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TT Kiến 

thức/ 
kĩ 

năng 

Đơn vị kiến 
thức/ kĩ năng 

Mức độ kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá Số câu hỏi theo mức độ nhận thức Tổng 

Số CH 

Nhận biết Thông 
hiểu 

Vận dụng Vận dụng 
cao 

    TN TL TN TL TN TL TN TL TN TL 

1 Kiến 
thức 
ngôn 
ngữ 

Chữ Hán: 

- Cách đọc chữ 

Hán 

- 

CáchviếtchữHán 

- Cách viết chữ Hán: nhận biết, thông hiểu được cách 

đọc của khoảng 12 chữ ：（兄、弟、姉、妹、親、

会、社、員、町、市、駅、村) 

2  2      8  

- Cách đọc chữ Hán: nhận biết,thông hiểu được cách viết 

của khoảng 12 chữ Hán: 

：：（兄、弟、姉、妹、親、会、社、員、町、

市、駅、村) 

2  2      

Từ vựng Nhận biết: 

- Điền từ thích hợp vào chỗ trống: nhận biết được nghĩa 

khoảng 80 từ mới để điền từ thích hợp vào chỗ trống. 

Thông hiểu: 

- Điền từ thích hợp vào chỗ trống: thông hiểu được 

khoảng 80 từ mới để điền từ thích hợp vào chỗ trống. 
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Ngữ pháp:  

- Trợ từ 

- Dạng đúng của 

từ 

- Cấu trúc ngữ 

pháp đúng 

Nhận biết:  

- Trợ từ: nhận biết được các trợ từ đã học để điền trợ từ 

thích hợp vào chỗ trống. 

Thông hiểu: 

- Dạng đúng của từ: thông hiểu được cách dùng các cấu 

trúc ngữ pháp đã học để chọn dạng đúng của từ. 

Vận dụng: 
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- Cấu trúc ngữ pháp: vận dụng được cách dùng các cấu 

trúc ngữ pháp đã học để chọn cấu trúc ngữ pháp đúng 

điền vào chỗ trống. 

Các cấu trúc ngữ pháp đã học: 

+ まだＶている 

＋まだＶていない 

＋Ｖるところ 

＋Ｖているところ 

＋Ｖたところ 

＋Ｖてしまう 

＋Ｖて、で、。。。 

＋Ｖよう 

＋～なら、～ 

2 Đọc  Đọc hiểu: Nhận biết: 

- Đọc và chọn đúng sai (200 đến 300 chữ): đọc và nhận 

ra ngay những thông tin cần thiết trong đoạn văn đơn 

giản liên quan đến chủ đề đã học về cuộc sống sinh hoạt, 

nhà trường, thiên nhiên, xã hội để trả lời câu hỏi. 
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Thông hiểu: 

- Đọc và chọn đúng sai (200 đến 300 chữ): đọc và hiểu 

được nội dung đoạn văn đơn giản liên quan đến chủ đề 

đã học về cuộc sống sinh hoạt, nhà trường, thiên nhiên, 

xã hội để trả lời câu hỏi. 

  1      

Vận dụng:  

Đọc, điền từ ( 200 đến 300 chữ): đọc, hiểu và tìm được 

sự liên kết giữa các câu trong đoạn văn đơn giản liên 

quan đến chủ đề đã học về cuộc sống sinh hoạt, nhà 

trường, thiên nhiên, xã hội để trả lời câu hỏi. 

    2    

3 Viết Viết: Thông hiểu: 

- Sắp xếp câu: hiểu nghĩa từ vựng và cấu trúc ngữ pháp 

đã học (đã được liệt kê trong phần Kiến thức ngôn ngữ ) 

để sắp xếp lại thành câu hoàn chỉnh. 

   2      6 

Vận dụng:       2   



- Sắp xếp câu: hiểu nghĩa từ vựng và cấu trúc ngữ pháp 

đã học (đã được liệt kê trong phần Kiến thức ngôn ngữ ) 

để sắp xếp lại thành câu hoàn chỉnh. 

- Hoàn thành câu: hiểu nghĩa từ vựng và cấu trúc ngữ 

pháp đã học (đã được liệt kê trong phần Kiến thức ngôn 

ngữ), đồng thời tìm được sự liên kết giữa chúng và vận 

dụng kiến thức thực tế để hoàn thành câu. 

   Vận dụng cao: 

- Hoàn thành câu: hiểu nghĩa từ vựng và cấu trúc ngữ 

pháp đã học (đã được liệt kê trong phần Kiến thức ngôn 

ngữ), đồng thời tìm được sự liên kết giữa chúng và vận 

dụng kiến thức thực tế để hoàn thành câu. 

