
UBND TỈNH QUẢNG NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

#SoKyHieuVanBan #DiaDiemNgayBanHanh
V/v hướng dẫn ôn tập kiểm tra 
cuối kỳ 1 năm học 2021-2022 

Kính gửi:  
- Trưởng Phòng GDĐT các huyện, thị xã và thành phố;
- Hiệu trưởng các trường THPT, PTDTNT, PT nhiều cấp học.   

Sở GDĐT đã có công văn hướng dẫn kiểm tra cuối kỳ 1 năm học 2021-
2022 (Công văn số 2147/SGDĐT-GDTrH ngày 11/11/2021 đối với THCS và 
Công văn số 2148/SGDĐT-GDTrH ngày 11/11/2021 đối với THPT). Tuy nhiên, 
đến nay, tình hình dịch bệnh covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp trên địa bàn 
tỉnh Quảng Nam. Nhiều trường học phải thường xuyên thay đổi hình thức dạy 
học làm ảnh hưởng đến chất lượng học tập của học sinh.

Để đánh giá kết quả học tập của học sinh đảm bảo tính vừa sức, động 
viên, khuyến khích để học sinh có tâm thế học tập trong giai đoạn vừa dạy học 
vừa phòng chống dịch bệnh covid-19, Sở GDĐT yêu cầu các đơn vị triển khai 
việc ôn tập kiến thức, kiểm tra cuối kỳ 1 năm học 2021-2022 như sau:

1. Giới hạn nội dung ôn tập
- Đối với các môn do Sở GDĐT ra đề kiểm tra chung: Sở GDĐT gửi lại 

điều chỉnh giới hạn nội dung ôn tập theo hướng giảm thêm dung lượng kiến 
thức, tập trung vào các nội dung kiến thức cốt lõi của chương trình, vừa sức học 
sinh, phù hợp với thực tế việc dạy học ở học kỳ 1. Nội dung giới hạn chi tiết này 
thay cho nội dung giới hạn đã đính kèm theo Công văn số 2417/SGDĐT-GDTrH 
và Công văn số 2418/SGDĐT-GDTrH ngày 11/11/2021. 
Đường link tải nội dung kiểm tra cuối kỳ 1 năm học 2021-2022:
https://drive.google.com/drive/folders/13qWdD9NvDjZaGDgiMPeYmCm0vXF3
Sgn3?usp=sharing.

- Đối với các môn do các đơn vị ra đề: Điều chỉnh giới hạn nội dung ôn tập 
cũng theo định hướng chỉ đạo của Sở; kịp thời thông báo đến giáo viên và học sinh. 

2. Tổ chức ôn tập kiến thức cho học sinh
- Các đơn vị bố trí thời khóa biểu đảm bảo thời lượng để ôn tập cho học 

sinh; chỉ đạo giáo viên nghiên cứu kỹ nội dung giới hạn ôn tập, hướng dẫn cụ 
thể, rõ ràng cho học sinh trong các tiết ôn tập.

- Sau khi kiểm tra cuối kỳ, thời gian còn lại của học kỳ 1, các đơn vị chỉ đạo 
tiếp tục dạy học, ôn tập khắc sâu các kiến thức còn lại của chương trình, đảm bảo 
củng cố các kiến thức nền tảng, quan trọng để học sinh tiếp thu kiến thức mới. 
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3. Đề kiểm tra
- Đề kiểm tra phải đáp ứng các yêu cầu sau: vừa sức, phù hợp với thực tế 

dạy học, có tính phân hóa năng lực học sinh; nội dung kiểm tra nằm trong nội 
dung đã giới hạn ôn tập; đảm bảo cấu trúc đã hướng dẫn.

- Thủ trưởng các đơn vị phê duyệt ma trận, đặc tả đề đảm bảo các yêu cầu 
nêu trên trước khi cán bộ, giáo viên được phân công tiến hành ra đề.

Sở GDĐT Quảng Nam yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị nhanh chóng triển 
khai thực hiện công văn này. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề vướng 
mắc, các đơn vị báo cáo về Sở GDĐT (qua phòng GDTrH – ĐT: 
02353.852668) để được giải quyết./.

Nơi nhận:
- Như kính gửi (để thực hiện);                                                         
- Ô. Trần Văn Tân – PCTUBND tỉnh (để b/c);                                                              
- Giám đốc, Phó Giám đốc (để chỉ đạo);
- Lưu VT, GDTrH.                                                                                          

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

#ChuKyLanhDao



3
LỊCH KIỂM TRA CUỐI KỲ I NĂM HỌC 2021-2022 CẤP THPT

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-GDTrH ngày    /   /2021 của Sở GDĐT)

Thứ/Ngày Buổi Khối 
lớp Môn

Thời 
gian làm 

bài
Phát đề Bắt đầu 

làm bài Kết thúc

12 Ngữ Văn 90 phút 7 giờ 25 7 giờ 30 9 giờ 00Sáng 10 Ngữ văn 90 phút 9 giờ 30 9 giờ 35 11 giờ 05
Ngữ văn 90 phút 13 giờ 25 13 giờ 30 15 giờ 00

Thứ ba
21/12/2021 Chiều 11 Sinh học 45 phút 15 giờ 30 15 giờ 35 16 giờ 20

Vật lý 45 phút 7 giờ 25 7 giờ 30 8 giờ 15Sáng 12 GDCD 45 phút 8 giờ 45 8 giờ 50 9 giờ 35
Tiếng Anh 45 phút 13 giờ 25 13 giờ 30 14 giờ 15Thứ năm

23/12/2021 Chiều 10 Hóa học 45 phút 14 giờ 45 14 giờ 50 15 giờ 35
Sinh học 45 phút 7 giờ 25 7 giờ 30 8 giờ 15Sáng 12 Tiếng Anh 45 phút 8 giờ 45 8 giờ 50 9 giờ 35

Vật lí 45 phút 13 giờ 25 13 giờ 30 14 giờ 1510 Địa lí 45 phút 14 giờ 45 14 giờ 50 15 giờ 35

Thứ bảy
25/12/2021 Chiều

11 Tiếng Anh 45 phút 16 giờ 05 16 giờ 10 16 giờ 55
Lịch sử 45 phút 7 giờ 25 7 giờ 30 8 giờ 15Sáng 12 Hóa học 45 phút 8 giờ 45 8 giờ 50 9 giờ 35
GDCD 45 phút 13 giờ 25 13 giờ 30 14 giờ 1511 Vật lí 45 phút 14 giờ 45 14 giờ 50 15 giờ 35

Thứ hai
27/12/2021 Chiều

10 Lịch sử 45 phút 16 giờ 05 16 giờ 10 16 giờ 55
Toán 60 phút 7 giờ 25 7 giờ 30 8 giờ 30Sáng 12 Địa lí 45 phút 9 giờ 00 9 giờ 05 9 giờ 50

Hóa học 45 phút 13 giờ 25 13 giờ 30 14 giờ 1511 Địa lí 45 phút 14 giờ 45 14 giờ 50 15 giờ 35

Thứ tư
29/12/2021 Chiều

10 Sinh học 45 phút 16 giờ 05 16 giờ 10 16 giờ 55
Toán 60 phút 7 giờ 25 7 giờ 30 8 giờ 30Sáng 11 Lịch sử 45 phút 9 giờ 00 9 giờ 05 9 giờ 50
Toán 60 phút 13 giờ 25 13 giờ 30 14 giờ 30

Thứ sáu
31/12/2021 Chiều 10 GDCD 45 phút 15 giờ 00 15 giờ 05 15 giờ 50
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