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     SỞ GDĐT QUẢNG NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG THPT TRẦN CAO VÂN          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  

       Số:  21 /KH-THPTTCV Tam Kỳ, ngày 17  tháng 10  năm 2022 

 

KẾ HOẠCH 
Tổ chức kiểm tra giữa học kỳ I, năm học 2022-2023 

 

Căn cứ Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung 

học phổ thông được ban hành kèm theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 

tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Thông tư số 

26/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 8 năm 2020 về việc Sửa đổi, bổ sung một        

số điều của Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT; Thông tư số 22/2021/TT- BGDĐT 

ngày 20 tháng 7 năm 2021 quy định về đánh giá học sinh trung học cơ sở và học 

sinh trung học phổ thông; Công văn 1007/SGDĐT-GDTrH ngày 12/5/2022 của Sở 

GDĐT Quảng Nam về việc triển khai thực hiện chương trình giáo dục trung học 

năm học 2022-2023; Công văn số 1814/SGDĐT-GDTrH ngày 30/8/2022 của Sở 

GDĐT Quảng Nam về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục năm học 

2022-2023; 

Thực hiện công văn số 2143/SGDĐT-GDTrH ngày 11/10/2022 của Sở Giáo 

dục và Đào tạo Quảng Nam về việc Hướng dẫn tổ chức kiểm tra giữa học kỳ năm 

học 2022-2023.Trư ng TH T Tr n Cao V n x y dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra 

giữa học kỳ I, năm học 2022-2023 với những nội dung cụ thể như sau: 

1.Yêu cầu: 

- Kiểm tra, đánh giá đảm bảo tính chính xác, toàn diện, công bằng, trung thực và 

khách quan; 

- Căn cứ vào yêu c u c n đạt được qui định từng môn học, đánh giá đúng năng lực 

học sinh, đánh giá vì sự tiến bộ của học sinh; coi trọng việc động viên, khuyến khích 

sự cố gắng trong học tập và rèn luyện của học sinh; 

- Bố trí th i gian kiểm tra phù hợp, đảm bảo không g y áp lực, quá tải đối với học 

sinh. 

- Các bộ phận được ph n công, các tổ chuyên môn phối hợp đ ng bộ để hoàn thành 

tốt công tác tổ chức kiểm tra. 

2. Thời điểm kiểm tra: 

- Nội dung kiến thức môn học hết tu n 07, th i gian kiểm tra tu n 8 và 9 . 

3.Hình thức, thời gian làm bài : 

Môn Ngữ văn theo hướng dẫn ở phụ lục đính kèm. Các môn còn lại thực hiện 

như sau: 

3.1.Đối vói lớp 10 

- Tổ chức kiểm tra, đánh giá giữa kỳ theo đúng hướng dẫn của Thông tư số 

22/2021/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 7 năm 2021 của Bộ GDĐT về quy định về đánh 

giá học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông. 
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- Các loại hình kiểm tra ( bài kiểm tra, bài thực hành, dự án học tập), cách đánh giá 

bằng điểm số, đánh giá bằng nhận xét: thực hiện theo Điều 7, Thông tư số 

22/2021/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 7 năm 2021 của Bộ GDĐT. 

- Riêng đối với các môn đánh giá bằng nhận xét kết hợp với điểm số được thực hiện 

cụ thể như sau: 

+ Môn Tiếng Anh kiểm tra và đánh giá theo đúng hướng dẫn trong công văn số 

1992/SGDĐT-GDTrH ngày 19/9/2022 về việc Hướng dẫn dạy học ngoại ngữ giáo 

dục trung học năm học 2022-2023; kiểm tra các kỹ năng nghe, đọc, viết và kiến thức 

ngôn ngữ (kiểm tra giữa kỳ có thể không bao gồm kỹ năng nói), tỷ lệ điểm c n đối 

giữa các ph n. 

+ Các môn còn lại theo hình thức trắc nghiệm kết hợp với tự luận; 

+ Th i gian làm bài kiểm tra môn Toán và Tiếng Anh 60 phút; các môn còn lại: 45 

phút. 

3.2.Đối với lớp 11 

- Hình thức đề kiểm tra: 

+ Môn Tiếng Anh kiểm tra và đánh giá theo đúng hướng dẫn trong công văn số 

1992/SGDĐT-GDTrH ngày 19/9/2022 về việc Hướng dẫn dạy học ngoại ngữ giáo 

dục trung học năm học 2022-2023; kiểm tra các kỹ năng nghe, đọc, viết và kiến 

thức ngôn ngữ (kiểm tra giữa kỳ có thể không bao gồm kỹ năng  nói), tỷ lệ điểm 

c n đối giữa các ph n. 

+ Môn GDQP-AN: Kiểm tra lý thuyết bằng hình thức trắc nghiệm khách quan 

(hoặc kết hợp với tự luận) hoặc kiểm tra thực hành (dựa trên Kế hoạch dạy học đã 

xây dựng); 

+ Các môn còn lại theo hình thức trắc nghiệm kết hợp với tự luận (đối với môn 

Toán, nội dung kiểm tra g m cả hai phân môn Đại số và Hình học (Giải   tích và 

Hình học)). 

+ Th i gian làm bài kiểm tra: môn Toán: 60 phút; các môn còn lại: 45 phút. 

3.3.Đối với lớp 12: 

- Hình thức đề kiểm tra: 

+ Môn GDQP-AN: Kiểm tra lý thuyết hoặc kiểm tra thực hành (dựa trên Kế 

hoạch dạy học đã xây dựng). Nếu lựa chọn kiểm tra lý thuyết, đề kiểm tra có thể 

bằng hình thức trắc nghiệm khách  quan hoặc trắc nghiệm khách quan kết hợp tự 

luận hoặc tự luận; 

+ Các môn còn lại theo hình thức trắc nghiệm khách quan; 

+ Nội dung kiểm tra môn Toán g m cả hai phân môn Giải tích và Hình học. 

