
SÔÛ GD&ÑT BÌNH ÑÒNH  

  TRÖÔØNG THPT SOÁ 1  

        TUY PHÖÔÙC 

HÖÔÙNG DAÃN CHUYEÂN MOÂN SOÁ 2    ngaøy 30/9/2019 

 

1/ Kiểm tra hồ sơ CM: 

+ Tồ nhóm trưởng CM kiểm tra hồ sơ CM của GV, ký chốt, đóng dấu treo.  

    Thời gian kiểm tra: hoàn thành trước thứ sáu, ngày 4/10/2019 

     Nộp BB kiểm tra hồ sơ GV trong tổ: thứ bảy, ngày 5/10/2019 

+ Tổ trưởng CM hoàn chỉnh hồ sơ tổ CM , nộp BGH thứ bảy, ngày 5/10/2019 

 

2/ Khảo sát chất lượng HS đầu năm: 

+ Lấy kết quả kiểm tra 45 phút hoặc 15 phút lần đầu tiên (với các môn chưa có kiểm tra 45 phút 

trong tháng 9/2019 - nhóm CM thống nhất)   

+ TTCM thống kê và nộp PHTcm, hạn cuối: thứ bảy, ngày 5/10/2019  

 

3/ NHẮC CÔNG VIỆC: 

1/ TTCM 

+ Nộp: Kế hoạch kiểm tra HS; Kế hoạch sử dụng ĐDDH; Kế hoạch dạy song ngữ (TOÁN, LÝ, 

HÓA, SINH); Kế hoạch kiểm tra GV của tổ; Kế hoạch dạy BDHSG; Kế hoạch dạy lồng ghép, tích 

hợp (nội dung giáo dục đạo đức, lối sống, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 

HCM; giáo dục pháp luật nhất là pháp luật và An toàn giao thông; giáo dục phòng, chống tệ nạn 

XH, AIDS, ma túy, mại dâm và phòng chống tham nhũng; tuyên truyền giáo dục chủ quyền quốc 

gia về biên giới, hải đảo; sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; bảo vệ môi trường, không sử 

dụng đồ nhựa một lần; bảo tồn thiên nhiên; ứng phó vời biến đổi khí hậu, phòng tránh và giảm nhẹ 

thiên tai;phòng chống bạo lực trong gia đình và nhà trường; . . . );  

+ Tăng cường tiến độ BDHSG 12, hoàn chỉnh hồ sơ thi HSG 12 (2 ành,  lập danh sách) 

+ Tổ, nhóm trưởng CM Nộp Kế hoạch dạy học của bộ môn (đóng tập) theo CV 1725/SGDĐT-

GDTrH ngày 6/9/2019 

 

2/ GVBM:  tiếp tục hoàn thành hồ sơ cá nhân và nộp tổ, nhóm trưởng CM kiểm tra (theo Kế hoạch 

tổ CM) 

 

3/ Việc kiểm tra, dánh giá HS: 

 

+ Nội dung kiểm tra thực hiện theo tài liệu HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHUẨN KIẾN THỨC, 

KỸ NĂNG bậc THPT cho từng môn học; 

+ Số lần kiểm tra thực hiện theo Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/02/2011 của Bộ GD&ĐT  

+ Lưu ý:  * Nội dung kiểm năng lực vận dụng của  HS, có tính tích hợp liên môn. 

* Môn học có dạy Chủ đề tự chọn: nhóm CM thống nhất thời điểm, nội dung kiểm tra, 

hình thức như bài kiểm tra 15 phút, thực hiện trong tiết dạy CĐTC. Diểm số ghi vào 

cột hệ số 1  

*  Đa dạng hình thức kiểm tra, đánh giá:đánh giá qua các hoạt động trên lớp, qua hồ sơ 

học tập, sản phẩm học tập, báo cáo kết quả thực hiện dự án học tập, báo cáo kết quả 

thực hành, bài thuyết trình, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập . . . GV có thể sử dụng 

kết quả đánh giá này  thay cho các bài kiểm tra thường xuyên. 

