
 

THÔNG BÁO 

KẾT QUẢ HỘI THẢO, TẬP HUẤN HƯỚNG DẪN ÔN TẬP 09 MÔN  

THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2021 

 

 Triển khai công văn số 773/SGDĐT-NVDH ngày 08/4/2021 của Sở Giáo 

dục và Đào tạo (GDĐT) Ninh Thuận về “Kế hoạch tổ chức Hội thảo, tập huấn 

hướng dẫn 09 môn thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2021”; ngày 

23/4/2021, tại Sở GDĐT và Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Hướng nghiệp 

tỉnh, Sở GDĐT đã tổ chức hội thảo, tập huấn trên với sự tham dự của Chuyên viên 

bộ môn (Bộ phận Giáo dục Trung học Sở GDĐT), Tổ trưởng/nhóm trưởng chuyên 

môn và toàn bộ giáo viên đang dạy lớp 12 của 09 môn thi tốt nghiệp trên địa bàn 

toàn tỉnh. Nay, Sở GDĐT thông báo kết quả hội thảo, tập huấn như sau: 

 I. Tổng quát tình hình tổ chức hội thảo, tập huấn 

 1. Tình hình tổ chức hội thảo cấp trường/trung tâm của các đơn vị 

 - 20/22 đơn vị đã gửi báo cáo tổ chức hội thảo (02 đơn vị không gửi báo cáo 

gồm: Trường phổ thông iSchool; Trường TH-THCS-THPT Hoa Sen); 

 - Một số đơn vị gửi báo cáo trễ hoặc gửi không đúng hướng dẫn làm ảnh 

hưởng đến công tác tổ chức chung của cấp tỉnh. 

 2. Tình hình tổ chức hội thảo, tập huấn cấp tỉnh 

 - Công tác chuẩn bị và báo cáo nội dung cấp tỉnh đảm bảo theo kế hoạch số 

773/SGDĐT-NVDH ngày 08/4/2021 của Sở GDĐT; 

 - 09/09 môn thi (100%) đã tổ chức hội thảo, tập huấn. Tình hình tham dự của 

đại biểu:  

  + Các trường đã cử giáo viên tham dự đúng thời gian, thành phần, địa điểm 

theo triệu tập. Danh sách vắng, trễ cụ thể các môn (đính kèm phụ lục); 

 + Đại biểu tham dự đã phát biểu, trao đổi thảo luận theo yêu cầu. 

 II. Kết quả hội thảo, tập huấn cụ thể và nội dung hướng dẫn ôn tập 09 

môn thi tốt nghiệp THPT năm 2021 

 Đính kèm phụ lục 09 môn:  

1. Môn Toán  

2. MônVật lý 

3. Môn Hoá học 

4. Môn Sinh học 

5. Môn Ngữ văn 

6. Môn Lịch sử 

7. Môn Địa lý 

8. Môn GDCD 

9. Môn Tiếng Anh  

  UBND TỈNH NINH THUẬN 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

Số:          /SGDĐT-NVDH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Ninh Thuận, ngày      tháng  5  năm 2021 
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 III. Một số yêu cầu chung về công tác tổ chức ôn tập cho học sinh trước 

kì thi tốt nghiệp 2021 của các trường/trung tâm 

 1. Các trường cần xây dựng kế hoạch cụ thể; tổ chức triển khai nghiêm túc 

công tác ôn tập, bồi dưỡng, phụ đạo cho học sinh. 

 2. Sớm tổ chức hội nghị với cha mẹ học sinh để thông tin về kỳ thi và phối 

hợp đôn đốc, quản lý học sinh trong quá trình ôn tập. 

 3. Phân loại đối tượng học sinh theo năng lực, theo nhu cầu đăng kí bài thi, 

môn thi để ôn tập cho phù hợp. 

 4. Căn cứ đề thi minh họa của Bộ GDĐT năm 2021, kết quả hội thảo, tập 

huấn cấp tỉnh, tổ chuyên môn, giáo viên xây dựng đề cương và tổ chức ôn tập phù hợp. 

 5. Tổ chức thi thử nhiều lần; sau mỗi lần cần có phân tích, bổ trợ kiến thức 

cho từng học sinh. 

 6. Lãnh đạo trường thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh, đảm bảo sự  nghiêm 

túc, hiệu quả của công tác ôn tập. 

 7. Nhà trường thường xuyên thông tin, phối hợp với cha mẹ học sinh để có 

biện pháp quản lý học sinh trong quá trình ôn tập.  

