
NỘI DUNG HỌC SINH ÔN TẬP Ở NHÀ TỪ 16/ 3 ĐẾN 21/ 3 

KHỐI 7 

Yêu cầu:  

 HS làm vào ở ôn tập Toán/ Văn/ Anh.  Hoàn thành bài tập theo từng buổi/ từng ngày  

như lịch bên dưới. 

 HS có thể trực tiếp với GVCN, GVBM qua kênh của lớp (Zalo/ Mesenger/ Facebook…) để được 

hỗ trợ thêm. 

Thứ/ 
Ngày 

Nội dung HS cần thực hiện 

Thứ hai 
16/3 

Toán 
(Buổi sáng) 

Bài 1: Xác định hệ số, phần biến. ( HS kẻ bảng và làm theo mẫu) 

 Hệ số Phần biến 

7xy6 7 xy6 
2 42x y    

32

3
xy t


 

  

50,15x yz   

0,3yz   

5 619x yzt   

229x y   

3 29 y z   

55x bc  
  

53

7
yz t


 

  

3 411y t  
  

0,3xy     

3 421xy a  
  

27xy  
  

3 33a bc  
  

26

5
y z


 

  

 

Ngữ Văn 
(Buổi chiều) 

1. Hoàn thành nội dung vào bảng sau đây: 

Đặc điểm Văn bản báo cáo Văn bản đề nghị 
Nội dung   
Hình thức   



2. Khi viết văn bản đề nghị và văn bản báo cáo, về hình thức cần lưu 
ý điều gì? 

Tiếng Anh 
(Buổi tối) 

 
Giải đề Tiếng Anh (đề bên dưới) 
 

Thứ ba 
17/3 

Toán 
(Buổi sáng) 

Bài 2: Xác định hệ số, phần biến. ( HS kẻ bảng vào vở) 

 Hệ số Phần biến 

4x3 y6   

81

2
xy  

  

2 315x y ta    

50,1a bc   

0,3abcd   

2 3 4 57x y z t   

211x ya   

1, 25 yzcb   

8 7 63

2
x y z


 

  

53

7
abc  

  

3 32xy t  
  

30,15xy z  
  

3 411ab c  
  

2 2210x y  
  

3 3 3375a b c  
  

6

5
a  

  

 

Ngữ Văn 
(Buổi chiều) 

 
Hãy viết một văn bản đề nghị theo tình huống sau: Có một bộ phim 
rất hay liên quan tới tác phẩm đang học, cả lớp cần đi xem tập thể. 
Em đại diện lớp đề nghị với Giáo viên chủ nhiệm. 
 

Tiếng Anh 
(Buổi tối) 

 
Giải đề Tiếng Anh (đề bên dưới) 
 
 



Thứ tư 
18/3 

Toán 
(Buổi sáng) 

Bài 3: Xác định hệ số, phần biến. ( HS kẻ bảng vào vở) 

 Hệ số Phần biến 

3ab6   
2 72a b    

3 911

3
ay t  

  

5 110,2m nz   

40,11abcde   

5211x   

2 2222x y   

7777abc     

8 53

13
x y z


 

  

3 43a b cd  
  

70, 222 de h  
  

3 3 3333a b c  
  

2111y  
  

999a     

163,7 y  
  

 

Ngữ Văn 
(Buổi chiều) 

 
Hãy viết một văn bản báo cáo theo tình huống sau: Trong tiết sinh 
hoạt lớp, Giáo viên chủ nhiệm muốn biết kết quả và tình hình hoạt 
động của lớp trong tuần vừa qua. Em đại diện lớp báo cáo với Giáo 
viên chủ nhiệm. 
 