 
4/ Dạy thêm & Học thêm:  

+ Thực hiện từ tuần 8 (từ ngày  7/10 đến 12/10/2019) 

+ Các bộ môn dạy thêm: chuẩn bị kế hoạch dạy học cho buổi dạy thêm (giáo án) 



QUI ÑÒNH VEÀ BAØI KIEÅM TRA HS 

I / Muïc ñích – Yeâu caàu : 

 -    Ñaùnh giaù quaù trình daïy vaø hoïc cuûa GV vaø HS  moät caùch  ñoàng boä, khaùch quan  

 -    Vieäc toå chöùc kieåm tra coù keá hoaïch thoáng nhaát, ñuùng qui cheá.  

 -   Quan ñieåm: ñaùnh giaù naêng löïc cuûa hoïc sinh (nhaän bieátù, thoâng hieåu, vaän duïng ôû 2 caáp ñoä) 

II / Hình thöùc kieåm tra :  

- Vieát ( rieâng moân T.Anh: Thực hiện theo CV 1536/SGDĐT-GDTrH ngày 8/10/2014) 

- Tieán haønh taïi Phoøng kieåm tra theo lòch ñaêng kyù. 

 

III / Moät soá qui ñònh khi ra ñeà :   

1.  Möùc ñoä kieán thöùc :    

 Möùc ñoä nhận biết:   3,5 ñ 

 Möùc ñoä thoâng hiểu:  2,5 ñ 

 Möùc ñoä vận dụng thấp:  2,5 ñ 

 Möùc ñoä vận dụng cao:  1,5 ñ   

LƯU Ý:    Tổ, nhóm trưởng CM lập ma trân phải phân bố các mức độ kiến thức, kỹ năng (đặc biệt mức độ  

vận dụng cao)  ở cả phần trắc nghiệm và tự luận. 

2. Hình thöùc :    aùp duïng cho loaïi baøi kieåm tra 45 phuùt trôû leân 

  +  Keát hôïp traéc nghieäm khaùch quan (TN) vaø töï luaän (TL) 

+  Döï kieán (theo năm học 2018-2019, chờ kế hoạch Sở) 

 

Moân Töï luaän Traéc 

nghieäm 

Soá caâu traéc nghieäm 

Ngöõ vaên 100% 0  

Ñòa lyù, Lòch söû, GDCD 60% 40% 16 caâu 

Toaùn 40% 60% 12 caâu 

Vaät lyù, Hoaù hoïc 40% 60% 18 caâu 

Sinh hoïc 40% 60% 24 caâu 

Tieáng Anh Thực hiện theo CV 1536/SGDĐT-GDTrH ngày 8/10/2014 

Tin học, GDQP, KTCN, KTNN 40% 60% 24 caâu 

 

+  Moân  Tieáng Anh caáu truùc ñeà goàm caùc phaàn sau : 

Kieán thöùc ngoân ngöõ :  25%       Ñoïc   :  25%        

Nghe :   25%       Vieát    :  25%        

* Vôùi ñeà traéc nghieäm : GV soaïn xong, ñaûo thaønh nhieàu ñeà – toái thieåu laø  4 maõ ñeà 

IV /  Qui trình tieán haønh (vôùi baøi kieåm tra töø 45 phuùt trôû leân):   

1. Toå, nhoùm tröôûng CM laäp ma traän ñeà kieåm tra,  

2. Caû nhoùm CM thoáng nhaát soaïn ñeà cöông (döïa vaøo ma traän ñeà), oân taäp HS theo ñeà cöông 

chung; 

3. GVBM ra ñeà (theo ma traän ñaõ thoáng nhaát), noäp cho TTCM (tröôùc 1 tuaàn), ñaêng kí phoøng 

kieåm tra  

4. Laõnh ñaïo tröôøng boác thaêm ñeà, photo; 

5. GVBM nhaän ñeà taïi phoøng PHTcm (trong ngaøy kieåm tra, khoâng nhaän tröôùc), tieán haønh kieåm 

tra HS 

6. Chaám baøi, caäp nhaät ñieåm vaøo Vnedu.vn: sau 2 tuaàn (keå töø tuaàn kieåm tra) 

*  Ghi chuù:  1. Kieåm tra 15 phuùt  : toå boä moân thoáng nhaát, löu yù keát hôïp traéc nghieäm vaø töï luaän 

2. Kieåm tra cuoái hoïc kyø: theo  keá hoaïch rieâng cuûa BGH. 