 Trên đây là thông báo kết quả hội thảo, tập huấn ôn tập 09 môn thi tốt nghiệp 

THPT năm 2021. Sở GDĐT yêu cầu các trường/trung tâm thực hiện nghiêm túc 

thông báo này. Mọi vướng mắc trong quá trình thực hiện, Sở đề nghị các đơn vị 

liên hệ trực tiếp với các chuyên viên bộ môn bộ phận Giáo dục Trung học hoặc số 

điện thoại: 3.921.607 - 3.831.848 để được hướng dẫn./. 

Nơi nhận: 
- GĐ và các PGĐ Sở; 

- Phòng NVDH: LĐ phòng và CV  

Bộ phận GDTrH; 

- Thanh tra Sở GDĐT; 

- Các trường trung học, trung tâm thuộc Sở; 

- Website Sở GDĐT; 

- Lưu: VT, NVDH. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Anh Linh 
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PHỤ LỤC 

(Đính kèm công văn số:             /SGDĐT-NVDH ngày    tháng 5  năm 2021  

của Sở GDĐT Ninh Thuận) 

 
SỞ GDĐT NINH THUẬN 

BÁO CÁO 

 KẾT QUẢ HỘI THẢO, TẬP HUẤN ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT 

 NĂM 2021 - MÔN TOÁN 

 

A. Thời gian - Địa điểm - Thành phần tham dự: 

I. Thời gian: 14h00, ngày 23/4/2021 

II. Địa điểm: Hội trường 1, Trung tâm GDTX-HN Tỉnh 

III. Thành phần tham dự : 71/71  (Vắng: 00) 

B. Kết quả hội thảo 

I. Phân tích các số liệu bộ môn Toán kì thi THPT quốc gia năm 2020 và có 

một số nhận định 

1. Điểm trung bình môn Toán toàn tỉnh qua các năm 

Tỉnh 
XẾP HẠNG ĐIỂM TRUNG BÌNH TOÁN 

2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 

Ninh Thuận 45 42 42 45 4.73 4.55 5.25 6.14 

Nam Định 1 1 1 1 6.14 5.48 6.52 7.63 

Tp HCM  2 2 2 2 5.90 5.41 6.34 7.26 

Hà Nội 9 10 10 11 5.59 5.13 6.04 7.01 

Sơn La 63 63 63 59 3.31 3.43 3.50 4.80 

Hà Giang 62 62 62 60 3.38 3.52 3.70 4.50 

Cả nước     5.19 4.85 5.64 6.68 

2. Điểm trung bình môn Toán các trường 2 năm gần đây 

STT TRƯỜNG 
XẾP HẠNG ĐIỂM TB TOÁN 

SO TB 

TOÀN 

QUỐC 

SO TB 

TOÀN TỈNH 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

1 Lê Quý Đôn 1 1 7.34 8.27 + + + + 

2 Nguyễn Trãi 2 2 6.55 7.74 + + + + 

3 Chu Văn An 3 3 5.81 6.8 + + + + 

4 Trường Chinh 5 4 5.58 6.7 - + + + 

5 An Phước 6 5 5.53 6.69 - + + + 

6 Phan Chu Trinh 4 6 5.73 6.68 + = + + 

7 iSchool 12 7 4.58 6.57 - - - + 

8 Ninh Hải 8 8 5.29 6.44 - - + + 

9 Nguyễn Du 7 9 5.43 6.33 - - + + 

10 Tháp Chàm 10 10 4.99 6.27 - - - + 

11 Tôn Đức Thắng 11 11 4.91 5.94 - - - - 

12 Bác Ái 13 12 4.49 5.7 - - - - 
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13 Lê Duẩn 17 13 4.07 5.65 - - - - 

14 PiNăng Tắc 9 14 5.25 5.58 - - = - 

15 Đặng Chí Thanh   15   5.47 - - - - 

16 DTNT Ninh Thuận 15 16 4.36 5.3 - - - - 

17 Phạm Văn Đồng 16 17 4.09 5.21 - - - - 

18 Nguyễn Văn Linh 14 18 4.44 4.83 - - - - 

19 Nguyễn Huệ 19 19 3.84 4.68 - - - - 

20 Phan Bội Châu 18 20 4.02 4.31 - - - - 

  Tỉnh Ninh Thuận     5.25 6.14         

  Toàn Quốc     5.64 6.68         

3. Nhận xét:  

Năm 2019, số trường có điểm trung bình thi môn Toán cao hơn mặt bằng toàn 

quốc (5.64) là 04/19 (Lê Quý Đôn, Nguyễn Trãi, Chu Văn An, Phan Chu Trinh).  Năm 

2020, số trường điểm trung bình thi môn Toán cao hơn mặt bằng toàn quốc (6.68) là  

04/19. Năm 2020, số trường có điểm trung bình thi môn Toán cao hơn mặt bằng toàn 

quốc (5.64) là 05/20 (Lê Quý Đôn, Nguyễn Trãi, Chu Văn An, Trường Chinh, An 

Phước), 01 trường có điểm trung bình thi môn Toán bằng điểm trung bình toàn quốc 

(Phan Chu Trinh). THPT Trường Chinh và An Phước tiến bộ vượt bậc. 