Tiếng Anh 
(Buổi tối) 

 
Giải đề Tiếng Anh (đề bên dưới) 
 

Thứ năm 
19/3 

Toán 
(Buổi sáng) 

Bài 4: Tìm bậc. (Ta lấy tất cả các số mũ của phần biến cộng lại với 

nhau) 

Lưu ý : 1 1 ;  a = a  x x  

Mẫu: 2 72a b  có bậc là 9  

           4 614ab cd  có bậc là 12 ( Giải thích: a1b4c1d6) 

1)  3ab6                    6)  163,7 y                         11)  2 72a b      



2)  2111y                     7)  3 911

3
ay t             12) 3 3 3333a b c     

3) 5 110,2m nz          8)  70, 222 de h             13)  40,11abcde  

4)  3 43a b cd                     9)  5211x             14)  8 53

13
x y z



 

5)  2 y                                 10) 8 53

13
x y z


            15) 2 2222x y    

Ngữ Văn 
(Buổi chiều) 

 
Hãy viết một văn bản đề nghị theo tình huống sau: Bàn ghế học sinh 
của lớp em do sử dụng đã lâu, nay đã bị hỏng. Em thay mặt lớp đề 
nghị nhà trường sửa lại bàn ghế học sinh. 
 

Tiếng Anh 
(Buổi tối) 

 
Giải đề Tiếng Anh (đề bên dưới) 
 

Thứ sáu 
20/3 

Toán 
(Buổi sáng) 

Bài 5: Tìm bậc.  

1)  8a5b7                    6)  60,7y a              11)  73abcd      

2)  2 32xy z                     7)  4 3 91

3
x y t


            12) 211abc              

3) 20,3mna          8)  70,3xyz             13)  40,1ab  

4)  3 45a b                     9)  311x                         14)  83

7
x
 

5)  4 yz                     10) 5 35xy a             15) 2 2 22x y z  

Ngữ Văn 
(Buổi chiều) 

 
“Trong tình hình dịch bệnh Covid – 19 hiện nay, có một số bộ phận 
người dân vẫn còn thiếu ý thức về bảo vệ sức khỏe của bản thân và 
mọi người như: ra đường không mang khẩu trang, tập trung nơi 
đông người, không rửa tay thường xuyên…” 
Em hãy viết một đoạn văn (khoảng 100 chữ) trình bày suy nghĩ của 
mình về việc phòng chống dịch Covid – 19 của mỗi người. 
 

Tiếng Anh 
(Buổi tối) 

 
Giải đề Tiếng Anh (đề bên dưới) 
 

Thứ bảy 
21/3 

 

Toán 
(Buổi sáng) 

Bài 6: Tìm bậc.  

1)  xy6                                6)  611y                         11)  5 75x b      

2)  93,2a                     7)  3 3 41

3
x y t             12) 11 39 xy z              



3) 5 210,5a bc          8)  71123h             13)  1,1a  

4)  1221ab c                     9)  2 5x                         14)  8 122

9
x y



 

5)  103, 4x y                    10) 84

5
a z                         15) 3 42x y  

Ngữ Văn 
(Buổi chiều) 

  “Trong thời điểm dịch Covid-19 đang diễn ra phức tạp, có những 
người dân xa lánh, thâm chí là kì thị những người từ vùng dịch hoặc 
có tiếp xúc với người bệnh”.  
Em hãy viết một đoạn văn (khoảng 150 chữ) trình bày suy nghĩ của 
mình về vấn đề này. 

Tiếng Anh 
(Buổi tối) 

 
Giải đề Tiếng Anh (đề bên dưới) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NỘI DUNG ÔN TẬP Ở NHÀ MÔN ANH 7 (16 – 21 / 3 / 2020) 

THỨ 2, NGÀY 16 / 3 / 2020 

I. Give the correct form of verbs in the brackets. Then translate into Vietnamese (Chia dạng 
đúng của động từ trong ngoặc. Sau đó dịch sang tiếng Việt) 
1. We always (play)_______________sports in the afternoon. 
2. Look! The plane (fly) _____________to the airport. 
3. Why we (not go) _______________to Ha Long Bay this summer vacation? 
4. David (jog) _______________now. 
5. Mr. Hung (go) _______________to the movies once a month. 
6. Nam (want) _______________to travel to Vung Tau very much. 
7. We (go) _______________to visit Ha Long Bay next week. 
8. Mai and Lan (go) _______________to the zoo once a year. 
9. David (like) _______________swimming in the summer. 
10. Phuong (stay) _______________with her aunt for a week this summer. 