+ Th i gian kiểm tra: Môn Toán: 60 phút; các môn còn lại: 45 phút. 

4.Mức độ nhận thức: 

- Xây dựng đề kiểm tra theo hướng đánh giá năng lực học sinh ở cả 4 mức  độ: 

   Nhận biết (40%), thông hiểu (30%), vận dụng (20%) và vận dụng cao (10%). 

- Đối với các môn kiểm tra theo hình thức trắc nghiệm kết hợp với tự luận: Tỷ lệ c u 

hỏi trắc nghiệm khách quan từ 50% đến 70%. ( Môn Ngữ văn theo phụ lục đính kèm)
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5. Tổ chức kiểm tra: 

- Thống nh t giao cho Tổ trưởng tổ chuyên môn giới hạn nội dung kiểm tra, 

x y dựng ma trận, bảng đặc tả đề kiếm tra cho từng khối; ra đề, phản biện đề, làm 

biểu điểm, đáp án đảm bảo tính chính xác, đ ng đều giữa các mã đề trong cùng 

một khối lớp, quản lí chặt  chẽ ma trận, bảng đặc tả đề, duyệt đề kiểm tra . Điều 

hành công tác kiểm tra; ph n công ch m bài kiểm tra, vào điểm. 

- Nhà trư ng tổ chức sao in đề, sắp xếp lịch và bố trí giáo viên coi kiểm tra 

t t cả các môn ( trừ TD;GDQP- AN) 

- Sau khi hoàn thành kiểm tra, các Tổ gửi ma trận, bảng đặc tả, đê kiểm tra 

và hướng dẫn ch m về bộ phận chuyên môn của nhà trư ng để đưa lên Website 

của trư ng. 

6. Giấy làm bài kiểm tra : Trư ng cung c p gi y kiểm tra cho t t cả các môn 

kiểm tra theo đề chung bao g m cả gi y làm bài trắc nghiệm ( Sử dụng 1 mẫu giấy 

trắc nghệm TNMaker ) 

 

7.Lịch kiểm tra: 

 

Thứ/Ngày Buổi Môn 
Khối 

lớp 

Thời gian 

làm bài 

Giờ 

 phát đề 
Bắt đầu 

làm bài 

Kết 

thúc 

Ghi 

chú 

Thứ Hai 

31/10/2022 

 

Sáng 

Ngữ văn 12 90 phút 7g10 7g15 8g45  

Vật lý 11 45 phút 9g10 9g15 10g00  

Sinh học 11 45 phút 10g10 10g15 11g00  

Chiều 
Lịch sử 10 45 phút 13g25 13g30 14g15  

Ngữ văn 10 90 phút 14g40 14g45 16g15  

Thứ Ba 

01/11/2022 

Sáng 

Toán 12 60 phút 7g 10 7g 15 8g 15  

Lịch sử 11 45 phút 8g40 8g45 9g30  

Tiếng Anh 11 45 phút 9g55 10g00 10g45  

Chiều 
Toán 10 60 phút 13g25 13g30 14g30  

Địa lý 10 45 phút 14g55 15g00 15g 45  

Thứ Tư 

02/11/2022 

Sáng 

Ngữ văn 11 90 phút 7g10 7g15 8g45  

Vật lý 12 45 phút 9g10 9g15 10g00  

Hóa học 12 45 phút 10g10 10g15 11g00  

Chiều 

Tiếng Anh 10 60 phút 13g25 13g30 14g30  

GD KT& PL  10 45 phút 15g25 15g30 15g 45  

Sinh học 10 45 phút 15g25 15g30 15g 45  

Thứ Năm 

03/11/2022 

 

Sáng 

Công nghệ 12 45 phút 7g10 7g15 8g00  

GDCD 12 45 phút 8g25 8g30 9g15  

Tin học 12 45 phút 9g40 9g45 10g30  

 

Chiều 

Địa lý 11 45 phút 13g25 13g30 14g15  

Tin học 10 45 phút 14g40 14g45 15g30  

Công nghệ 10 45 phút 15g40 15g45 16g30  

Thứ Sáu 

04/11/2022 

 

Sáng 

Địa lý 12 45 phút 7g10 7g15 8g00  

Lịch sử 12 45 phút 8g25 8g30 9g15  

Vật lý 10 45 phút 9g40 9g45 10g30  

Chiều Toán 11 60 phút 13g25 13g30 14g30  

Hóa học 11 45 phút 14g55 15g00 15g45  
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Thứ Bảy 

05/11/2022 

Sáng 

Sinh học 12 45 phút 7g10 7g15 8g00  

Tiếng Anh 12 45 phút 8g25 8g30 9g15  

Hóa học 10 45 phút 9g40 9g45 10g30  

Chiều 

Công nghệ 11 45 phút 13g25 13g30 14g15  

GDCD 11 45 phút 14g40 14g45 15g30  

Tin học 11 45 phút 15g55 16g00 16g45  

Môn Thể dục và GDQP- AN : GVBM tổ chức kiểm tra ở tu n 8- theo TKB 

chính khóa. 

Trên đ y là kế hoạch tổ chức kiểm tra giữa học kỳ I, năm học 2022-2023. Đề 

nghị các tổ chức, bộ phận liên quan, CBGVNV và học sinh nghiêm túc thực hiện. 

 
Nơi nhận: 

- Sở GD & ĐT (Để báo cáo) 

- Các tổ CM 

- Lưu VT 

 

 

 

                                  KT.HIỆU TRƯỞNG 

                                      P.HIỆU TRƯỞNG 

                                          PHẠM HÙNG 
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