       2 

Tổng   16 0 8 2 4 2 0 2 28 6 

          

Tỉ lệ %   40%  30%  20%  10%    

Tỉ lệ 
chung 

  70%  30%   

 
 

TRƯỜNG THPT PHAN CHÂU TRINH 

 

ĐỀ MINH HỌA 
(Đề có 05 trang) 

 

           ĐỀ CƯƠNG HỌCKÌ II NĂM HỌC 2020-2021 

                    MÔN: TIẾNG NHẬT - Lớp 11 
                      (Thời gian làm bài: 45 phút) 

                      Học sinh làm bài trên đề ra 

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM :(28 câu – 7 điểm):  

Chọn phương án đúng ( ứng với A hoặc B, C, D) cho cách viết bằng chữ Hán ứng với phần gạch chân trong các câu sau. 

Câu 1: 明日、しょくいんしつで 会いましょう。 

A. 貝室 B. 貝屋 C. 員室 D. 飲室 
 

Câu 2:  おやは 子どもの い見を 聞く時もあります。 

A.  新  B.  親  C.  駅 D. 村 
 

Câu 3:  フエまちは しずかで、きれいです。 

A. 市 B. 駅 C. 村 D. 町 



 
Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho cách đọc chữ Hán của phần được gạch chân trong các câu sau. 

Câu 4:  ナムさんは 何人きょうだいですか。 

A. 妹姉 B. 姉妹 C. 兄弟 D. 弟兄 
 

Câu 5＋6: 市長は 私の かいしゃを ほうもんしました。 

 

 

 

 

Chọn  phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) đề hoàn thành các câu sau. 

Câu 7:  ここは とても便りですから、_________たいです。 

A. 見つけ B. あやまり C. 建て D. ひっこし 
 

Câu 8:  かいぎの＿＿＿＿＿＿は もう コピーしましたか。 

A. しゅるい B. 時間 C. しりょう D.しめきり 
 

Câu 9:  どの 大学に 入るか、お父さんに＿＿＿＿＿＿＿したいです。 

A. そうだん B. やくそく C. よやく D. きょうそう 

Câu 10: 「ねつが あって、食よくが ないんです。」「それは＿＿＿＿＿＿＿ね。」 

 

A. いけません 

 

B. たいへんです 

 

C. いけませんでした 

 

D. ざんねんです 
 

Câu 11:  Ａ：しんせきの けっこんしきに 行けなくなってしまいました。  

      Ｂ：それは＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ね。 

 

A. いけません 

 

B. たいへんです 

 

C. たいへんでした 

 

D. ざんねんです 

Câu 12:  たいふうで、＿＿＿＿＿＿＿。 

A.  外に 出ないでください。 

B.  家に いてください。 

C.  外に 出られません。 

D.  外に 出ません。 

A. むらちょう B. そんちょう C. しちょう D. ちょうちょう 
 

A. 社会 B. 会社 C. 貝社 D. 社員 



 