II. Rearrange the sentences (Sắp xếp các câu sau) 
1. is / my / this / not / pen.     

_________________________________________       
2. small / big / or / Are / the / bags/?   

_________________________________________       
3. not / are / pens / these / his.     

_________________________________________       
4. or / your / the / school / in / school / is / country / city / the / in? 

_________________________________________            
5. grade / Ha / is / which / in?  

_________________________________________       
III. Write vocabulary (Viết từ vựng) 

1. Different from /ˈdɪf(ә)r(ә)nt//frәm/: khác với 
2. Take care of /teɪk/ /keә(r)/ /әv/: chăm sóc 
3. Schedule /ˈʃedjuːl/: thời khóa biểu 
4. Cafeteria /ˌkæfәˈtɪәriә/: quán ăn tự phục vụ 
5. Snacks /snæks/: quà vặt, món ăn vặt 

 
THỨ 3, NGÀY 17 / 3 / 2020 
I. Use the new subject to rewrite these following sentences. (Sử dụng chủ từ mới để viết lại 

câu) 
1. I often brush my teeth twice a day.  

→ John _______________________________________ 

2. They usually go swimming in summer.  
→ David_______________________________________ 

3. We always get up early in the morning. 
→Jane always_______________________________________ 

4. We often wash our dirty clothes three times a week.  

→ My sister _______________________________________ 



5. They enjoy listening to pop music.  

→ Jessica _______________________________________ 

II. Use present continuous: (Chia động từ với thì hiện tại tiếp diễn) 
1. At the moment, my brother (read) ___________ his book. 
2. Look! A cat (sit) ______ on the table, he (play) _______ with Betty’s present. 
3. My father (sleep/ not) _______________ at the moment. 
4. __________ (she/ eat) _____________ dinner at the moment? 
5. Where’s Minh? He (watch) __________ TV in his room. 
6. Right now, he (try on) ___________ a pair of trousers. 
7. I (write) ________ a letter now. 
8. My mother (clean) _____________ the kitchen now. 
9. Mai (not/ drink) ____________ coffee now. 

10. Listen! Someone (sing) __________. 
III. Write vocabulary (Viết từ vựng) 

1. Fix (v) /fɪks/: sửa chữa 
2. Event (n) /ɪˈvent/: sự kiện 
3. Famous (adj) /ˈfeɪmәs/: nổi tiếng 
4. Artist ( n) /ˈɑːtɪst/: họa sĩ 
5. Essay (n) /ˈeseɪ/: bài luận 

 

THỨ 4, NGÀY 18 / 3 / 2020 

I. Give the correct form of verbs in the brackets. Then translate into Vietnamese (Chia dạng 
đúng của động từ trong ngoặc. Sau đó dịch sang tiếng Việt) 
1. My father (go)________ to work by bike. Sometimes he (walk) ___________.  
2. _________You (live)________near a market? _ It (be)__________noisy?  
3. Now I (do)__________the cooking while Hoa (listen)____________to music.  
4. At the moment, Nam and his friends (go)_____________shopping at the mall.  
5. On Monday, I (have)__________________ Math and Art. 
6. What about (visit) __________ the museum? 
7. He (ride) __________ motorbike every day. Now, he (ride) __________ bicycle. 
8. Let’s (go) ___________ to the cinema. 
9. Nam often (stay) ________________ up late. 
10. We (do) ________ aerobics twice a week. 

