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THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ
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Số: 69/KH-NGT

KẾ HOẠCH KIỂM TRA HỌC KỲ 1
NĂM HỌC: 2019 -2020
Thực hiện Công văn số 4221/GDĐT-TrH ngày 13 tháng 11 năm 2019 về hướng
dẫn kiểm tra học kỳ I năm học 2019 – 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM;
Thực hiện theo kế hoạch năm học của nhà trường;
Trường THPT Ngô Gia Tự lập kế hoạch kiểm tra HKI như sau:
1 - Tổ chức kiểm tra.
- Trường ra đề và tổ chức kiểm tra chung, tập trung cho các môn học ở các khối
lớp: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân, Tiếng Anh, Toán học, Vật lý, Hoá học,
Sinh học (09 môn).
- Các môn học còn lại tổ chức kiểm tra tại lớp, theo hình thức tự luận, trong thời gian từ
05/12 đến 14/12.
2 - Thời gian kiểm tra: từ ngày 10/12/2019 đến ngày 21/12/2019.
Lịch cụ thể đính kèm.
3 - Đề kiểm tra
Tổ trưởng thống nhất với các thành viên trong tổ về nội dung kiểm tra. Giới hạn
chương trình đến ngày 10/12.
- Các tổ bộ môn cần xây dựng bảng ma trận kiến thức khi soạn và thiết kế đề kiểm
tra. TTCM nộp ma trận này về nhà trường kèm theo khi nộp đề.
* Lưu ý :
- Các nội dung của đề kiểm tra phải bảo đảm đúng hướng dẫn thực hiện điều chỉnh
nội dung dạy học các cấp học theo công văn số 5842/BGDĐT-VP ngày 01/9/2011 của Bộ
GD và ĐT.
- Tổ chuyên môn cần xây dựng ma trận kiến thức và kỹ năng với 4 mức độ yêu
cầu (nhận biết, thông hiểu, vận dụng, vận dụng cao); xây dựng nội dung đề kiểm tra bao
quát, thực tiễn, tiếp cận đánh giá năng lực học sinh. tăng dần các dạng câu hỏi vận dụng,
câu hỏi liên hệ với việc giải quyết những vấn đề của thực tiễn cuộc sống nhưng cần tránh
khiên cưỡng, gượng ép
- Đề kiểm tra phải bảo đảm yêu cầu bảo mật; nội dung kiểm tra phải bảo đảm tính
chính xác, vừa sức, câu hỏi rõ ràng; nội dung các câu hỏi phải theo tiến độ bài dạy ở kỳ
kiểm tra và sát với chuẩn kiến thức kỹ năng của chương trình.
- Cấu trúc đề kiểm tra phải đảm bảo đánh giá đúng và phân hóa năng lực học sinh.
3.1- Đối với lớp 12
- Môn Văn: một đề kiểm tra theo hình thức tự luận chung cho toàn trường.

