
 
       

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÚ YÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRƯỜNG THPT LÊ TRUNG KIÊN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số:  303/KH-LTK 
 

Đông Hòa, ngày  02 tháng 12 năm 2022 
 

KẾ HOẠCH 
Kiểm tra học kì 1 năm học 2022-2023 

 
 

I. Mục đích, yêu cầu 
1. Mục đích 

- Thực hiện nhiệm vụ: nâng chất lượng đại trà, chất lượng học sinh giỏi, chất 
lượng kỳ thi TN THPT và tuyển sinh vào đại học. 

- Thực hiện việc đổi mới phương pháp, đổi mới trong kiểm tra, thi cử, đánh 
giá. 

- Nhằm thực hiện việc đánh giá công bằng, khách quan, chính xác năng lực 
học tập của học sinh. 

- Giúp cho học sinh có ý thức tự giác, chủ động trong học  tập. 
- Là cơ sở để nhà trường có biện pháp tăng cường công tác quản lý, điều 

chỉnh hoạt động dạy học, đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá.  

2. Yêu cầu 
- Yêu cầu toàn thể giáo viên và học sinh thực hiện nghiêm túc chủ trương 

của nhà trường. 
- Yêu cầu giáo viên coi kiểm tra nghiêm túc, đúng giờ, đúng theo lịch đã 

phân công. 
- Việc tổ chức kiểm tra phải được chuẩn bị chu đáo từ hướng dẫn nội dung 

ôn tập kiểm tra cho học sinh đến phân công giáo viên ra đề; coi thi phải thực sự 
nghiêm túc; khâu làm phách, chấm thi, vào điểm phải chính xác, bảo mật. 

II. Nội dung và hình thức 
1. Nội dung 

Theo yêu cầu bám sát chuẩn kiến thức và kỹ năng nội dung chương trình học 
kỳ I, có phân hóa trình độ học sinh ở mức độ: nhận biết, thông hiểu, vận dụng và 
vận dụng cao theo yêu cầu của Bộ Giáo dục, Sở Giáo dục và đào tạo và sự thống 

nhất của tổ bộ môn. 
Riêng khối 12, các môn thi được ra đề theo cấu trúc đề thi TN THPT năm 

2022 của Bộ giáo dục;  
Nội dung thi đến hết tuần 16 đối với các môn kiểm tra tập trung; đối với các 

môn không tổ chức kiểm tra tập trung thì thực hiện theo kế hoạch dạy học  của bộ 
môn. 

2. Hình thức kiểm tra 
Môn kiểm tra tập trung học kỳ I:  

-Toán, tiếng Anh, Ngữ Văn: cả 3 khối; Lịch Sử khối 10; Hóa khối 11; các 
môn tổ hợp khối 12. 

Hình thức và thời gian làm bài: 



 
KHỐI 10 

 

STT MÔN 
THỜI GIAN 
LÀM BÀI 

HÌNH THỨC LÀM BÀI 

1 TOÁN 90 phút Trắc nghiệm kết hợp tự luận 

2 NGỮ VĂN 90 phút Trắc nghiệm kết hợp tự luận 

3 TIẾNG ANH 60 phút 
Trắc nghiệm kết hợp tự luận và kỹ 

năng nói 

4 LỊCH SỬ 45 phút Trắc nghiệm kết hợp tự luận  

 

KHỐI 11 
 

STT MÔN 
THỜI GIAN 

LÀM BÀI 
HÌNH THỨC LÀM BÀI 

1 TOÁN 90 phút Trắc nghiệm kết hợp tự luận 

2 NGỮ VĂN 90 phút Tự luận 

3 TIẾNG ANH 45 phút Trắc nghiệm kết hợp tự luận  

4 HÓA HỌC 45 phút Trắc nghiệm kết hợp tự luận  

 

KHỐI 12 
 

STT MÔN 
THỜI GIAN 

LÀM BÀI 
HÌNH THỨC LÀM BÀI 

1 TOÁN 90 phút Trắc nghiệm  

2 NGỮ VĂN 90 phút Tự luận 

3 TIẾNG ANH 60 phút Trắc nghiệm  

4 

Tổ hợp 
KHTN 

VẬT LÍ 50 phút Trắc nghiệm  

HÓA HỌC 50 phút Trắc nghiệm 

SINH HỌC 50 phút Trắc nghiệm 

Tổ hợp 

KHXH 

LỊCH SỬ 50 phút Trắc nghiệm 

ĐỊA LÍ 50 phút Trắc nghiệm 

GDCD 50 phút Trắc nghiệm 

 

Tỉ lệ trắc nghiệm và tự luận: 
- Môn Anh Khối 11: 70% trắc nghiệm; 30% tự luận; Khối 10: 60% trắc 

nghiệm, 40% tự luận;  
- Các môn còn lại: 70% trắc nghiệm, 30% tự luận. 

