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KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN KIỂM TRA TẬP TRUNG HỌC KỲ II
NĂM HỌC 2018-2019
- Căn cứ Hướng dẫn số 3212/GDĐT-TrH ngày 05 tháng 09 năm 2017 của Sở GD&ĐT Thành
phố Hồ Chí Minh về hướng dẫn thực hiện các bài kiểm tra định kỳ trong trường THPT năm học
2017-2018;
- Căn cứ kế hoạch năm học 2018-2019 và tình hình cụ thể của trường;
Trường THPT An Nhơn Tây xây dựng Kế hoạch kiểm tra tập trung học kỳ II năm học 20182019 như sau:
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
1. Mục đích:
- Nhằm kiểm tra, đánh giá chất lượng giảng dạy của giáo viên và năng lực học tập của học
sinh một cách khách quan, khoa học, chính xác. Từ đó, học sinh rút kinh nghiệm trong việc trang
bị kiến thức, đổi mới cách học; giáo viên có kế hoạch giảng dạy, điều chỉnh phương pháp phù hợp
với học sinh; cán bộ quản lý kịp thời chỉ đạo điều chỉnh kế hoạch dạy và học bám sát với tình
hình thực tế của trường.
- Nhằm đánh giá tình hình triển khai kế hoạch, kết quả thực hiện chương trình dạy và học. Trên
cơ sở đó phát huy điểm mạnh, khắc phục hạn chế làm nền tảng cho những lần kiểm tra tiếp theo.
2. Yêu cầu:
- Tổ chức kiểm tra, chấm bài chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy định, quy chế kiểm tra, đánh giá
của Bộ GDĐT, hướng dẫn của Sở GDĐT và của trường THPT An Nhơn Tây.
- Ôn tập, ra đề, và các công tác khác phục vụ cho việc kiểm tra tập trung học kỳ II phải đúng
tiến độ, bảo mật, khoa học, chính xác và công bằng.
II. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CÁC BÀI KIỂM TRA:
1. Khối 10, 11:
- Kiểm tra 15 phút: theo hình thức tự luận.
- Kiểm tra 1 tiết: trong mỗi học kỳ mỗi môn có tối đa 1 bài kiểm tra theo hình thức trắc nghiệm
khách quan kết hợp với tự luận, các bài còn lại theo hình thức tự luận. Môn Ngữ văn chỉ kiểm tra
theo hình thức tự luận.
- Kiểm tra học kỳ: theo hình thức tự luận (trừ môn ngoại ngữ).
2. Khối 12:
- Kiểm tra 15 phút: theo hình thức tự luận.
- Kiểm tra 1 tiết: theo hình thức tự luận hoặc trắc nghiệm khách quan kết hợp với tự luận, tỉ lệ
bài kiểm tra giữa hai hình thức này do nhà trường quy định. Môn Ngữ Văn chỉ kiểm tra theo hình
thức tự luận.
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- Riêng bài kiểm tra 1 tiết môn Ngoại ngữ kết hợp giữa trắc nghiệm khách quan với tự luận và
các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết sẽ được hướng dẫn riêng của bộ môn. (tổ Tiếng Anh có kế hoạch
kiểm tra và trình BGH duyệt)
- Kiểm tra học kỳ: theo quy định chung của Sở GDĐT cho mỗi môn về hình thức tự luận hoặc
trắc nghiệm khách quan kết hợp với tự luận.
* Lưu ý: Đảm bảo đầy đủ các cột kiểm tra (KTTX, KTĐK) theo đúng quy định của Sở
GDĐT.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN KTTT:
1. Thời gian: Từ ngày 18/02/2019 đến 30/03/2019 (các chiều thứ bảy lúc 13 giờ).
2. Đối tượng: Học sinh khối 10,11 và 12.
3. Thời gian làm bài: Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Ngữ văn, Tiếng Anh:
45 phút/môn.
4. Nội dung và hình thức:
a/ Nội dung:
- Các nội dung của đề kiểm tra phải bảo đảm đúng hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung
dạy học theo công văn số 5842/BGDĐT-VP ngày 01/09/2011 của Bộ GDĐT.
- Đề kiểm tra phải bảo đảm yêu cầu bảo mật; nội dung kiểm tra phải chính xác, câu hỏi rõ
ràng; nội dung câu hỏi đúng theo tiến độ bài dạy ở kỳ kiểm tra và sát với chuẩn kiến thức kỹ năng
của chương trình. Chú ý tỉ lệ phù hợp các câu hỏi vận dụng, câu hỏi liên hệ với thực tiễn cuộc
sống.
- Tổ trưởng chuyên môn họp tổ thống nhất nội dung kiểm tra trong tổ và yêu cầu giáo viên bộ
môn thông báo nội dung kiểm tra học sinh cho từng lớp. Mọi thông tin điều chỉnh nội dung kiểm
tra phải xin ý kiến của BGH để có thông báo cho học sinh kịp thời.
b/ Hình thức:
- Bài kiểm tra 1 tiết của các khối 10, 11, 12 môn Ngữ văn tự luận.
- Bài kiểm tra 1 tiết của các khối 10, 11, 12 môn Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa
lý: trắc nghiệm khách quan 04 lựa chọn kết hợp với tự luận (phần trắc nghiệm khách quan độc lập
với phần tự luận).
+ Phần trắc nghiệm khách quan: 04 lựa chọn, 24 câu (6.0đ).
 Cơ bản 20 câu (5.0đ).
 Phân hóa 04 câu (1.0đ).
+ Phần tự luận: 04 câu (4.0đ).
 Cơ bản 03 câu (3.0đ).
 Phân hóa 01 câu (1.0đ).
- Riêng bài kiểm tra 1 tiết môn Ngoại ngữ kết hợp giữa trắc nghiệm khách quan với tự luận và
các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết (tổ Tiếng Anh có kế hoạch kiểm tra và trình BGH duyệt).
* Lưu ý:
- Mỗi đề kiểm tra phần trắc nghiệm được xáo trộn thành 02 mã đề khác nhau (xáo trộn riêng
từng phần: phần cơ bản và phần phân hóa).
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- TTCM K12 thống nhất nội dung đề cho THTN &THXH (nên cho THTN, THXH đề có sự
khác nhau ở phần tự luận đối với các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý).
- Đối với các môn KTTT 01 lần: trắc nghiệm khách quan 04 lựa chọn kết hợp với tự luận.
- Đối với các môn KTTT 2 lần: lần 1 tự luận; lần 2 trắc nghiệm khách quan 04 lựa chọn
kết hợp với tự luận (các môn Lý, Tiếng Anh). Riêng môn Toán lần 3 tự luận.
5. Thời gian nộp đề:
- Tổ chuyên môn ra đề và nộp đề kiểm tra, đáp án theo đúng quy định về nội dung và thời gian
làm bài.
- Trình bày đề kiểm tra theo font chữ Times New Roman, Size 12, nộp cho Phó Hiệu trưởng,
hạn chót nộp đề 15h00 ngày Thứ Ba trong tuần.
IV. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN:
- Ngày 21/0125/01/2019: Lập kế hoạch tổ chức, triển khai kế hoạch đến các tổ bộ môn,
GVCN và toàn thể học sinh.
- Ngày trong tuần trước KTTT: Tổ trưởng chuyên môn họp tổ thống nhất nội dung kiểm tra và
thông báo nội dung kiểm tra đến học sinh.
- Ngày 19/02; 26/02; 05/03; 12/03; 19/03; 26/03/2019 (thứ ba): Nộp đề KTTT cho BGH.
+ Chuyển đề theo địa chỉ mail: huehoa1978@gmail.com các môn: T. Anh, Ngữ văn,
Sinh học, Hóa học, Lịch sử.
+ Chuyển đề theo địa chỉ mail: vankhoaant@gmail.com các môn: Toán, Địa lý, Vật lý.
- Ngày 11/0214/02/2019: Bộ phận văn phòng lập danh sách học sinh theo phòng thi, chuẩn
bị phòng thi, hồ sơ kiểm tra, niêm yết danh sách học sinh, sơ đồ phòng.
- Trong tuần: Chấm bài, ráp phách, trả bài phòng máy nhập điểm, giáo viên nhận bài phát và
sửa cho học sinh.
- Ngày 23/02; 02/03; 09/03; 16/03; 23/03; 30/03/2019: Tổ chức KTTT.
V. LỊCH KIỂM TRA TẬP TRUNG:
1. Lịch kiểm tra:
KHỐI 10,11,12:
Ngày