So sánh hai năm, các trường có điểm trung bình thi môn Toán tiến bộ (từ dưới 

trung bình lên trên trung bình) là iSchool, Tháp Chàm, Tôn Đức Thắng, Bác Ái, Lê Duẩn, 

Pinăng Tắc, DTNT Ninh Thuận, Phạm Văn Đồng.  

Trường năm đầu tiên tham dự kỳ thi TN THPT là Đặng Chí Thanh có điểm trung 

bình Toán 5.47.   

Các trường có điểm trung bình thi môn Toán tiến bộ (từ dưới trung bình lên trên 

trung bình) là iSchool, Tháp Chàm, Tôn Đức Thắng, Bác Ái, Lê Duẩn, Pinăng Tắc, 

DTNT Ninh Thuận, Phạm Văn Đồng.  

Các trường có điểm trung bình thi môn Toán thấp (dưới 5,0) cả hai năm dự thi: 

Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Huệ, Phan Bội Châu. 

Trường có kết quả Tốt nhất là trường chuyên Lê Quý Đôn,. Tuy nhiên, ấn tượng 

nhất là trường THPT iSchool Ninh Thuận (tăng 1,99 điểm). Có 10 trường điểm trung 

bình thi môn Toán tăng hơn 1,0 điêm: iSchool Ninh Thuận, Lê Duẩn, Tháp Chàm, Bác 

Ái, Nguyễn Trãi, An Phước, Ninh Hải, Trường Chinh, Phạm Văn Đồng. 

II. Phân tích đề thi năm minh họa 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

1. Ma trận đề minh họa 

 

LỚ

P 

CHƯƠNG 

MỨC ĐỘ 
SỐ 

CÂ

U 

TỔ

NG 
NHẬN 

BIẾT 

THÔN

G 

HIỂU 

VẬN 

DỤN

G 

VD 

CAO 

12 

Ứng dụng 

của đạo hàm 

để khảo sát 

và vẽ đồ thị 

hàm số 

Đơn điệu C3 C30     2 

10 

Cực trị C4 C5   C46 3 

GTLN, NN   C31 C39   2 

Đường tiệm 

cận 

C6       1 

KS và vẽ đồ thị   C7,C8     2 

Hàm số lũy Lũy thừa, C11 C9     2 8 
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thừa, hàm số 

mũ và hàm 

số lôgarit 

lôgarit 

HS mũ, lôgarit C10   C40   2 

PT mũ, lôgarit C12,C

13 

    C47 3 

BPT mũ, 

lôgarit 

  C32     1 

Nguyên hàm- 

Tích phân và 

ứng dụng 

Nguyên hàm C14 C15     2 

7 
Tích phân C16 C17,C

33 

C41   4 

Ứng dụng       C48 1 

Số phức 

Số phức C18,C

20 

C34 C42 C49 5 

6 
Các phép toán   C19     1 

PT bậc hai         0 

Khối đa diện 
Thể tích C21,C

22 

  C43   3 
3 

Mặt nón, mặt 

trụ, mặt cầu 

Mặt nón C23       1 

3 Mặt trụ C24   C44   2 

Mặt cầu         0 

Phương pháp 

tọa độ trong 

không gian 

Hệ tọa độ KG   C25     1 

8 

PT đường 

thẳng 

C28 C38 C45   3 

PT mặt phẳng C27     C50 2 

PT mặt cầu C26 C37     2 

11 

Tổ hợp - Xác suất C1 C29     2 2 

Dãy số - CSC và CSN C2       1 1 

Quan hệ vuông góc trong KG   C35, 

C36 

    2 
2 

Tổng theo mức độ 20 18 7 5 50 50 

2. Nhận định đề minh họa của bộ 

a. Về mục đích  

- Giúp các bạn học sinh và các thầy cô có cái nhìn toàn cảnh về phạm vi, cấu trúc 

của đề chính thức tốt nghiệp THPT sắp tới từ đó có định hướng ôn tập hiệu quả. 

- Hướng tới mục đích chung cho đề thi chính thức là đánh giá được chất lượng đầu 

ra của giáo dục phổ thông, và là căn cứ quan trọng để sử dụng xét tuyển Đại học. 

b. Về phạm vi kiến thức 

Phạm vi kiến thức chủ yếu thuộc toàn bộ chương trình môn Toán lớp 12 (chiếm  

90%, gồm 7 chuyên đề); còn lại 10% thuộc chương trình lớp 11, gồm 3 chuyên đề : Tổ 

hợp -  Xác suất; Dãy số - Cấp số cộng - Cấp số nhân; Quan hệ vuông góc. 

c. Về cấu trúc đề thi 
- Đề bao gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, mỗi câu hỏi có 4 phương án lựa chọn được 

sắp xếp từ dễ đến khó giúp học sinh có được tâm lí thuận lợi cho học sinh. 

