hoạt động từ thiện/nhân 

đạo.

Thông hiểu

- Hiểu nội dung chinh của 

đoạn độc thoại / hội thoại về 

chủ đề điền thông tin còn 

thiếu vào chồ trong (gap-

filling ) hoặc/và chọn thông 

tin đúng đẻ trà lời câu hỏi 

(MCỌs)



Vận dụng

Tổng hợp thông tin từ nhiều 

chi tiết, loại trừ các chi tiết  

sai để chọn đáp án đúng

Lưu ý: Các phương án nhiễu 

cần khác biệt rõ ràng với đáp 

án về âm, số..

0 0

11 1 1 0

12 1 1 0

13 1 1 0

14 1 1 0

Nhận biết

- Từ vựng quan trọng trong 

SGK

- Thành ngữ, động từ ghép 

đã học.

Pronunciation

(2 câu) các nguyên âm đã 

học

Vocabulary

( 2 câu)

Các từ vựng đà học theo chủ 

điểm:

- Thế giới đại dương

- Báo tôn thiên nhiên

- Vườn quốc gia

- Âm nhạc

2. Nghe một đoạn hội thoại, 

độc thoại liên quan đến các 

chủ đề đã học. Học sinh tra 

lời câu hỏi bằng cách chọn 

phương án (A, B, C hoặc D 

và điền vào chỗ trống trong 

câu

(5 câu)

LANGUAGE

(2.5 pts)

Nhận biết 

- Nhận biết các nguyên âm 

thông qua các từ vựng quen 

thuộc

- Nhận biết các âm phụ âm 

đôi đă học: / b /, / p /, / d /, /t/ 

 / s /, / z / thông qua các từ 

vựng quen thuộc.



Thông hiểu

- Từ loại của những từ quan 

trọng.

- Biết cách sử dụng trạng từ 

chỉ tần suất.

-Hiểu được nghĩa của từ, 

cụm từ, thành ngữ trong 

ngữ cảnh

15 1 1 0

16 1 1 0

17 1 1 0

Nhận biết

- Câu điêu kiện loại 2, 3.

- Sứ dụng câu bị động.

18 1 1 0

Thông hiểu

- Biết cách sử dụng 

Should/shouldn 't /

- Wh-questions

- Động từ nguyên mẫu

- Hiểu các điểm ngữ pháp đã 

học.

19 1 1 0

Vận dụng

Cấu tạo từ: sử dụng từ vựng 

phù hợp trong văn cảnh( 

danh từ, tính từ, động từ, 

trạng từ, đồng nghĩa, trái 

nghĩa...

Grammar

( 4 câu)

Các chù điềm ngừ pháp đà 

học:

- Câu điều kiện loại

2,3

- Câu bị động

- Should / shouldn't- 

- Wh-questions

- Động từ nguyên mẫu/danh 

động từ

Word forms 

(2 câu)

LANGUAGE

(2.5 pts)



Vận dụng

-Vận dụng những điểm ngữ 

pháp đã học vào bài viết, kỹ 

năng nói, kỹ năng nghe

20 1 1 0

Nhận biết

- Nhận biết các thì HTĐ QKĐ, 

QKHT

- Câu ĐK 2,3

- Biết các từ hạn định

- Từ loại

21 1 1 0

22 1 1 0

thông hiểu

Nghĩa của từ trong văn cảnh

23 1 1 0

24 1 1 0

Vận dụng

Phân tích mối liên kết giữa 

các câu trong văn bản để 

chọn liên từ phù hợp

25 1 1 0

Grammar

( 4 câu)

Các chù điềm ngừ pháp đà 

học:

- Câu điều kiện loại

2,3

- Câu bị động

- Should / shouldn't- 

- Wh-questions

- Động từ nguyên mẫu/danh 

động từ

1/Cloze test

( 5 câu)

Hiểu được bài đọc cố đọ dài 

khoảng 120 từ về các chủ 

điểm đã học

- Thế giới đại dương

- Báo tôn thiên nhiên

- Vườn quốc gia

- Âm nhạc

READING 

(2.5 pts)

LANGUAGE

(2.5 pts)



Nhận biết

- Thông tin chi tiết

-Từ đồng nghĩa

26 1 1 0

thông hiểu

- Hiểu ý chính của bài đọc

-Hiểu nghĩa tham chiếu

27 1 1 0

28 1 1 0

29 1 1

30 1 1 0

Vận dụng cao

Thể hiện quan điểm cá nhân 

về nội dung bài đọc

( Tích hợp và kiểm tra kỷ 

năng viết)

0 0

Vận dụng

-Đoán nghĩa của từ trong 

văn cảnh.

-Hiểu, phân tích, tổng hợp ý 

chính của bài đẻ chọn câu 

trả lời phù hợp

-Hiểu ngụ ý của tác giả

2/ Reading comprhendion

(5 câu)

Hiểu được nội dung chính và 

nội dung chi tiết đoạn văn 

bản có độ dài khoản 200 từ 

xoay quanh các chủ điểm có 

trong chương trình

(Tiêu đề, từ quy chiếu, từ 

đồng nghĩa, 1 thông tin chi 

tiết có trong bài đọc

bài 9- 12

READING 

(2.5 pts)



31 1 1 0

32 1 1 0

33 1 0 1

34 1 0 1

35 1 0 1

36 1 0 1

37 1
0

1

38 1
0

1

39 1
0

1

40 1 0

1

16 0 12 0 4 4 0 4 32 8

4.0 0 3.0 0 1.0 1.0 0 1.0 8.0 2

Lưu ý: Với câu hỏi ở mức độ nhận biết và thông hiểu thì mỗi câu hỏi cần được ra ở một chỉ báo của mức

 độ kiến thức, kỹ năng cần kiểm tra, đánh giá tương ứng

3070

TỔNG 

Error identification

(2 câu)

Sentence transformation

(4 câu)

Letter / Paragraph 

-Viết hồ sơ (profile)

- Lấy thông tin từ bản biểu 

để viết một đoạn văn

- Viết một lá thư mời/ chấp 

nhận/ từ chối

Vận dụng cao

Sử dụng cấu trúc đã học để 

viết ở mức đọ đoạn văn 

hoặc lá thư

Thông hiểu

-Chuyển đổi thì

- Câu chủ động sang câu bị 

động.

Vận dụng

- Viết lại câu sử dụng từ gợi 

ý (Gerund / to inf

- Chuyển đổi câu ĐK 2,3

Nhận biết

- Nhận biết lỗi hòa hợp 

trong câu

(Chủ ngữ, tân ngữ, tính từ 

sở hữu, đại từ phản thân, 

danh từ, động từ, từ loại…

WRITING 

(2.5 pts)


