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SỞ GD&ĐT HÀ NỘI 
TRƯỜNG THPT TIẾN THỊNH 

 
Số:  15 /KH - THPT  

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

Mê Linh, ngày 13 tháng 5 năm 2017 

 
KẾ HOẠCH  

Kiểm tra khảo sát lớp 12 cuối năm học 2016 - 2017 
               

- Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm giáo dục phổ thông năm học 2016 – 2017; 
        - Thực hiện Công văn số 4235/BGDĐT-GDTrH, ngày 01/9/2016 của Bộ GDĐT tạo về 
việc hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2016 – 2017; Quyết định số 3979/QĐ-
UBND ngày 20/7/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành 
Khung kế hoạch thời gian năm học 2016 - 2017 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông 
và giáo dục thường xuyên;  
       - Thực hiện Hướng dẫn số 3328/SGD&ĐT-GDTrH ngày 05/9/2016 của Sở GD&ĐT Hà 
Nội V/v Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2016-2017; 
       - Thực hiện Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chuyên môn năm học 2016 - 2017 của nhà 
trường. 

 Trường THPT Tiến Thịnh xây dựng Kế hoạch khảo sát chất lượng văn hóa lần 3 năm 
học 2016 – 2017 cụ thể như sau: 

  I. Mục đích yêu cầu 
 1. Mục đích: 

- Nâng cao hơn nữa chất lượng dạy học nhất là đối với học sinh, tham dự kỳ thi 
THPT quốc gia năm 2017. 
          - Giúp học sinh có cơ hội được làm quen với cấu trúc của đề thi THPT quốc gia năm 
2017. 

- Đánh giá kết quả giảng dạy của giáo viên và học tập của học sinh khối 12 cuối năm 
học 2016- 2017. 

- Góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn trong năm học 2016 – 2017 và triển 
khai thực hiện đổi mới Kiểm tra đánh giá. 

2. Yêu cầu: 
- Tổ trưởng, nhóm trưởng chuyên môn, GVBM thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên 

môn, ra đề thi và đáp án, coi thi, chấm thi và trả bài cho học sinh.  
- Học sinh ôn tập, làm bài kiểm tra nghiêm túc đúng quy chế.  
- Đánh giá học sinh công bằng, trung thực, khách quan và đảm bảo chất lượng học thật, 

thi thật gắn với đổi mới hình thức, phương pháp thi, kiểm tra và đánh giá kết quả giáo dục theo 
hướng đánh giá năng lực người học. 
 II. Bài kiểm tra, hình thức kiểm tra: 
           1. Bài kiểm tra: 

Tổ chức kiểm tra 05 bài dành cho học sinh lớp 12 gồm: 
- 03 bài kiểm tra độc lập: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh 
- 02 bài kiểm tra tổ hợp: Khoa học Tự nhiên (tổ hợp các môn Vật lý, Hóa học, Sinh 

học) và Khoa học xã hội (tổ hợp các môn Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân). 
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- Mỗi học sinh dự kiểm tra 4 bài: 3 bài bắt buộc(Toán, Ngữ văn, tiếng Anh) và 1 bài 
tự chọn (Bài KHTN hoặc KHXH).  

2. Hình thức kiểm tra: 
- Các bài kiểm tra Toán, Tiếng Anh, Khoa học tự nhiên (KHTN), Khoa học xã hội 

(KHXH) kiểm tra theo hình thức thi trắc nghiệm khách quan; mỗi câu hỏi trắc nghiệm 
(CHTN) có 4 phương án trả lời với duy nhất 1 phương án trả lời đúng. Mỗi học sinh trong 
phòng có một mã đề kiểm tra riêng, học sinh làm bài kiểm tra trên Phiếu trả lời trắc nghiệm 
(Phiếu TLTN). Mã đề trắc nghiệm bài thi tổ hợp thống nhất 1 đến 24 cho cả 3 môn thành 
phần.  

Quy định về thứ tự câu trắc nghiệm: 

Bài thi 
Môn thành 

phần 
Thứ tự câu Bài thi 

Môn thành 
phần 

Thứ tự câu 

Bài thi 
khoa 
học tự 
nhiên 

Vật Lý Câu 1 đến câu 40 Bài thi 
khoa 
học xã 
hội 

Lịch Sử Câu 1 đến câu 40 
Hóa Học  Câu 41  đến câu 80 Địa Lý Câu 41  đến câu 80 

Sinh học Câu 81 đến câu 120 Công Dân Câu 81 đến câu 120 

 
- Bài kiểm tra Ngữ văn theo hình thức tự luận 
II. Lịch kiểm tra, thời gian làm bài kiểm tra 

Ngày  Buổi Bài kiểm tra/Môn kiểm tra 
Thành phần của bài kiểm 

tra tổ hợp 

Thời gian 
làm bài 

Giờ phát đề cho 
HS 

Giờ bắt đầu 
làm bài 

20/5/2017 
Sáng 

Toán 90 phút 7 giờ 15 phút 7 giờ 25 
Anh 60 phút 9 giờ 20 phút 9 giờ 25 

Chiều Ngữ văn 120 phút 13 giờ 55 phút 14 giờ 00 

21/5/2017 
 

 
Sáng 

 