- Thời gian làm bài 90 phút 

d. Về cấp độ nhận thức 
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- Có 20 câu hỏi ở mức độ nhận biết, chiếm tỉ lệ 40%, 18 câu hỏi ở mức độ thông 

hiểu, chiếm tỉ lệ 36%; 7 câu hỏi ở mức vận dụng, tỉ lệ 14%; phần còn lại là 5 câu hỏi vận  

cao, chiếm tỉ lệ 10% (từ câu 46 đến câu 50)/ 

- Ở mỗi chuyên đề, phần câu hỏi ở mức độ nhận biết và thông hiểu trải đều toàn bộ 

đề minh họa. 

- Phần câu hỏi ở mức độ vận dụng, vận dụng cao vẫn tập trung ở phần Hàm số, Mũ 

– Logarit, Thể tích khối đa diện. 

e. Về chất lượng chuyên môn 
- Độ phủ của đề minh họa trải đều các kiến thức cơ bản thuộc phạm vi 10 chuyên 

đề trong trương trình học Toán lớp 12 và 11. 

- Các câu hỏi vận dụng cao có nhiều sự sáng tạo, với cách tiếp cận độc đáo. 

- Các câu hỏi có thể sử dụng các kĩ năng giải nhanh (máy tính cầm tay, quan sát, 

suy luận…) chiếm tỷ lệ 10%. 

- Các câu hỏi thực tiễn chiếm 2% một tỉ lệ khá khiêm tốn với xu hướng giáo dục 

phát triển năng lực học sinh. 

II. Nhận xét hội thảo cấp trường và đề kiểm tra thông qua báo cáo của  các 

đơn vị đã gửi 

Các trường đã nộp báo cáo kết quả hội thảo môn Toán: Lê Quý Đôn, Nguyễn Trãi, 

Chu Văn An, Trường Chinh, An Phước, Phan Chu Trinh, Ninh Hải, Nguyễn Du, Tháp 

Chàm, Tôn Đức Thắng, Bác Ái, Lê Duẩn, Pinăng Tắc, Đặng Chí Thanh, DTNT Ninh 

Thuận, Phạm Văn Đồng, Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Huệ, Phan Bội Châu, TT GDTX-

HN Tỉnh. 

Các trường chưa có báo cáo: iSchool Ninh Thuận, Hoa Sen. 

Nhiều báo cáo chưa thể hiện chưa thể hiện rõ những giải pháp mà trường đã thực 

hiện cụ thể để nâng cao chất lượng dạy học bộ môn toán.  Đa số chỉ đưa ra các nguyên 

nhân dẫn đến việc dạy học bộ môn này còn hạn chế.  

Về đề kiểm tra, các đơn vị chưa gửi đính kèm đề kiểm tra giữa kỳ và đề kiểm tra 

cuối kỳ môn Toán.  

C. Định hướng trong công tác tổ chức dạy học bộ môn Toán năm 2021 và các 

năm tiếp theo 

 I. Nâng cao năng lực của giáo viên bộ môn Toán 

- Giáo viên phải giảng dạy đúng, đủ chương trình Toán THPT theo quy định, dạy 

chắc từng đơn vị kiến thức, từng  kỹ năng cơ bản của chương trình, có trọng tâm, trọng 

điểm, tránh tràn lan. 

- Hướng dẫn học sinh ôn tập thường xuyên và lồng ghép vào từng chủ đề, từng 

chương. Có kế hoạch và thực hiện phụ đạo học sinh yếu kém qua các chủ đề các chủ đề 

dạy học. 

- Hướng dẫn học sinh cách làm bài trắc nghiệm nhanh gọn trong một số tình huống 

giản đơn. 

- Hướng dẫn học sinh kỹ năng sử dụng máy tính cầm tay để hổ trợ trong quá trình 

làm bài thi. 

- Thường xuyên kiểm tra, đánh giá chất lượng học tập của học sinh mình đang dạy, 

nắm thật chính xác năng lực học tập của từng em, để có giải pháp hổ trợ kịp thời. 

- Quan tâm đặc biệt đến các em học sinh học yếu bộ môn Toán, có giải pháp đặc 

biệt cho các học sinh này. 

- Tăng cường ứng dụng CNTT, sử dụng các phần mềm tạo các mã đề trắc nghiệm 

thi phục vụ cho kiểm tra định kỳ, thi thử TN THPT của nhà trường. 

