
PHÒNG GDĐT QUẾ SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG THCS ĐÔNG PHÚ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 43 /KH-THCSĐP Đông Phú, ngày 15 tháng 10 năm 2022 

 

KẾ HOẠCH 

V/v kiểm tra Giữa kỳ, năm học 2022 - 2023 
 

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

Quảng Nam về  Hướng dẫn tổ chức kiểm tra giữa kì năm học 2022-2023, bộ phận 

chuyên môn nhà trường hướng dẫn các tổ chuyên môn một số nội dung để tổ phân 

công GV trong tổ ra đề Kiểm tra giữa kỳ năm học 2022-2023 cho kịp tiến độ: 

1. Thời gian ôn tập và kiểm tra: 

Thời gian ôn tập: ( có điều chỉnh theo thực tế) 

- Kiểm tra giữa kỳ 1: Tuần 07-08 

- Kiểm tra giữa kỳ 2: Tuần 24-25 

Thời gian kiểm tra: ( có điều chỉnh theo thực tế) 

- Kiểm tra giữa kỳ 1: Tuần 08-09 

- Kiểm tra giữa kỳ 2: Tuần 26-27 

2. Hình thức, thời gian kiểm tra: 

2.1. Đối với lớp 6,7: 

- 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 trug học cơ sở và học sinh trung học phổ thông. 

- 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: các tổ thực hiện theo Điều 7, 

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

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

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

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

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

cân đối giữa các phần. 

- Môn Ngữ văn kiểm tra và đánh giá theo đúng hướng dẫn trong công văn 

số 1850/SGDĐT-GDTrH ngày 07/9/2022 về Hướng dẫn đổi mới phương pháp dạy 

học và kiểm tra, đánh giá môn Ngữ văn cấp THCS, THPT năm học 2022-2023. 

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

+ Nội dung kiểm tra đối với môn Toán gồm hai phân môn Đại số và Hình học.  

+ Nội dung kiến thức kiểm tra môn Lịch sử- Địa lý gồm phân môn Lịch sử 

và phân môn Địa lý; 
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+ Môn KHTN được xây dựng gồm nội dung các chủ đề đã thực hiện theo kế 

hoạch dạy học( cụ thể theo Công văn 1007/SGDĐT-GDTrH ngày 12/5/2022 của 

Sở GDĐT). 

- Thời gian làm bài kiểm tra môn Toán, Lịch sử-Địa lý, Tiếng Anh, KHTN, 

Ngữ văn( đối với lớp 6,7): từ 60 phút đến  90 phút, các môn còn lại: 45 phút. 

* Việc kiểm tra, đánh giá đối với môn học Trải nghiệm – Hướng nghiệp lớp 6,7:  

 - Môn học Trải nghiệm - Hướng nghiệp là môn học 3 tiết/ tuần và là môn 

học đánh giá nhận xét nên số lần kiểm tra thường xuyên được thực hiện cho môn 

học 3 tiết/tuần (theo Thông tư 2 lần kiểm tra thường xuyên/ học kỳ) 

 - Môn học Trải nghiệm - Hướng nghiệp gồm:  hoạt động sinh hoạt dưới cờ, 

hoạt động sinh hoạt lớp và hoạt động theo chủ đề nên việc kiểm tra đánh giá môn 

học này cần sự phối hợp giữa các giáo viên thực hiện các hoạt động trên. Cụ thể là 

giáo viên TPT đội, giáo viên chủ nhiệm và giáo viên dạy học các chủ đề.  

- Ngoài ra, là môn học hình thành phẩm chất học sinh nên việc tham gia 

đánh giá có sự tham gia của nhiều bên: Bản thân học sinh (tự đánh giá); học sinh 

(đánh giá lẫn nhau); phụ huynh học sinh và cộng đồng; giáo viên trong trường (có 

liên quan như giảng dạy các môn học). Trong đó, giáo viên chủ nhiệm vừa đánh 

giá vừa là người tổng hợp các đánh giá. 

 - Kết quả kiểm tra là tổng hợp kết quả bài kiểm tra theo chủ đề và đánh giá 

của giáo viên chủ nhiệm (về quá trình tham gia hoạt động tập thể). 

2.2. Đối với lớp 8,9: 

- 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 Hướng dẫn dạy học ngoại ngữ giáo 

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

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

cân đối giữa các phần. 

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

môn Toán, nội dung kiểm tra gồm hai phân môn Đại số và Hình học. 

- Thời gian làm bài kiểm tra: môn Toán: 60 phút đến 90 phút; các môn còn 

lại: 45 phút. 

3. Về cấu trúc đề kiểm tra và thời gian nộp đề kiểm tra: 

3.1. Cấu trúc đề: 

- 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 dung cao(10%), vận 

dụng cao đáp ứng yêu cầu cơ bản và nâng cao, đảm bảo phân hóa trình độ học sinh.   

- Tỷ lệ câu hỏi khách quan từ 30% đến 50%. 
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- Đề kiểm tra phải có ma trận đề, đáp án và hướng dẫn chấm cụ thể và được 

đánh toàn bộ trên 1 file Word, riêng ma trận có thể làm trên file excell, phông chữ 

Times New Roman, cỡ chữ 13 hoặc 14. ( CM đã gởi mẫu trên trang điều hành). 

Đề kiểm tra theo hướng học sinh làm bài trên đề thi: 

3.2. Thời gian nộp đề kiểm tra: 

Trong tuần ôn tập: GVBM nộp đề, hướng dẫn chấm, ma trận cho TTCM. 

Cuối tuần ôn tập : TTCM nộp đề( đã duyệt) về Phó hiệu trưởng 

* Hướng dẫn nộp: 

VD: Môn Toán 6: + Tạo 1 thư mục ghi: TOAN_6 

           + Trong thư mục TOAN_6, lưu 2 file: File thứ nhất ghi: 

TOAN_6_DE_HDC; File thứ 2 ghi: TOAN_6_MA_TRAN 

4. Việc ra đề : 

Tổ chuyên môn xây dựng ma trận, đề kiểm tra cho từng khối lớp, bảng đặc 

tả(lớp 6,7); tổ chức ra đề và kiểm tra chung đề toàn trường cho mỗi khối. 

5. Lịch kiểm tra cụ thể các môn: (Có file đính kèm) 

6. Một số điểm cần lưu ý: 

6.1. Công tác bảo mật: 

 Đề kiểm tra phải được bảo mật tuyệt đối; tổ chức mở niêm, cấp phát đề đến 

học sinh phải được thực hiện đúng với thời gian theo quy định và đảm bảo quy chế.  

6.2. Coi kiểm tra: 

Thực hiện nghiêm túc bảo đảm công bằng, khách quan nhằm đánh giá đúng 

thực chất trình độ của học sinh. Giám thị coi thi không làm việc riêng, sử dụng 

điện thoại, laptop trong khi coi thi. 

Lịch coi thi: GV đảm bảo thực hiện theo đúng lịch kiểm tra. 

Nhận được thông báo này, đề nghị các thầy cô giáo tổ trưởng tổ chuyên 

môn triển khai cho các tổ viên của tổ mình thực hiện nghiêm túc  nội dung của 

thông báo này./. 

Nơi nhận:                                                                                
- Tổ trưởng chuyên môn; 

- Trên Website của trường; 

- Lưu: HSCM, VT. 

                                                                                                                      

 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

Lương Thị Thanh Thúy 
              

 

 

 


