
SỞ GD – ĐT TP HỒ CHÍ MINH 

TRƯỜNG THCS - THPT HỒNG ĐỨC 

 

Số:………/HCHĐ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

KẾ HOẠCH KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I – KHỐI THPT 

NĂM HỌC: 2020 - 2021 
 

I/ Nội dung ôn tập: 

- Theo thống nhất chuyên môn của các Tổ, Nhóm bộ môn. 

- Nội dung từ tuần 1 đến hết tuần 7 theo kế hoạch giảng dạy. 

II/ Kế hoạch kiểm tra: 

1) Các môn kiểm tra tập trung: 

a) Khối 10 & 11: Toán (90’); Ngữ văn (90’); Vật lý (45’); Hóa học (45’); Anh văn (45’) 

* Các môn này được kiểm tra từ ngày 26/10  đến 31/10/2020  

b) Khối 12: Toán (90’); Ngữ văn (90’); Vật lý (45’); Hóa học (45’); Sinh học (45’); Anh văn 

(45’); Lịch sử (45’); Địa lý (45’); GDCD (45’). 

* Các môn này được kiểm tra từ ngày 26/10  đến 31/10/2020  

2) Các môn kiểm tra tại lớp: 

- Các môn còn lại được kiểm tra từ ngày 19/10 – 24/10/2020 với hình thức 02 đề A, B và kiểm 

tra tại lớp theo TKB  -  45 phút cho mỗi môn. 

3)  Cấu trúc đề kiểm tra: 

- Thực hiện văn bản 3232 /GDĐT-TrH, ngày 01/10/2020 của Sở Giáo Dục và Đào Tạo thành phố Hồ 

Chí Minh về thực hiện kế hoạch giáo dục và kiểm tra đánh giá học sinh năm học 2020 – 2021 

a) Khối 10, 11:  100% theo hình thức tự luận. 

b) Khối 12: Theo thống nhất từng tổ chuyên môn với các hình thức: tự luận hoặc trắc nghiệm hoặc tự 

luận kết hợp trắc nghiệm theo văn bản 3232 ở trên. 

- Tất cả đề kiểm tra phải có đầy đủ ma trận đề và đáp án để chuyển về Sở. 

4) Lịch kiểm tra: theo lịch đính kèm 

5) Đề kiểm tra, nhận bài và trả bài kiểm tra về Học vụ: 

- Đề kiểm tra được Tổ, Nhóm trưởng bộ môn trực tiếp ra đề nhằm tạo sự khách quan khi đánh 

giá. Tổ, Nhóm trưởng nộp đề với đầy đủ đáp án và ma trận về Thầy Hiệu trưởng qua mail: 

hongduca@yahoo.com  chậm nhất là 16/10/2020 

-  Đề kiểm tra phải ra theo đúng tiến độ giảng dạy, 7 điểm theo kiến thức cơ bản SGK, 3 điểm 

còn lại được ra theo định hướng đánh giá phát triển năng lực học sinh có tích hợp lồng ghép 

kiến thức vận dụng thực tiễn. 

- Giáo viên bộ môn nhận bài kiểm tra sau buổi kiểm tra môn đó và trả lại bài đã chấm về Học vụ 

(A. Cường) sau 03 ngày kể từ lúc nhận bài. 

 

Ngày 07 tháng 10 năm 2020 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 
TS. PHẠM THANH TÂM  
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