Khoa học 
tự nhiên 

Vật lý      
Hóa học      
Sinh học 

50 phút   
50 phút   
50 phút 

7 giờ 15 phút   
8 giờ 25 phút   
9 giờ 35 phút 

7 giờ 25       
8 giờ 35      
9 giờ 45 

Khoa học 
xã hội 

Lịch sử      
Địa Lý      
GDCD 

50 phút   
50 phút   
50 phút 

7 giờ 15 phút   
8 giờ 25 phút   
9 giờ 35 phút 

7 giờ 25       
8 giờ 35      
9 giờ 45 

         III. Nội dung tổ chức thực hiện 
         1. Yêu cầu chung với việc kiểm tra khảo sát 
         - Mỗi học sinh trường THPT dự kiểm tra 4 bài, trong đó có 3 bài kiểm tra bắt buộc 
(Toán, Ngữ văn, tiếng Anh) và 1 bài kiểm tra tự chọn (KHTN hoặc KHXH). 
         - Việc tổ chức coi và chấm thi phải đảm bảo nghiêm túc, theo đúng quy chế thi THPT 
quốc gia của Bộ GDĐT.         
         2. Đề kiểm tra khảo sát: 
        - Đề kiểm tra khảo sát theo chương trình qui định, bám sát cấu trúc, mức độ đề thi của 
kì thi THPT Quốc Gia, nội dung kiến thức nằm trong chương trình lớp 12 THPT tính đến 
thời điểm kiểm tra là ngày 15/5/2017. 

- Mỗi môn thi tập trung giáo viên ra 01 đề/khối/môn. 
- Mỗi đề thi phải có chữ ký của người ra đề (các tổ tự kiểm tra, phản biện đề). 
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- Thời gian nộp bộ đề về BGH hạn cuối cùng sáng ngày Thứ Tư (17/05/2017).  
- Phân công ra đề:  

Gồm bản In trên giấy và file dữ liệu gửi vào địa chỉ Email: duykhai1975@gmail.com. 
3. In sao đề, chuẩn bị văn phòng phẩm: Văn phòng chủ động thời gian, đảm bảo an 

toàn và bảo mật, in sao đề thi xong trước ngày thi ít nhất 02 ngày. Chuẩn bị giấy thi, giấy 
nháp, phiếu TLTN, bút, phấn trước các buổi thi.  

4. Phân công giám thị: (có danh sách kèm theo). 
+ Cán bộ coi thi và  thí sinh có mặt trước giờ thi 15 phút. 
 + Thí sinh thi theo phòng thi, có mặt trước giờ thi 15 phút. 
5. Phân công thu bài thi và giao bài thi cho giáo viên chấm: 
5.1. Thu bài thi:  
 Phụ trách chuyên môn và các Tổ (nhóm trưởng) có môn thi. 
5.2. Giao bài thi cho người chấm:  
 Tổ trưởng (nhóm trưởng) phân công chấm, giao bài chấm, phiếu chấm vào ngày 22 

tháng 5 năm 2017. 
5.3. Thời gian hoàn thành chấm thi, giao bài thi, phiếu chấm cho Thư ký hội đồng thi 

trước ngày 23 tháng 5 năm 2017.    
Nhà trường đề nghị các ông (bà) TTCM, cán bộ giáo viên và học sinh nghiêm túc 

triển khai kế hoạch hướng dẫn này, phổ biến đầy đủ các nội dung nêu trên tới học sinh, tham 
gia dự kiểm tra, tạo mọi thuận lợi cho những học sinh, tham gia dự kiểm tra. Trong quá trình 
triển khai các công việc, có vấn đề gì vướng mắc báo cáo về Ban giám hiệu để giải quyết. 

 
          Nơi nhận: 

- Hiệu trưởng (để báo cáo); 
- BGH (để chỉ đạo); 
- Các tổ, nhóm CM (để t/h); 
- Lưu. 

KT. HIỆU TRƯỞNG 
PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

(Đã ký) 

 

Đỗ Duy Khải 

 

TT Môn Người ra đề Ghi chú 

1.  Toán Nguyễn Văn Giang  

2.  Tiếng Anh Lê Thị Bích Hường  

3.  Văn Phạm Thị Loan  

4.  Lí Lê Văn Đặng 
Khoa học tự 

nhiên 
5.  Hóa Nguyễn Phương Thảo 
6.  Sinh Phạm Thị Thu Hà 

7.  Sử Nguyễn Xuân Giao 

Khoa học xã hội 8.  Địa Trần Thị Thùy 

9.  Công dân Phí Thị Hà 
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Mẫu: Đề kiểm tra trắc nghiệm: 

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO 
TRƯỜNG THPT TIẾN THỊNH 

 

ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN 3  
Năm học 2016 - 2017 

Môn:  
Thời gian làm bài:  phút;  

(.... câu trắc nghiệm) 
 

                               
Phòng:   

Mã đề thi  

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu) 
Họ, tên thí sinh:..................................................................... SBD: ............................. 
Câu 1:  

A. B. C. D.  

Câu 2:  
A. B. C. D.  
..... 

- Hết - 

( Ghi chú: Người coi thi không giải thích gì thêm) 
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Mẫu: Đề kiểm tra tự luận: 

 
TRƯỜNG THPT TIẾN THỊNH 
 

ĐỀ THI KHẢO SÁT LẦN 3 

Năm học 2016 - 2017 

Môn:.....................    

Thời gian làm bài:..............phút ( không kể thời gian giao đề) 

Câu1(.... điểm):..................... 

Câu2(.... điểm):..................... 

Câu3(.... điểm):..................... 

Câu .(.... điểm):..................... 

 

- Hết - 

( Ghi chú: Người coi thi không giải thích gì thêm) 

Họ và tên thí sinh:...................................................................Số báo danh..................... 

Đề nghị các thầy, cô soạn đề bằng phông chữ Times NewRoman cỡ chữ 13, 

phông Unicode. 