II. Nâng cao năng lực quản lý, điều hành tổ trưởng chuyên môn  
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- Tổ trưởng chuyên môn định kỳ cuối tháng phải báo cáo tình hình ôn tập, nắm bắt 

vấn đề phát sinh tham mưu lãnh đạo nhà trường để có hướng xử lý kịp thời. 

- Thường xuyên tổ chức hội nghị chuyên đề bộ môn, kịp thời bàn các biện pháp 

đổi mới phương pháp dạy học cho phù hợp thực tiễn nhà trường mình. 

- Xây dựng nội dung ôn tập môn toán. 

- Xây dựng các đề kiểm tra định kỳ, đề kiểm tra học kỳ bám sát đề thi TN THPT. 

(xem kỹ phần phân tích đề thi minh họa ở trên). 

- Tổ chức đánh giá lại đề kiểm tra sau khi tổ chức kiểm tra, để điều chỉnh đề kiểm 

tra, điều chỉnh PPDH cho phù hợp. 

- Tổ (nhóm) chuyên môn mạnh dạn xây dựng bộ tài liệu ôn thi tốt nghiệp THPT và 

có điều chỉnh hàng năm cho phù hợp với thực tiễn. 

- Tập trung đổi mới sinh hoạt chuyên môn của tổ/nhóm chuyên môn dựa trên 

nghiên cứu bài học.  

- Tăng cường các hoạt động dự giờ, rút kinh nghiệm để hoàn thiện từng bước cấu 

trúc nội dung các chuyên đề dạy học. 

- Tăng cường đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học và kiểm tra, đánh 

giá kết quả học tập, rèn luyện của học sinh theo định hướng phát triển năng lực, phẩm 

chất học sinh.  

- Tăng cường các hoạt động trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng kế hoạch 

giáo dục môn học của tổ qua hội nghị, hội thảo, học tập, giao lưu các tổ (nhóm) chuyên 

môn các trường bạn. Tăng cường tổ chức và quản lý hoạt động chuyên môn trực tuyến. 

III. Tăng cường chỉ đạo, quản lý hoạt động dạy học, giáo dục của các trường 
- Chú trọng các biện pháp nhằm tạo điều kiện thuận lợi và khuyến khích, tạo động 

lực cho giáo viên tích cực, chủ động, sáng tạo trong việc dạy học.  

- Các hoạt động chỉ đạo, kiểm tra, thanh tra của nhà trường dựa trên các văn bản 

điều hành của Bộ, của Sở và kế hoạch giáo dục của nhà trường; 

- Chỉ đạo việc dạy tự chọn nên quan tâm, bám sát nội dung thi THPT của từng 

chương để rèn luyện, để hướng dẫn học sinh ôn tập dần dần. 

- Tổ chức thẩm định các đề kiểm tra định kỳ : Trước và sau khi kiểm tra. 

- Tổ chức tốt ôn thi TN THPT: Phân loại theo lớp, đặt mục tiêu của từng lớp, động 

viên khen thưởng các giáo viên dạy có kết quả vượt mục tiêu đề ra. 

- Tăng cường khâu kiểm tra, giám sát việc dạy và học ôn thi. 

-  Phối hợp tốt với cha mẹ học sinh trong việc đôn đốc, nhắc nhở học sinh ôn tập. 

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện đầy đủ, nghiêm túc công 

tác quản lý hoạt động dạy học, giáo dục của các nhà trường; tạo mọi điều kiện tốt nhất 

cho giáo viên tích cực ôn tập, động viên khen thưởng các giáo viên thực hiện tốt. 

- Có hình thức biểu dương, khen thưởng đối với những giáo viên thực hiện tốt, 

đồng thời xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân làm sai các quy định về thực hiện chương 

trình; dạy thêm, học thêm; kiểm tra, đánh giá. 

IV. Phát huy vai trò của đội ngũ giảo viên cốt cán của Tỉnh (Theo QĐ 181 của 

Sở) 
- Hỗ trợ, tư vấn cho đồng nghiệp trong trường hoặc các trường trong tỉnh phát triển 

phẩm chất, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng giảng dạy học sinh chuẩn bị thi TN 

THPT. 

- Hỗ trợ, tư vấn cho đồng nghiệp trong trường và các trường khác các vấn đề liên 

quan đến đảm bảo và nâng cao chất lượng dạy học, giáo dục cho học sinh; tham gia biên 

soạn tài liệu chuyên đề môn học, tài liệu hướng dẫn (cho giáo viên, học sinh). 

- Hướng dẫn, hỗ trợ đồng nghiệp về các hoạt động xây dựng và thực hiện kế hoạch 

dạy ôn tập chuẩn bị thi TN THPT, kế hoạch giảng dạy môn học. 
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- Tham mưu, tư vấn cho lãnh đạo nhà trường về công tác xây dựng kế hoạch ôn 

tập phù hợp với điều kiện cụ thể của đơn vị nhằm bảo đảm mục tiêu, chất lượng dạy học, 

giáo dục và nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ giáo viên.  