Câu 13: もらったゲームで あそびすぎて、せいせき＿＿＿＿＿＿しまいました。 

A. がおとして B. がおちて  C. をおちて D. とおちて 
 

Câu 14:  A: あかちゃんは もう ねましたか。 

                  B: いいえ、＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

A. まだ ねています。まだ おきていません。 

B. まだ ねていません。まだ おきています。 

C. まだ ねていません。まだ おきていません。 

D. まだ ねています。まだ おきています。 
 

Câu 15:  Ａ：レポートは もう 終わりましたか。 

     Ｂ：いいえ、今から＿＿＿＿ところです。 

A. 書く B. 書いて C. 書いている D. 書いて 
 

Câu 16:  Ａ：はっぴょうの しりょうは もう できましたか。 

     Ｂ；はい、ちょうど今 コピー＿＿＿＿ところです。どうぞ、とってください。 

A. している B. した C. する D. していた 
 

Câu 17:  姉は 大学＿＿＿かよっています。  

A. を B. が C. に D. で 

Câu 18:  いつか 日本に＿＿＿＿＿＿と思っています。 

A. 行こう B. さんかしよう C. 来よう D. しよう 
 

Câu 19:  明日、母が ＿＿＿＿しますから、家族で、おいわいをしようと思っています。 

A. 入院 B.  たい院 C. しんぱい D. 元気 
 

Câu 20: Ａ：きれいで、にぎやかではないカフェーに 行きたいんですが、どこが いいですか。 

    Ｂ：＿＿＿＿＿＿、ＺＥＮのカフェーが いいです。 

A. これから B.  それから C. それなら D. 今から 
 

Câu 21:  母の 病気が＿＿＿＿、ねられません。 



A. しんぱいな B. しんぱいか C. しんぱいで D. しんぱいかどう

か 
 

Câu 22:  この かばんは ＿＿＿＿＿、買えません。 

A. 高いかどうか 
 

B. 高い C. 高いか D. 高くて 

Câu 23:  Ａ：けいたい電話が こしょうしてしまったんです。 

       じょうぶなけいたい電話を 買いたいですが、何がいいですか。 

     Ｂ：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

A.  じょうぶなけいたい電話なら、ＮＯＫＩＡの電話を 買いたいです。 
 

B.  けいたい電話なら、ＮＯＫＩＡが いいです。 
 

C.  じょうぶなけいたい電話を買いたいなら、ＡＢＣ店がいいです。 
 

  D.  じょうぶなけいたい電話なら、ＮＯＫＩＡがいいです。 

Đọc đoạn văn dưới đây và viết Đúng( ○) hoặc Sai (×) vào ngoặc trước các câu 24,25,26:  

めがねが きれいに なるきかい 

めがね」が 見えなくなったら、こまりますね。そのときは、めがねやを さがしましょう。 

 

「メガネドラッグ」という店には、めがねを きれいに するきかいが あります。 

 

店の前に、写真の ものが あります。 

 

  使い方も かんたんです。まず、みどりの ボタンを おします。きかいが 動きはじめた 

 

ら、水の中に めがねを 入れます。店の 人に おこられないかどうかしんぱいしなくても 

 

だいじょうぶです。ただで、使えますから。 



  たった一分で 終わります。終わったら、ティッシュペーパーで、よくふいてください。 

さっきまで 見えなかったけしきが、見えるように なるかもしれません。 

きかい： Máy móc,     メガネドラッグ: めがね DRUG：Thuốc cho kính đeo mắt 

ただ: Miễn phí,  たった: Chỉ có，    ティッシュペーパー： TISSUE PAPER: khăn giấy 

ふいて：Động từ gốc làふく: Lau chùi,    けしき: Cảnh vật 

Câu 24:  (        ) めがねが 見
み

えなくなったら、「メガネドラッグ」という店には、めがねを き 

れいに するきかいが あります。 

Câu 25: (          ) この きかいの 使い方が かんたんですが、使ったら、お金を はらわなけれ 

ばなりません。 

Câu 26: (           )  めがねが  きれいに   なるまで、時間が  何分も  かかります。  

Đọc đoạn văn và chọn phương án đúng cho các câu 27, 28: 

先週は たいへん 寒かったです。それで、ゆりさんは かぜを ひいてしまいました。 

近くの 薬やで 薬を 買って、飲みましたが＿＿(27)＿＿なおりませんでした。せきも 出るし、のども いたいし、今日は 会社を 

休みました。 

午後は 病院に 行って、医者に みてもらいました。医者は ねつが あるから、おふろに入らない方がいいと 言いました。ゆりさん

は 薬を ３日分 もらって、りょうに 帰りました。そして、もらった 薬を 飲んで、 早くねました。    

  

Câu 27:  A.ゆっくり       B.なかなか     C.だんだん            D.きっと 

Câu 28: 正しい物は どれですか。 

A. ゆりさんが かせをひいて、薬を友だちにもらって、飲みましたが、なおりませんでした。 

B. ゆりさんは 日本人の 家で ホームスティーしています。 

C. ゆりさんは 病気で 会社を 休みたいですが、できません。 



D. ゆりさんは 医者さんに 薬を もらって、飲んで、早くねました。 

PHẦN II: TỰ LUẬN:( 3 đ ) 

Hãy sắp xếp trật tự các từ và cụm từ cho sẵn dưới đây để tạo thành câu hoàn chỉnh. 

Câu 1: りょこうに／思っています／と／ハロンわんへ／行こう 

夏休みに＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

Câu 2:  について／いいですか／どこが／しらべたいんですが、／音楽 

日本の＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

Câu 3: やくそくの時間に／しまって／あいませんでした／間に／して 

ねぼう＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

Hoàn thành các câu sau: 

Câu 4:    ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿から、 

あるいて学校へ行きました。（Ｖてしまう）  

Câu 5:  Ａ：もう レポートを書きましたか。 

   Ｂ：いいえ、まだ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。まだ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。 

_____HẾT____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