II. Write vocabulary (Viết từ vựng):  
1. Mall (n) /mɔːl/: trung tâm mua sắm 
2. Stay up (v) /steɪ//ʌp/: thức không ngủ 
3. Aerobics (n) /eәˈrәʊbɪks/: thể dục nhịp điệu 
4. Take part in /teɪk/ /pɑːt//ɪn/: tham gia 
5. Pen pal (n) /ˈpen pæl/: bạn qua thư tín 

 

THỨ 5, NGÀY 19 / 3 / 2020 

I. Rewrite the sentences without changing the meaning: 
1. Why don’t we call some of our friends and go out together? 

What about ______________________________________ 



2. How about going to the beach this summer? 
Let’s ___________________________________ 

3. Shall we practice speaking English together? 

Why don’t we ______________________________________ 

4. Let’s turn off the air-conditioner. 
Why _________________________________________ 

5. Why don’t we take a short rest? 
How about __________________________ 

II. Supply the correct form of the verbs using Future tense (Chia động từ trong ngoặc sử 
dụng thì tương lai đơn) 

1. You (travel)______________ around the world. 

2. She (meet)____________ lots of interesting people. 

3. Everybody (adore)______________ you. 

4. You (not / have)____________ any problems. 

5. Many people (serve)_________________ you. 

6. They (anticipate)______________ your wishes. 

7. There (not / be) ________________ anything left to wish for. 

8. We believe that she (recover)_______________from her illness soon. 

9. I promise I (return)______________to school on time. 

10. I (do)__________it for you tomorrow. 

III. Write vocabulary (Viết từ vựng)  
1. Recover (v) /rɪˈkʌvәr/: binh phục, khôi phục 
2. Adore /әˈdɔːr/: yêu thích, quý mến 
3. Serve /sɜːrv/: phục vụ 
4. Anticipate /ænˈtɪsɪpeɪt/: dự đoán  
5. Illness /ˈɪlnәs/: bệnh 

 
THỨ 6, NGÀY 20 / 3 / 2020 

 
I. Rewrite the sentences with the same meaning. And translate into Vietnamese (Viết lại câu 

cùng nghĩa và dịch các câu sang tiếng Việt). 

1. Hoa is tall. 
Hoa isn’t _____________________________________________. 
2. He often walks to school. 
He often goes _____________________________________________. 
3. She has an oval face. 
Her ________________________________________________________. 
4. Her hair is long. 
She _____________________________________________. 
5. Lan ‘s eyes are brown. 
Lan has _____________________________________________. 
 



6. My house is smaller than your house. 
Your house _____________________________________________. 
7. My class has thirty students. 
There are _____________________________________________. 
8. My house is on the left of the bookstore. 
The bookstore _____________________________________________. 
9. There are twenty classrooms in Hoa’s school. 
Hoa ‘s school _____________________________________________. 
10. The weather is awful. 

What __________________________________________________________. 
II. Write vocabulary (Viết từ vựng) 

1. Assignment (n) /әˈsaɪnmәnt/: bài tập 
2. Relax (v) /rɪˈlæks/: thư giãn  
3. Survey (v) /ˈsɜːveɪ/: khảo sát 
4. Show (v) /ʃәʊ/: cho thấy 
5. Invite (v) /ɪnˈvaɪt/: mời 

THỨ 7, NGÀY 21 / 3 / 2020 
I. Supply the correct form of the verbs in the brackets (Chia dạng đúng của động từ) 

1. Where ‘s Cindy? 
She (have) ________ a bath. 

2. My father (live) ________ in a house near the river because he (like) ________ swimming. 
3. You (watch) ________TV? Can I turn it off? 
4. Every morning, my mother (walk) ________ in the park. 
5. Be careful! The teacher (look) ________at you. 
6. Your brother (do) ________morning exercise every day? 
7. In summer, it (be) ________ very hot, so he often (go) ________to the seaside on holiday. 
8. Mother (cook) ________in the kitchen at the moment. She (cook) ________ every morning.  
9. We (do) ________ aerobics twice a week. 
10. I often (go) ________for a walk in the park in the evening. 