V. Tổ chức thi thử TN THPT  

- Tổ chức thi thử TN THPT nhiều lần để học sinh làm quen với nhiều dạng đề thi, 

biết cách làm bài và phân bổ thời gian hợp lý.  

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền để huy động các học sinh tham gia đầy đủ. 

Động viên học sinh tham gia đầy đủ và làm bài nghiêm túc . 

- Qua kết quả mỗi đợt thi thử, tổ chuyên môn, giáo viên giảng dạy phân tích, đánh 

giá hiệu quả công tác tổ chức ôn tập, kết quả học tập của học sinh, rút kinh nghiệm. 

- Qua đó, kịp thời điều chỉnh phương pháp dạy học phù hợp hơn để tiếp tục giúp 

đỡ học sinh chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi chính thức. 

- Về việc coi thi thử TN, giáo viên coi thi thử phải hết sức nghiêm túc, tránh làm 

việc riêng ảnh hưởng tâm lý học sinh. Nhắc nhở kịp thời những sai sót về quy chế thi 

phải. 

VI. Tổ chức tốt việc ôn thi TN THPT 

- Cần có biện pháp thu hút học sinh tham gia các lớp ôn thi do nhà trường tổ chức, 

đặc biệt là học sinh yếu và trung bình (hai đối tượng rất dễ hỏng tốt nghiệp). 

- Nội dung ôn thi bám sát vào cấu trúc đề thi minh họa Tốt nghiệp THPT,bám sát 

thực tiễn nhà trường, không nên đặt yêu cầu quá cao so với học sinh của trường.  

- Đối với các trường đạt kết quả khiêm tốn, cần tập trung vào hai  mức độ nhận 

biết và thông hiểu, cùng một ít vận dụng thấp là có kết quả tốt. Đối với học sinh yếu, chỉ 

tập trung rèn luyện các câu hỏi ở hai mức độ nhận biết và thông hiểu. 

VII. Nghiên cứu chương trình Toán THPT mới (2018). Đẩy mạnh đổi mới 

PPDH theo hướng hình thành và phát triển phẩm chất và năng lực học sinh.  

- Thực tiễn qua hội thảo cho thấy, đổi mới PPDH và quản lý tốt đổi mới PPDH là 

chìa khóa quyết định thành công việc nâng cao chất lượng môn toán. 

- Tăng cường nghiên cứu Chương trình giáo dục phổ thông mới môn Toán về quan 

điểm, mục tiêu, nội dung, yêu cầu cần đạt về phẩm chất năng lực, phương pháp giảng 

dạy, phương pháp kiểm tra đánh giá . . . 
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SỞ GDĐT NINH THUẬN 
BÁO CÁO 

 KẾT QUẢ HỘI THẢO, TẬP HUẤN ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP THPT - NĂM 2021  

Môn: VẬT LÝ 

 

Thực hiện kế hoạch 773/KH-SGDĐT ngày 08/4/2021 của Sở GDĐT về tổ chức 

hội thảo, tập huấnhướng dẫn ôn tập 09 môn thi tốt nghiệp THPT năm 2021. 

        Ngày 23 tháng 4 năm 2021, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã tổ chức hội thảo, 

tập huấn hướng dẫn ôn tập 09 môn thi tốt nghiệp THPT năm 2021 môn Vật lý. 

  I. Thời gian - Địa điểm - Thành phần tham dự: 

          1. Thời gian: 14h00 ngày 23 tháng 4 năm 2021 

  2. Địa điểm: Trung tâm GDTX Tỉnh Ninh Thuận. 

  3. Thành phần tham dự: 
  - Lãnh đạo phòng Nghiệp vụ dạy và học,  

  - Chuyên viên Phụ trách môn Vật lý, Sở GDĐT Ninh Thuận.  

  - Tổ nhóm trưởng chuyên môn, giáo viên cốt cán, giáo viên đang dạy bộ môn vật 

lý khối 12 tại các trường THPT, Trung tâm GDTX.    

  - Trường THCS-THPT Bác Ái không tham dự hội thảo.                  

         II. Mục đích hội thảo:  

  - Phân tíchvà đánh giá cấu trúc đề thi Quốc Gia môn Vật lý năm 2020 

  - Phân tích số liệu dự thi và kết quả thi THPT quốc gia môn vật lý năm 2020. 

  - Nhận xét hội thảo cấp tổ/ cấp trường thông qua báo cáo của các đơn vị đã gửi. 

  - Thảo luận, trao đổi, đề xuất các giải pháp để nâng cao chất lượng dạy học môn 

vật lý. 