- Riêng đối với môn tiếng Anh lớp 10: 80% trắc nghiệm và tự luận, 20% cho 
phần kỹ năng nói. 

Môn kiểm tra không tập trung giữa học kỳ I: Các môn còn lại; kiểm tra 
tại lớp theo Kế hoạch dạy học. Bài kiểm tra kết hợp cả trắc nghiệm và tự luận. 
Tỉ lệ 70% trắc nghiệm; 30 % tự luận. 

Cấu trúc đề kiểm tra tập trung: 



- 40% nhận biết, 30% thông hiểu, 20% vận dụng và 10% vận dụng cao. 
3. Lịch kiểm tra: 

 

THỨ NGÀY BUỔI SUẤT KHỐI MÔN THI 
THỜI GIAN 

LÀM BÀI 

3 27/12/2022 

SÁNG 
1 

12 
VĂN 12 90 phút 

2 ANH 12 60 phút 

CHIỀU 
1 

11 
VĂN 11 90 phút 

2 HÓA 11 45 phút 

4 28/12/2022 
SÁNG 

1 
10 

VĂN 10 90 phút 

2 SỬ 10 45 phút 

CHIỀU 1 12 TOÁN 12 90 phút 

5 29/12/2022 
SÁNG 

1 
11 

ANH 11 45 phút 

2 TOÁN 11 90 phút 

CHIỀU 1 10 TOÁN 10 90 phút 

6 30/12/2022 
SÁNG 

1 

12 

LÍ-SỬ 12 50 phút 

2 HÓA-ĐỊA 12 50 phút 

3 
SINH-GDCD 

12 
50 phút 

CHIỀU 1 10 ANH 10 60 phút 

 

4. Tổ chức coi và chấm kiểm tra 
Đảm bảo nghiêm túc, khách quan, trung thực, đánh giá đúng thực chất, có 

biện pháp tích cực để quán triệt và ngăn chặn tình trạng quay cóp khi làm bài kiểm 
tra trong học sinh. 

Các bộ phận và giáo viên được phân công thực hiện đúng tiến độ để không 
ảnh hưởng tới kế hoạch chung. 

5. Phân công nhiệm vụ 
- Các tổ/nhóm trưởng và giáo viên tiến hành rà soát tiến độ chương trình 

bộ môn, có kế hoạch dạy bù để kịp tiến độ chương trình, hướng dẫn học sinh ôn 
tập chu đáo.  

- Các tổ/nhóm trưởng chuyên môn họp tổ thống nhất nội dung kiểm tra, cấu 
trúc đề kiểm tra; xây dựng đề cương ôn tập chung cho từng khối lớp.  

Nhà trường phân công giáo viên ra đề và giáo viên phản biện đề các môn 
tập trung; Giáo viên được phân công ra đề chuyển đề cho giáo viên phản biện; 
Giáo viên phản biện xem xét tính đúng đắn, chính xác, phù hợp của đề kiểm tra.  

- Giáo viên ra đề phải bám sát chương trình, chuẩn kiến thức, đề cương ôn 
tập; đề ra phải chính xác về nội dung, đúng về hình thức, cùng với giáo viên phản 

biện đề đảm bảo tính tuyệt đối bảo mật của đề kiểm tra. 
- Các môn thuộc tổ hợp KHTN, KHXH của khối 12: tổ/nhóm trưởng cùng 

với giáo viên trong tổ xây dựng đề kiểm tra theo đúng cấu trúc, mức độ tương tự 

như đề thi TN THPT 2022 của Bộ GD-ĐT và in, gửi kèm file đề, ma trân, đáp án 

như các môn khác.   



Giáo viên phản biện đề kiểm tra In trên giấy A4: ma trận và bảng đặc 
tả; đề kiểm tra (4 mã cho những môn có trắc nghiệm); đáp án có biểu điểm 

chi tiết; nộp chỗ thầy Hiếu (gửi kèm file mềm) trước 10h thứ 2, ngày 
19/12/2022.  

- GVCN có trách nhiệm theo dõi lịch kiểm tra tập trung giữa học kì I và 

nhắc nhở học sinh tham gia kiểm tra đúng thời gian quy định. 
Trên đây là kế hoạch tổ chức kiểm tra cuối học kỳ I năm học 2022-2023 

của trường THPT Lê Trung Kiên, đề nghị tất cả CB-GV-NV nghiêm túc thực 
hiện. 

 
Nơi nhận: KT. HIỆU TRƯỞNG 
- Các tổ/nhóm trưởng;  
- Lãnh đạo nhà trường; 
- Niêm yết; 
- Lưu: VT. 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

                         

 

 

 

Ngô Trung Hiếu 
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