Môn

Thời gian làm
bài

Giờ phát
đề

Giờ làm bài

Thứ Bảy

Toán

45 phút

13h25

13h30

23/02/2019

Lý

45 phút

14h45

14h50

Thứ Bảy

T. Anh

45 phút

13h25

13h30

02/03/2019

Sử

45 phút

14h45

14h50

Thứ Bảy

Hóa

45 phút

13h25

13h30

09/03/2019

Địa

45 phút

14h45

14h50

Ghi chú

3

Thứ Bảy

Toán

45 phút

13h25

13h30

16/03/2019

Sinh

45 phút

14h45

14h50

Thứ Bảy

Văn

45 phút

13h25

13h30

23/03/2019

Lý

45 phút

14h45

14h50

Thứ Bảy

Toán

45 phút

13h25

13h30

30/03/2019

T. Anh

45 phút

14h45

14h50

* Lưu ý:
- CB-GV-NV có mặt làm nhiệm vụ lúc 13h00.
- Học sinh có mặt tại phòng thi lúc 13h00.
2. Các môn không kiểm tra tập trung:
- Môn GDCD, Tin Học, Công Nghệ, Nghề 11, GDQP, TD, các môn chưa đủ cột kiểm tra định
kỳ: Tổ chức kiểm tra tại lớp.
+ TTCM thống nhất nội dung kiểm tra, kiểm tra theo kế hoạch đã trình Hiệu trưởng.
+ Hình thức kiểm tra theo hướng dẫn trường.
- GVBM hoàn thành điểm số vào máy đúng tiến độ và theo kế hoạch giảng dạy.
Trên đây là kế hoạch hướng dẫn thực hiện các bài kiểm tra và tổ chức kiểm tra tập trung học
kỳ II, năm học 2018-2019. Đề nghị TTCM, GVCN, GVBM, bộ phận văn phòng và học sinh thực
hiện nghiêm túc và đúng tiến độ.
(Trong quá trình thực hiện kế hoạch, nếu có thay đổi BGH sẽ thông báo đến các bộ phận có
liên quan).
NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH
DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG

P.HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Hoa Huệ
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