- Môn Tiếng Anh: một đề kiểm tra chung cho toàn trường gồm cả hai hình thức
trắc nghiệm khách quan bốn lựa chọn và tự luận, trong đó phần trắc nghiệm khách quan
gồm 40 câu, phần tự luận gồm 10 câu (5 câu dạng thức từ, 5 câu viết lại câu).
Ngữ liệu ra đề không giới hạn trong sách giáo khoa. Đề kiểm tra đảm bảo chuẩn
kiến thức kỹ năng với độ khó theo lộ trình tiếng Anh 12 năm.
- Môn Toán: một đề kiểm tra chung cho toàn trường theo hình thức trắc nghiệm
khách quan bốn lựa chọn kết hợp với tự luận theo nội dung chung của chương trình
chuẩn, thực hiện theo phương án sau:
+ Bài kiểm tra trắc nghiệm khách quan độc lập với tự luận, gồm hai phần. Phần 1
gồm 30 câu trắc nghiệm khách quan chiếm 60% tổng điểm bài kiểm tra, trong đó, có 60%
cơ bản (18 câu) và 40% phân hoá (12 câu), mức độ phân hoá phù hợp trình độ chung của
học sinh trong nhà trường, thực hiện trong thời gian 60 phút. Phần 2 gồm một số câu hỏi
tự luận ngắn độc lập với phần 1, thực hiện trong thời gian 30 phút. Học sinh làm bài kiểm
tra thành hai giai đoạn riêng biệt: nộp phiếu trả lời trắc nghiệm khi hết thời gian dành cho
phần 1 rồi mới nhận đề và làm tiếp phần kiểm tra tự luận.
- Các môn kiểm tra chung còn lại của trường về khoa học tự nhiên (Vật lí, Hoá
học , Sinh học) và khoa học xã hội (Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân): theo hình
thức trắc nghiệm khách quan kết hợp với tự luận, thực hiện theo phương án sau:
+ Bài kiểm tra trắc nghiệm khách quan độc lập với tự luận, gồm hai phần. Phần 1
gồm 24 câu trắc nghiệm khách quan chiếm 60% tổng điểm bài kiểm tra, trong đó có 60%
cơ bản (14 hoặc 15 câu) và 40% phân hoá (10 hoặc 9 câu), mức độ phân hoá theo trình độ
chung của học sinh của nhà trường, thực hiện trong thời gian 30 phút. Phần 2 gồm một
số câu hỏi tự luận ngắn độc lập với phần 1, thực hiện trong thời gian 20 phút. Học sinh
làm bài kiểm tra thành hai giai đoạn riêng biệt: nộp phiếu trả lời trắc nghiệm khi hết thời
gian dành cho phần 1 rồi mới nhận đề và làm tiếp phần kiểm tra tự luận.
- Về số lượng đề của mỗi môn:
+ Đề Tự luận: Mỗi môn biên soạn một đề kiểm tra chung cho toàn khối.
+ Mỗi đề kiểm tra phần trắc nghiệm khách quan được xáo trộn thành 4 mã đề khác
nhau để các HS ngồi cạnh nhau có mã đề khác nhau (xáo trộn riêng từng phần: phần cơ
bản thuộc 60% đầu và phần phân hoá thuộc 40% sau của đề kiểm tra).
3.2- Đối với lớp 10, 11:
Đề kiểm tra học kỳ các môn theo hình thức tự luận.
Riêng môn ngoại ngữ ra một đề kiểm tra chung cho toàn trường gồm cả hai hình
thức trắc nghiệm khách quan bốn lựa chọn và tự luận. Đề kiểm tra có phần nghe (băng
cassette, đĩa CD hoặc giáo viên đọc), phần trắc nghiệm khách quan chiếm 60%, phần tự
luận (điền từ, dạng thức từ, viết lại câu…) chiếm 40%. Cụ thể: gồm các phần sau: Nghe:
nghe băng hoặc đĩa (trong vòng 6 – 9 phút, đoạn nghe khoảng 2 – 3 phút, lặp lại 3 lần);
Từ vựng: trắc nghiệm; Ngữ pháp: trắc nghiệm; Đọc hiểu: trắc nghiệm (dạng guided
cloze hoặc dạng true/false); Viết: tự luận (đổi câu hoặc viết có gợi ý).
3.4. Nộp đề
Khối 10, 11 và môn Văn khối 12 + Phần tự luận các môn lớp 12: Mỗi giáo viên
bộ môn ra 01 đề kiểm tra ở khối lớp mình dạy, gửi đề và đáp án vào địa chỉ email:
diemngt@gmail.com. Hoặc gửi trực tiếp cho Th.Thoa, Yến Linh. Font chữ: Times New

Roman, cỡ chữ: 13. Đáp án có thể ghi tay. Sau đó Thầy Thoa sẽ tổng hợp đề hay yêu cầu
TTCM tổng hợp đề tùy theo bộ môn (Môn tự luận: 01 đề)
Khối 12: Những môn trắc nghiệm, GVBM nộp đề cho TTCM, TTCM tổng hợp đề
và đảo thành 04 mã đề, gửi đề hoàn chỉnh cho nhà trường theo email trên.
Hạn cuối GVBM nộp đề: 09 giờ Thứ 7-30/11/2019.
Hạn cuối TTCM nộp đề: 12 giờ ngày thứ 2-02/12/2019. (TTCM lưu ý: Các môn
trắc nghiệm lớp 12 cố gắng gửi trước thời hạn này. Môn nào, khối nào kiểm tra trước ưu
tiên gửi đề trước đề thuận lợi cho việc in sao đề. Đáp án gửi cùng với đề, nếu chưa kịp
gửi đáp án cùng thì báo với Thầy Thoa và phải cố gắng gửi về trước buổi kiểm tra của
môn đó)
4 - Thời gian làm bài
* Lớp 12 :
- Ngữ văn :
120 phút;
- Toán:
90 phút;
- Tiếng Anh:
60 phút;
- Lý, Hoá, Sinh, Sử, Địa, GDCD: 50 phút;
- Các môn còn lại: 45 phút.

* Lớp 10, 11 :
- Toán, Ngữ văn : 90 phút;
- Tiếng Anh :
60 phút;
- Các môn còn lại: 45 phút.
KT.HIỆU TRƯỞNG
P.HIỆU TRƯỞNG

TRẦN VĂN THOA

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TPHCM
TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ I
NĂM HỌC: 2019-2020
(đính kèm KH kiểm tra HK1)
I - KIỂM TRA TẠI LỚP:

Các môn Công nghệ, Tin học, Thể dục, Quốc phòng cả 3 khối. Thời gian: Từ 02/12 đến
07/12/2019.
II – KIỂM TRA TẬP TRUNG:

Các môn: Toán, Lý, Hóa, Sinh, Văn, Sử, Địa, Anh, GDCD.
Thời gian: Từ 10/12 đến 20/12/2019
Tất cả các lớp kiểm tra theo lịch như sau:
KHỐI LỚP - MÔN

