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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK NÔNG 

TRƯỜNG THPT LƯƠNG THẾ VINH 

Số 20/KH-THPT LTV 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Đăk Song, ngày 07 tháng  12 năm 2020 

   

KẾ HOẠCH  

KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2020 – 2021 

 

 Căn cứ Thông tư số 26/2020/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông 

ban hành kèm theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

Căn cứ kế hoạch giáo dục năm học 2020 – 2021 và tình hình thực tế của đơn 

vị. 

Trường THPT Lương Thế Vinh xây dựng kế hoạch kiểm tra học kỳ I năm học 

2020 – 2021 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU  

- Tổ chức tốt việc kiểm tra tập trung cuối học kỳ I nh m g p ph n đánh giá 

năng lưc  học sinh theo  uá trình và theo kết  u . Giúp giáo viên và học sinh đánh giá 

lại kết  u  gi ng dạy và học tập của mình, từ đ  c  những điều chỉnh kịp thời, g p 

ph n nâng cao chất lượng dạy và học. 

- Đề kiểm tra ph i b o đ m yêu c u b o mật; nội dung kiểm tra ph i b o đ m 

tính chính xác, câu hỏi rõ ràng; nội dung các câu hỏi ph i theo tiến độ và sát với 

chuẩn kiến thức kỹ năng của chương trình. 

- Các nội dung của đề kiểm tra theo đúng hướng dẫn của văn số 3280/BGDĐT-

GDTrH về việc Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học cấp THCS, THPT. 

Không kiểm tra, đánh giá đối với những nội dung đã được hướng dẫn: Không dạy; 

Đọc thêm; Không làm; Không thực hiện; Không yêu cầu; Khuyến khích học sinh tự 

đọc; Khuyến khích học sinh tự học; Khuyến khích học sinh tự làm; Khuyến khích học 

sinh tự thực hiện. 

Không kiểm tra, đánh giá những nội dung, bài tập, câu hỏi vượt  uá mức độ 

c n đạt về kiến thức, kỹ năng của chương trình giáo dục phổ thông hiện hành.  

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN  

 1. Tổ chức kiểm tra :  

Tổ chức kiểm tra tập trung các môn học  gữ văn, Toán, Tiếng  nh cho học 

sinh c  3 khối; các môn Vật l , Hoá học, Sinh học đối với các lớp 12 1, 11 1, 

10 1, các môn Lịch sử, Địa l , GDCD đối với các lớp còn lại. 
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Các môn khác kiểm tra tại lớp theo kế hoạch môn học đã xây dựng và hướng 

dẫn của các tổ chuyên môn. 

 2. Nội dung kiểm tra - Hình thức đề kiểm tra:   

 ội dung kiểm tra: Theo phân phối chương trình và nội dung thống nhất của 

tổ, nh m chuyên môn. 

Ma trận kiến thức, kỹ năng theo mức độ nhận thức: 40% biết, 30% hiểu, 20% 

vận dụng, 10% vận dụng cao. 

Hình thức kiểm tra: Biên soạn 1 đề kiểm tra chung cho mỗi môn ở từng khối 

lớp. Môn  gữ văn theo hình thức tự luận, các môn còn lại theo hình thức trắc nghiệm 

khách  uan. Riêng môn Tiếng  nh khối 10, 11 c  70% trắc nghiệm khách  uan, 30% 

tự luận. 

Font chữ: Time  ew Roman, size 13 

3. Thời hạn, hình thức ra đề, nộp đề kiểm tra tập trung: 

- Tổ trưởng chuyên môn chỉ đạo các nh m chuyên môn trong tổ, xây dựng ma 

trận, cấu trúc đề thi cho các khối lớp, th o luận, thống nhất trước khi làm đề. Đề thi 

ph i đ m b o theo định hướng của Bộ giáo dục về đổi mới kiểm tra, đánh giá. Đối 

với các môn  gữ văn, Lịch sử, Địa lí thực hiện đổi mới kiểm tra đánh giá theo hướng 

đặt câu hỏi mở, đòi hỏi học sinh ph i vận dụng tổng hợp kiến thức, kỹ năng và được 

trình bày chính kiến của b n thân trước những vấn đề thực tiễn.  

- Hạn nộp ma trận đề thi: chậm nhất ngày 19/12/2020  

- GVBM thông báo nội dung ôn tập (theo ma trận đề thi đã thống nhất) cho 

HS: chậm nhất trong ngày 21/12/2020. 

- Hạn nộp đề: chậm nhất ngày 22/12/2020 

-  gười thu ma trận và đề: Th y  guyễn Văn Chiến – Ph  Hiệu trưởng 

-  ộp ma trận và đề gồm c  file và b n in chính thức sau khi được bộ phận 

chuyên môn kiểm tra, xét duyệt. 

