
TRƯỜNG THPT TRUNG GIÃ 

       Năm học 2015 – 2016                 

THI THỬ THPT NĂM 2016, LẦN 2 

    Qua kết quả thi thử THPT lần 1 các em rút ra được bài học gì? Sau một thời gian học 

tập, rèn luyện tiếp theo chắc các em đã tự tin hơn cả về kiến thức, tâm lý và kỹ năng làm 

bài! 

    Để tiếp sức cho mùa thi sắp tới, nhà trường tiếp tục tổ chức đợt thi thử THPT lần 2 nhằm 

giúp các em củng cố về kiến thức, tâm lý, kỹ năng làm bài đồng thời tự đánh giá đúng năng 

lực bản thân hiện tại và xác định phương hướng cho tương tai trong việc lựa chọn nghề và 

chọn trường phù hợp. 

    Hãy đăng kí tham gia ngay đợt thi thử THPT năm 2016, lần 2 của trường THPT Trung 

Giã diễn ra vào ngày 26, 27 tháng 3 năm 2016 với 6 môn thi: Toán, Lý, Hóa, Văn, Anh, 

Sinh. Chúng tôi tin rằng, với cấu trúc đề thi mới và mức độ đề vừa để xét Tốt nghiệp 

THPT vừa để đăng kí vào một trường Đại học mà các em yêu thích, cùng với kinh nghiệm 

ra đề của các giáo viên có nhiều kinh nghiệm luyện thi trên địa bàn thành phố Hà Nội, các 

em sẽ tích lũy được nhiều điều bổ ích qua cuộc thi này. 

    Lịch thi: 

 Môn Văn thi từ 14h00 – 17h00 ngày 26 tháng 3 năm 2016 

 Môn Hóa thi từ 14h00 – 15h30 ngày 26 tháng 3 năm 2016 

 Môn Lí thi từ 7h30 – 9h00 ngày 27 tháng 3 năm 2016 

 Môn Tiếng Anh và Sinh thi từ 9h30 – 11h00 ngày 27 tháng 3 năm 2016 

 Môn Toán thi từ 14h00 – 17h00 ngày 27 tháng 3 năm 2016 

    Lệ phí thi:     30.000đ/ môn. 

(trường hợp có môn dưới 25 học sinh thì ban tổ chức không tổ chức thi môn đó) 

    Đăng kí dự thi: 

    Đăng kí theo đơn vị lớp và gửi cho thầy Hải (có danh sách kèm theo) 

    Các học sinh trường khác có thể đăng kí theo số điện thoại: 0983.428.494 (gặp thầy Hải) 

    Hạn đăng kí: hết ngày 16 tháng 3 năm 2016 

    Danh sách phòng thi, SBD dán tại bảng tin ngày 23 tháng 3 năm 2016. 

    Giới hạn chương trình thi:  

    Các môn đều thi trong  toàn bộ nội dung chương trình THPT. 

 

    Chú ý: Các thông tin liên quan, các em có thể xem trên trang web:  

                                                                                           thpttrunggia.truongdientu.vn 

Chúc các em bình tĩnh, tự tin và thu được nhiều thắng lợi từ cuộc thi này! 

                                                                                      T/M BAN TỔ CHỨC 


