TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÙNG VƯƠNG
THÔNG BÁO
KIỂM TRA KIẾN THỨC LỚP 12 – THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
- Giúp học sinh lớp 12 làm quen, tiếp cận với sự đổi mới phương thức thi; cấu trúc,
định dạng, mức độ của các bài thi trong Kì thi THPT quốc gia 2017;
- Kiểm tra đánh giá được mức độ tiếp thu kiến thức và kĩ năng làm bài của học sinh;
- Chuẩn bị tốt cho học sinh khối 12 về kiến thức, tâm lý, bản lĩnh, chiến thuật và phương
pháp làm bài thi THPT quốc gia 2017;
- Giúp phụ huynh và học sinh đánh giá được năng lực thực tế để có sự định hướng,
chuẩn bị ôn tập tốt hơn cho Kì thi THPT quốc gia 2017;
- Qua kết quả thi của học sinh, Nhà trường sẽ sắp xếp và tổ chức việc giảng dạy, ôn tập
tốt hơn;
- Tổ chức thi nghiêm túc, khách quan, hiệu quả.
II. KẾ HOẠCH CỤ THỂ
1. Tổ chức thi
- Tổ chức thi vào hai ngày: Thứ Bảy và Chủ nhật - 18 và 19/2/2017 đối 5 bài thi,
gồm Toán, Ngữ Văn, Ngoại ngữ, Khoa học tự nhiên (Vật lý, Hóa học, Sinh học) và
Khoa học xã hội (Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân).
- Học sinh toàn khối 12 làm 4 bài thi, gồm 3 bài thi bắt buộc Toán, Ngữ Văn,
Ngoại ngữ và 1 bài thi tự chọn: Khoa học tự nhiên hoặc Khoa học xã hội.
- Đối với các môn thi trắc nghiệm, mỗi thí sinh có 1 mã đề thi riêng.
- Mỗi môn thi thành phần của 2 bài thi tổ hợp (KHTN, KHXH) có thời gian làm
bài cố định, hết giờ làm bài môn này thì thí sinh phải nộp Phiếu trả lời để chuyển
sang làm bài thi môn khác.
- Lịch thi
Ngày thi

Buổi

18/2/2017

Chiều
Sáng

19/2/2017

Chiều

Bài thi
Toán
Ngoại ngữ
Ngữ văn
Khoa học tự nhiên
Khoa học xã hội

TG làm bài
90 phút
60 phút
120 phút
150 phút
150 phút

Hình thức thi
Trắc nghiệm
Trắc nghiệm
Tự luận
Trắc nghiệm
Trắc nghiệm

2. Đề thi: Đề thi Bao quát kiến thức, kĩ năng môn học theo đúng yêu cầu của Kì thi
THPT quốc gia 2017 và giới hạn kiến thức đến hết 11/2/2017; Cấu trúc đề thi theo Cấu
trúc Đề minh họa và Đề thử nghiệm của Bộ; được biên soạn bởi các thầy cô giáo, các
chuyên gia giỏi, có nhiều kinh nghiệm trong và ngoài tỉnh.
- Bài thi Toán gồm 50 câu trắc nghiệm: 90 phút.
- Bài thi Ngữ Văn: Tự luận 120 phút.
- Bài thi Ngoại ngữ gồm 50 câu trắc nghiệm: 60 phút.
- Bài thi Khoa học tự nhiên (Lý, Hóa, Sinh – mỗi môn 40 câu trắc nghiệm): 150 phút.
- Bài thi Khoa học xã hội (Sử, Địa, GDCD – mỗi môn 40 câu trắc nghiệm): 150 phút