NGÀY KIỂM
TRA

BUỔI

Thứ 2
09/12/2019

S+C

Thứ 3
10/12/2019
Thứ 4
11/12/2019
Thứ 5
12/12/2019

Sáng

CA

10

VĂN – 90 p
VĂN – 90 p

Chiều

VĂN – 120 p

Sáng
Sáng

SỬ – 45 p
SINH – 45 p

Thứ 2
16/12/2019

LÝ – 45 p
GDCD – 45 p

Thứ 4
18/12/2019
Thứ 5
19/12/2019

Thứ 6
20/12/2019
Thứ 7 (21/12)

Học sinh tự ôn
tập

HÓA – 45 p
GDCD – 45 p
ĐỊA – 50 p
ANH – 60 p

Sáng

Sáng

07 giờ 00

14/12

13 giờ 15

14/12

07 giờ 00

16/12

13 giờ 15

SỬ
– 50 p
TOÁN – 90 p

ĐỊA – 45 p
TOÁN – 90 p

Chiều
Thứ 3
17/12/2019

Ngày nộp
bài

07 giờ 00

Sáng
Sáng

12

Học sinh tự ôn tập

Chiều
Thứ 6
13/12/2019
Thứ 7
14/12/2019
Chủ nhật

11

Giờ GV,
HS có
mặt

LÝ – 45 p
ĐỊA – 45 p

16/12
16/12
17/12

07 giờ 00

17/12

07 giờ 00

20/12

13 giờ 15

20/12

07 giờ 00

20/12

07 giờ 00

23/12

13 giờ 15

24/12

07 giờ 00

24/12

07 giờ 00

24/12

13 giờ 15

24/12

Chiều
HÓA – 50 p
GDCD – 50 p

Sáng
HÓA – 45 p
SINH – 45 p

Chiều
Sáng

TOÁN – 90 p
\ANH – 60 p

Chiều
LÝ – 50 p
SINH – 50 p

Sáng
Chiều
S+C

ANH – 60 p
SỬ – 45 p

Nghỉ. - Hạn cuối GV vào điểm Hệ thống

DỰ KIẾN Lịch chuyên môn các tuần TRƯỚC và SAU kiểm tra HK1:
Tuần

25/11 – 30/11

02/12 – 07/12

2 tuần
09/12 – 21/12

Tuần từ
23/12 - 28/12

CÔNG VIỆC
- Ôn tập chuẩn bị kiểm tra HK2. Rà soát số cột
điểm các lớp dạy.
- Thứ 7, 30/11: Hạn cuối GVBM nộp đề TỰ
LUẬN về nhà trường.
- Các môn TD, QP-AN, CN, TIN kiểm tra HK1
- Chuẩn bị các Hồ sơ cần thiết cho kỳ kiểm tra
HK1.
- Ôn tập chuẩn bị kiểm tra HK2. Rà soát số cột
điểm các lớp dạy.
- Thứ 2: Hạn cuối TTCM nộp đề về nhà trường.
- Các môn TD, QP-AN, CN, TIN kiểm tra HK1.
- In sao đề Ktra HK1 các môn.

NGƯỜI THỰC
HIỆN

- GVBM.
- GVBM.
- GVBM
- Học vụ.
- GVBM.
- TTCM.
- GVBM.
- Th.Thoa, Học vụ

KIỂM TRA HK1 THEO LỊCH
- Dạy-Học theo TKB cũ. Hoàn thành chương
trình Học kỳ 1
- Thứ 3: 08 giờ 00: Hạn cuối GV nộp bài.
Từ 09 giờ: GV ráp phách, tách bài theo
lớp (với những môn kiểm tra sau).
- Trả bài Ktra HK1 cho HS xem.
- Phân công GD HK2, làm TKB HK2

- Toàn trường.

- GVBM.
- Th.Thoa, TTCM,
Th.Phượng

- Dạy-học theo TKB cũ, hoàn thành chương
trình HK1. -Trả bài Ktra HK1 cho HS xem.
Chấm phúc khảo
- Thứ 4 (01/01): Nghỉ TẾT DL.
Tuần từ
- Làm TKB HK2.
- Th.Thoa, V.P
30/12- Hoàn thành điểm số trên Hệ thống, ra bảng
- Học vụ, GVBM.
04/01/2020
điểm tổng hợp HK1 các lớp.
- Khối 12: Tham quan, trải nghiệm (02,03,04/01). -GVCN 12, HS 12
theo DS
- Khối 10, 11: Học bình thường theo TKB cũ.
- Vào chương trình Học kỳ 2, TKB mới.
- Toàn trường
- Xét Học lực-Hạnh kiểm HK1.
06/01 - 11/01
Họp CMHS HK1 (CN 12-01, 18AL)
- Vào điểm Học bạ HK1.
- Dạy-học theo TKB.
- Toàn trường
13/01 – 18/01 - Vào điểm Học bạ HK1 (hạn cuối 15/01).
- GVCN, GVBM
(19 – 24/12 AL)
- Hội Xuân Canh Tý
2 tuần
NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN
20/01-02/02
(Thứ 2, 03/02/2019 (mùng 10AL) đi dạy lại)

(26/12-09/01 AL)