II. Find mistakes and correct (Tìm lỗi sai và sửa lỗi) 
1. My sister don’t have any car. 

_________________________________________       
2. They are not play soccer now. 

_________________________________________       
3. How much oranges do you want? 

_________________________________________       
4. I go to Ha Long tomorrow. 

_________________________________________       
5. How many season are there in a year? 

_________________________________________       
III. Write vocabulary (Viết từ vựng) 

1. homeless (adj) /ˈhәʊmlәs/ vô gia cư 
2. rest (n) /rest/ sự nghỉ ngơi 
3. coach (n) /kәʊtʃ/  xe khách 
4. guess (n) /ɡes/  sự phỏng đoán 
5. stationery (n) /ˈsteɪʃәnri/ đồ dùng văn phòng 



ĐÁP ÁN ANH 7 TỪ NGÀY 08/3/ 2020 ĐẾN 14/3/2020 

-  

Thứ/Ngày Nội dung HS cần thực hiện 
 

Thứ 2 
8/3  

I.  Supply the correct form of the verbs in brackets. 
KEY: 
1. played 
2. goes - didn’t go 
3. taught 
4. did you do 
5. will travel 
6. doesn’t like 
7. drank 
8. is studying 
9. is coming 
10. went 
 
II. Rewrite the sentences using the given words. 
KEY: 
1 - The black dress is more expensive than the green dress. 
2 - What about coming to my house after school? 
3 - Mr. Lam drinks less coffee than Mr. Tan. 
4 - What is your date of birth? 
5 - We should eat a lot of fruit and vegetables every day. 
 

Thứ 3 
9/3 

I. Give the correct form of the words in brackets. 
KEY:  
1. fatty 
2. beautiful 
3. teeth 
4. decision 
5. disappeared 
6. carefully 
7. runny 
8. visit 
9. to sit 
10. most helpful 
 
II. Rewrite the sentences using the given words. 
KEY: 
1. They usually go to school on foot. 
2. Why don’t we play chess tonight? 
3. Where will she send her letter? 
4. The museum is nearer than the theater. 
5. How many rooms does his house have? 
 
 



Thứ 4 
10/3 

I.  Supply the correct form of the verbs in brackets. 
KEY: 
1. goes – doesn’t go 
2. did - have 
3. didn’t - take  
4. is – is explaining 
5. will pick 
6. is raining 
7. ate 
8. to brush 
9. stay 
10. is 
 
 
II. Rewrite the sentences using the given words. 
KEY: 

1. Why don’t we play soccer after school? 

2. Shall we listen to music tonight? 

3. We ought to prepare our lessons before going to school. 

4. Trung is the tallest in the group. 

5. My brother enjoys walking in the rain. 

 

Thứ 5 
11/3 

 
I. Supply the correct form of the verbs in brackets. 
KEY:  
1. am not talking  
2. go 
3. brushes  
4. lives  
5. will fly  
6. sent 
7. plays 
8. go 
9. going 
10. lived 
 
 
II.  Make questions for the underlined words: 
KEY: 
1. How often do the buses to the city center run? 
2. What would you like to go to for a holiday? 
3. Why shouldn't growing children drink coffee and tea? 
4. How much does this English - Vietnamese dictionary cost? 
5. Who will help you in the library? 
 
 



Thứ 6 
12/3 

 
 
 
 
 

 

I. Give the correct form of the words in brackets. 
KEY: 

1. going 
2. are – doing/ am watching 
3. were 
4. is building 
5. will – be 
6. returns 
7. listening 
8. am having 
9. was watching – rang 
10. watching 
 
II. Rewrite the sentences using the given words. 
KEY: 
1. He looks after his sick children. 
2. What is your favorite subject? 
3. My house is near the zoo. / My house is close to the zoo. 
4. I spend five minutes going to school by bike. 
5. They are never late for school. 
 

Thứ 7 
13/3 

I. Choose the underline word or phrase that is incorrect. 
KEY: 
1. B. at => bỏ 
2. D. to play => playing 
3. D. cost => costs 
4. D in one day => one day 
5. B. marble => marbles 
6. B. as => like 
7. D. scientific => science 
8. A. coming => to come 
9. A. less => fewer 
10. C. many => bỏ 
 
II. Read the following story and write true (T) or false (F).  
KEY: 
1. F 
2. F 
3. T 
4. T 
5. F 
 
 

 