- Đề trắc nghiệm:  ộp file và b n in gồm: 

+ File mềm: 01 đề gốc (chưa trộn) được soạn đúng theo ma trận, cấu trúc đề đã 

thống nhất, 04 mã đề thi đã trộn hoàn tất đúng theo cấu trúc, file đáp án của 4 mã đề, 

theo mẫu  uy định. 

+ B n in: 04 mã đề thi đã trộn hoàn tất đúng theo cấu trúc, khoanh tròn các đáp 

án của từng câu, c  chữ kí xác nhận của GV ra đề thi ở tất c  các trang đề (B n này 

dùng để lưu hồ sơ chuyên môn). 

Đề tự luận: 01 file đề thi, đáp án theo mẫu và 01 b n in đề và đáp án c  chữ kí 

xác nhận của GV ra đề (B n này dùng để lưu hồ sơ chuyên môn). 
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4. Xếp phòng thi:  

Tổ dữ liệu xếp danh sách thí sinh theo  lphabet của từng khối lớp, bố trí mỗi 

phòng thi không quá 24 học sinh.  

5. Thời gian kiểm tra  

- Kiểm tra tại lớp (thời gian làm bài 45 phút): Thực hiện từ 21/12 đến 

26/12/2020, gồm các môn: 

+ Tin học, Công nghệ, Thể dục, GDQP   

+ Các lớp 12A1, 11A1, 10A1: Lịch sử, Địa l , GDCD;  

+ Các lớp còn lại: Vật l , H a học, Sinh học. 

- Kiểm tra tập trung: Các ngày từ 29 - 31/12/2020.  

+ Khối 11 và 12 kiểm tra trong các buổi sáng 

Ngày Buổi  Môn Thời gian Tính giờ Thu bài 

29/12 Sáng   gữ văn 120 phút 07
h
30 09

h
30 

 

30/12 

Sáng   

 

Toán 90 phút 07
h
30 09

h
00 

Tiếng  nh 60 phút 09
h
30 10

h
30 

31/12 
Sáng   

 

HS 12A1, 

11A1,  

Vật l  50 phút 07
h
30 08

h
20 

H a học 50 phút 08
h
30 09

h
20 

Sinh học 50 phút 9
h
30 10

h
20 

HS Các 

lớp còn lại 

Lịch sử 50 phút 07
h
30 08

h
20 

Địa l  50 phút 08
h
30 09

h
20 

GDCD 50 phút 09
h
30 10

h
20 

Cán bộ coi thi bắt đầu làm việc từ lúc 07h00 

+ Khối 10 kiểm tra trong các buổi chiều 

Ngày Buổi Môn Thời gian Tính giờ Thu bài 

29/12 Chiều  gữ văn 120 phút 13
h
30 15

h
30 

 

30/12 
Chiều 

Toán 90 phút 13
h
30 15

h
00 

Tiếng  nh 60 phút 15
h
30 16

h
30 

31/12 
Chiều 

 

HS 10A1 

Vật l  50 phút 13
h
30 14

h
20 

H a học 50 phút 14
h
30 15

h
20 

Sinh học 50 phút 15
h
30 16

h
20 

HS Các 

lớp còn lại 

Lịch sử 50 phút 13
h
30 14

h
20 

Địa l  50 phút 14
h
30 15

h
20 

GDCD 50 phút 15
h
30 16

h
20 

Cán bộ coi thi bắt đầu làm việc từ lúc 13h00 
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6. Chấm thi các môn kiểm tra tập trung: 

Đối với môn  gữ văn tổ trưởng bố trí giáo viên chấm ngay sau khi c  bài thi 

Đối với các môn c  ph n thi trắc nghiệm, tổ dữ liệu bố trí  uét và chấm bài 

ngay sau khi thi xong. 

Hạn nhập điểm tất c  các môn lên VnEdu: chậm nhất trong ngày 04/01/2021.  

Yêu cầu: Tổ trưởng chuyên môn phân công giáo viên xây dựng ma trận, đề 

cương, đề thi; chấm bài nghiêm túc, chính xác, kịp tiến độ thời gian  uy định. 

Trên đây là kế hoạch kiểm tra học kỳ I năm học 2020 – 2021, yêu c u các tổ 

chuyên môn, giáo viên và toàn thể học sinh nghiêm túc triển khai, thực hiện.  

 

Nơi nhận:     
- Lãnh đạo nhà trường (chỉ đạo);   
- Các tổ chuyên môn (Thực hiện);   

 - Lưu VP. 

HIỆU TRƯỞNG 

 
 

Trần Công Toàn 
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