PHỤ LỤC 1

SỞ GD&ĐT LONG AN

CẤU TRÚC ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2020 - 2021
MÔN: TOÁN
Đề thi gồm 6 câu, thang điểm 10, thời gian 120 phút, phân bố như sau:
Câu 1: (1,5 điểm)
- Tính, rút gọn biểu thức số có chứa căn bậc hai số học.
- Rút gọn, chứng minh đẳng thức có chứa căn thức bậc hai.
Câu 2: (1,5 điểm)
- Giải phương trình có dạng A(x) = m hoặc A2(x) = m với m ≥ 0.
- Giải hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn.
Câu 3: (2,0 điểm)
- Vẽ đồ thị hàm số y = ax + b (a ≠ 0)
- Phương trình đường thẳng y = ax + b (a ≠ 0)
- Vị trí tương đối của các đường thẳng.
Câu 4: (1,5 điểm)
- Vận dụng hệ thức cạnh và đường cao. Tỉ số lượng giác của góc nhọn. Hệ
thức cạnh và góc trong tam giác vuông để tính độ dài đoạn thẳng, tỉ số lượng giác
của một góc, số đo góc.
Câu 5: (2,5 điểm)
Bài toán tổng hợp về đường tròn: Chứng minh nhiều điểm cùng thuộc một
đường tròn, đường thẳng là tiếp tuyến của đường tròn, đoạn thẳng bằng nhau, đẳng
thức hình học,...
Câu 6: (1,0 điểm)
Tìm giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất, giá trị nguyên, nghiệm nguyên (Dạng
đơn giản).
* Ghi chú: Phạm vi kiến thức: đến hết tuần 21 Toán 9, theo PPCT hiện
hành của Sở GD&ĐT Long An.
----- HẾT -----

SỞ GD&ĐT LONG AN

CẤU TRÚC ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2020 - 2021
MÔN: NGỮ VĂN
Đề thi gồm 2 phần, thang điểm 10, thời gian 120 phút, phân bố như sau:
I. Đọc – hiểu (5,0 điểm)
Kiểm tra kiến thức phần Tiếng Việt và các văn bản đã học trong chương
trình Ngữ văn lớp 9, cụ thể:
- Phần Tiếng Việt: Trọng tâm là các kiến thức về Tiếng Việt lớp 9 (tính đến
hết tuần 21 của phân phối chương trình chính thức do Sở GD&ĐT Long An ban
hành).
- Phần văn bản : Kiến thức về các văn bản phần văn học hiện đại và văn học
trung đại (tính đến hết tuần 21 của phân phối chương trình chính thức do Sở
GD&ĐT Long An ban hành).
II. Làm văn (5,0 điểm)
Viết bài tập làm văn hoàn chỉnh với một trong hai kiểu bài sau:
- Văn tự sự có sử dụng các yếu tố nghệ thuật hoặc yếu tố nghị luận, yếu tố
miêu tả nội tâm...
- Văn nghị luận xã hội với kiểu bài: Nghị luận về một sự việc, hiện tượng
đời sống.
* Chú ý: Không ra đề ở các văn bản đọc thêm, văn bản nhật dụng, văn bản
văn học nước ngoài và chương trình địa phương.
----- HẾT -----

SỞ GD&ĐT LONG AN

CẤU TRÚC ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2020 - 2021
MÔN: TIẾNG ANH
Đề thi gồm 30 câu, thang điểm 10, thời gian 60 phút, phân bố như sau:
PART 1. READING COMPREHENSION. (3,5 POINTS), (10 Câu)
1. Cloze text
Phần này gồm 6 câu (hoặc 1 đoạn văn ngắn có 6 chỗ trống với 7 từ cho sẵn.
Học sinh sẽ dùng các từ cho sẵn để điền vào các chỗ trống. (1,5 Points)
2. Read the passage and write the answers. (2,0 Points)
Phần này gồm có 4 câu: gồm các dạng câu hỏi:
Câu 1. Complete the answer (write no more than 3 words)
Câu 2. Complete the answer (write no more than 3 words)
Câu 3. Write full answer
Câu 4. Write full answer
Lưu ý: Các câu hỏi cloze text, bài đọc hiểu có thể không nằm trong SGK
nhưng vẫn thuộc các chủ đề, chủ điểm mà học sinh đã học ở học kì I trong chương
trình lớp 9 hệ 7 năm.
PART 2. USE OF ENGLISH. (3,5 POINTS), (14 Câu)
1. Put the verbs in the correct form or tense. (1,5 Points)
Phần này gồm có 6 câu, kiểm tra các điểm ngữ pháp sau:
- Simple present tense
- Simple past tense
- Simple future tense (will)
- Present perfect tense
- Modal verbs
- Gerund, infinitives
2. Complete each sentence with one suitable preposition or connective
given in the box. (1,25 Points)
Phần này gồm có 5 câu, học sinh sẽ dùng các từ cho sẵn để điền vào các chỗ
trống (6 từ cho sẵn), kiểm tra các điểm ngữ pháp sau:
- Prepositions of time
- Prepositions after adjectives

- Prepositions after verbs
- Connectives (không có although, though, even though)
3. Use the correct form of the word given in each sentence. (0,75 Point)
Phần này gồm 3 câu, học sinh dùng từ cho sẵn để viết đúng từ loại vào chỗ
trống.
PART 3. WRITING. (3 POINTS), (6 Câu)
1. Rewrite the following sentences as directed. (2,0 Points)
Phần này gồm có 4 câu, kiểm tra các điểm ngữ pháp sau:
- Wish
- Passive voice (present simple, past simple, present perfect, future simple)
- Suggestions
- Adverb clauses of result/ Adverb clauses of reason
2. Make meaningful sentences from the words or phrases given. (1,0
Point)
Phần này gồm có 2 câu, kiểm tra các mẫu câu sau:
- It + (be) + (not) + adj + (for O) + to Vo
- S + (be) + (not) + adj + that + S + V
- Conditional sentences type I
Học sinh sử dụng các gợi ý cho sẵn để viết thành câu có nghĩa. (Học sinh có
thể phải chia động từ, sử dụng thêm giới từ, mạo từ….)
---HẾT---