 III. Nội dung 

 1. Phân tích đề minh họa năm 2021: 

   a) Về mục đích:  

   - Giúp các em học sinh và các thầy cô có cái nhìn toàn cảnh về phạm vi, cấu trúc 

của đề chính thức tốt nghiệp THPT sắp tới từ đó có định hướng ôn tập hiệu quả. 

   - Hướng tới mục đích chung cho đề thi chính thức là đánh giá được chất lượng đầu 

ra của giáo dục phổ thông, và là căn cứ quan trọng để sử dụng xét tuyển Đại học. 

   b) Về phạm vi kiến thức: 
   - Lớp 12: chiếm 90% đề thi (36/40 câu) phủ đề tất cả các chương của HKI và 

HKII. 

   - Lớp 11: chiếm 10% đề thi (4/40 câu) chủ yếu rơi vào các cấp độ nhận biết và 

thông hiểu, không có câu hỏi thuộc cấp độ vân dụng và vận dụng cao thuộc các chương: 

Điện tích - điện trường, dòng điện không đổi, dòng điện trong các môi trường, cảm ứng 

điện từ.  

   - Đặc biệt có 1 câu hỏi thuộc chương Dòng điện trong các môi trường, đây là lần 

đầu tiên kể từ năm 2018 có câu hỏi trong thuộc phần này. 

   c) Về cấu trúc đề thi: 
   - Đề bao gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm, mỗi câu hỏi có 4 phương án lựa chọn được 

sắp xếp thành 2 nhóm: nhóm có mức độ dễ lên đầu, nhóm có mức độ khó phía sau mục 

đích giúp học sinh có được tâm lí làm bài tốt, tránh bị ngợp khi gặp những câu hỏi khó 

đầu tiên. 

   - Thời gian làm bài 50 phút. 

   d) Về cấp độ nhận thức: 
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   - Có khoảng 75% câu hỏi ở mức độ nhận biết, thông hiểu và phần còn lại là các 

câu hỏi vận dụng (15%) và vận dụng cao (10%). 

   - Phần câu hỏi ở mức độ nhận biết, thông hiểu trải đều toàn bộ các chương của cả 

lớp 11 và lớp 12. 

    - Phần câu hỏi ở mức độ vận dụng, vận dụng cao tập trung ở các chương của lớp 12. 

CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA 2021 

KHỐI 12 

Chủ đề 

Nhận 

biết 

Thông 

hiểu 

Vận 

dụng 

Vận 

dụng 

cao 

Tổng 

Chương 1 

(7 câu) 

Dao động cơ học . Dao động điều 

hòa 

     

Ứng dụng dao động điều hòa 2 1  1 4 

Các loại dao động khác. Cộng 

hưởng 

1    1 

Tổng hợp hai dao động điều hòa 1    1 

Khảo sát thực nghiệm dao động   1  1 

Chương 2 

(6 câu) 

Sóng cơ và sự truyền sóng cơ 1    1 

Giao thoa và sóng dừng 1 1 1 1 4 

Âm và các đặc trưng của âm 1    1 

Chương 3 

(8 câu) 

Đại cương về dòng điện xoay 

chiều 

     

Các loại mạch điện xoay chiều 1    1 

Mạch điện RLC nối tiếp. Công 

suất điện 

2  2 1 5 

Truyền tải điện năng. Máy biến áp  1   1 

Máy phát điện và động cơ điện 

xoay chiều 

1    1 

Khảo sát thực nghiệm mạch RLC      

Chương 4 

(3 câu) 

Mạch dao động   1  1 

Sóng điện từ và sự truyền sóng 

điện từ 

1 1   2 

Chương 5 

(5 câu) 

Tán sắc ánh sáng      

Giao thoa ánh sáng 1   1 2 

Các loại quang phổ 1    1 

Tia hồng ngoại và tia tử ngoại 1    1 

Tia X  1   1 

Chương 6 

(4 câu) 

Hiện tượng quang điện. Thuyết 

lượng tử ánh sáng 

 1 1  2 

Ứng dụng của hiện tượng quang 

điện   

1    1 

Mẫu nguyên tử Borh 1    1 

Sơ lược về Laze      

Chương 7 

(3 câu) 

Tính chất và cấu tạo hạt nhân      

Năng lượng liên kết của hạt nhân. 

Phản ứng hạt nhân 

1    1 

Phóng xạ 1    1 

Các loại phản ứng hạt nhân tỏa  1   1 
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năng 

KHỐI 11 

Chương 1 

(1 câu) 

Tương tác giữa các điện tích. Ứng 

dụng 

1    1 

Điện trường. Cường độ điện 

trường. Đường sức điện 

     

Công của lực điện – Điện thế và 

hiệu điện thế. 

