TRƯỜNG THPT NGUYỄN TẤT THÀNH
TỔ NGỮ VĂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Tp.Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 05 năm 2021

NỘI DUNG
Ôn tập Kiểm tra lại năm học 2020-2021
Căn cứ Quyết định 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 5 năm 2006 của Bộ
Giáo dục và Đào tạo về ban hành chương trình giáo dục phổ thông;
Căn cứ Thông tư 26/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 8 năm 2020 về việc sửa
đổi, bổ sung một số điều Của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh cơ sở và học sinh
trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT này 12
tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
Căn cứ Kế hoạch số 126/KH-NTT về Tổ chức kiểm tra lại năm học 2020-2021
của trường THPT Nguyễn Tất Thành;
Tổ Ngữ Văn thống nhất nội dung kiểm tra năm học 2020-2021 như sau:
ĐỐI VỚI KHỐI 10 VÀ 11:
1. Nội dung:
Nội dung

Khối 10

Khối 11

1

Thời gian làm bài

90 phút

90 phút

2

Hình thức (tự luận, trắc
nghiệm,…)

Tự luận

Tự luận

STT

3

Giới hạn nội dung (cho
phần NLVH dưới dạng so
sánh, liên hệ, nhận định)

- Phần đọc - hiểu:
Gồm 4-5 câu hỏi (Nội
dung từ nhận biết;
thông hiểu; vận dụng
thấp; vận dụng cao).
-Phần NLVH.
+ Chinh phụ ngâmĐặng Trần Côn
+ Trao duyên- Truyện
Kiều (Nguyễn Du).
+ Chí khí anh hùng Truyện Kiều (Nguyễn
Du).

- Phần đọc - hiểu:
Gồm 4-5 câu hỏi (Nội
dung từ nhận biết;
thông hiểu; vận dụng
thấp; vận dụng cao).
-Phần NLVH
+ Đây thôn Vĩ Dạ - Hàn
Mặc Tử.
+ Chiều tối - Hồ Chí
Minh.

Khối 10

Khối 11

02 câu/1,0 điểm

02 câu/1,0 điểm

2. Cấu trúc bài kiểm tra:
STT
1

Nội dung
Số câu/điểm nhận biết

2
STT

Nội dung

Khối 10

Khối 11

2

Số câu/điểm thông hiểu

02 câu/1,0 điểm

02 câu/1,0 điểm

3

Số câu/điểm vận dụng

08 câu/7,0 điểm

08 câu/7,0 điểm

4

Số câu/điểm vận dụng cao

02 câu/1,0 điểm

02 câu/1,0 điểm

Trên đây là kế hoạch thực hiện Kiểm tra đánh giá lại năm học 2020-2021 của tổ
Ngữ Văn trường THPT Nguyễn Tất Thành, giáo viên trong tổ sẽ thực hiện đầy đủ và
nghiêm túc, đúng tiến độ; cam kết chấp hành đúng quy chế kiểm tra đánh giá nhằm
đảm bảo điểm số kiểm tra phù hợp với trình độ học sinh, kiểm tra được mục tiêu đánh
giá được năng lực toàn diện của học sinh.

Nơi nhận:
- PHT phụ trách để “báo cáo”
- GVBM trong tổ để “thực hiện”
- Lưu hồ sơ tổ.
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