     

Tụ điện      

Chương 2 

(1 câu) 

Dòng điện không đổi. Nguồn điện      

Điện năng. Công suất điện 1    1 

Định luật Ôm đối với toàn mạch      

Thực hành xác định suất điện động 

và điện trở trong 

     

Chương 3 

(1 câu) 

Dòng điện trong kim loại      

Dòng điện trong chất điện phân      

Dòng điện trong chất khí      

Dòng điện trong chất bán dẫn 1    1 

Thực hành khảo sát đặc tính chỉnh 

lưu của điốt bán dẫn 

     

Chương 4 

Từ trường      

Từ trường của dòng điện chạy 

trong các dây dẫn có hình dạng 

đặc biệt 

     

 Lực từ và lực Lo-ren- xơ      

Chương 5 

(1 câu) 

Từ thông. Cảm ứng điện từ  1   1 

Tự cảm      

Chương 6 

Khúc xạ và phản xạ của ánh sáng 

 

     

Lăng kính      

Chương 7 

Thấu kính mỏng      

Mắt và các tật của mắt      

Các quang cụ bổ trợ cho mắt khi 

quan sát vật sáng 

     

Tổng 22 8 6 4  

Điểm 5,5 2 1,5 1  

2. Thống lê số lượng học chọn khối KHTN để thi TN THPT năm 2020 

TT Đơn vị DKDT Tổng số thí sinh 
Số thí sinh ĐK 

thi tổ hợp KHTN 

1 031_THCS-THPT Bác Ái 78 0 

2 024_PT DTNT Pi Năng Tắc 57 9 

3 013_THPT Trường Chinh 307 102 

4 002_THPT Nguyễn Du 213 39 

5 022_THPT Phan Bội Châu 142 8 

6 016_THPT Tôn Đức Thắng 341 66 

7 003_THPT Ninh Hải 393 93 

8 023_THPT Phan Chu Trinh 181 33 
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9 007_THPT Tháp Chàm 482 69 

10 019_THPT Lê Duẩn 179 44 

11 009_THPT Chu Văn An 586 170 

12 001_THPT Nguyễn Trãi 671 393 

13 017_THPT chuyên Lê Quý Đôn 204 138 

14 006_THPT DTNT Ninh Thuận 76 10 

15 008_THPT Ischool 42 14 

16 004_THPT An Phước 413 181 

17 015_THPT Phạm Văn Đồng 330 49 

18 010_THPT Nguyễn Huệ 309 22 

19 029_THCS-THPT Đặng Chí Thanh 85 6 

20 030_THCS-THPT Nguyễn Văn Linh 111 15 

IV.  Định hướng trong công tác tổ chức dạy học bộ môn Vật lý  năm 2021 và 

các năm tiếp theo: 

Sau khi phân tích, đánh giá ưu nhược điểm, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm 

trong công tác quản lý dạy học, kiểm tra và ôn tập thi của các trương, dựa trên số liệu về 

kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020, phân tích cấu trúc đề thi TN THPT minh họa 

môn Vật lý và hướng dẫn ôn tập thi tốt nghiệp THPT năm 2021, đề xuất giải pháp dạy 

học, kiểm tra đánh giá, ôn tập thi phù hợp với đặc trưng môn Vật lý, ôn tập thi phù hợp 

với Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Hội nghị đi đến định hướng đề xuất một số giải 

pháp tố chưc dạy học môn Vật lý trong thời gian tới như sau: 

- Giáo viên phải giảng dạy đúng, đủ chương trình Vật lý THPT theo quy định, dạy 

chắc từng đơn vị kiến thức, từng kỹ năng cơ bản của chương trình, có trọng tâm, trọng 

điểm, bám sát hướng dẫn giảm tải của Bộ Giáo dục. Hướng dẫn học sinh ôn tập thường 

xuyên và lồng ghép vào từng chủ đề, từng chương. Có kế hoạch và thực hiện phụ đạo học 

sinh yếu kém qua các chủ đề các chủ đề dạy học. 

 - Xây dựng nội dung ôn tập môn Vật lý theo thời lượng, cấu trúc đề minh họa và 

phù hợp với năng lực của học sinh, có điều chỉnh hàng năm cho phù hợp với thực tiễn. 

Tập trung đổi mới sinh hoạt chuyên môn của tổ/nhóm chuyên môn dựa trên nghiên cứu 

bài học. Tổ chuyên môn cần tiếp tục xây dựng “Nguồn học liệu mở” gồm: ngân hàng đề 

kiểm tra, đề thi, kế hoạch bài dạy, để làm tư liệu tham khảo cho giáo viên và học sinh 

trong quá trình giảng dạy và học tập. Xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm, tăng 

cường các câu hỏi ứng dụng thực tiễn, thực hành; cung cấp các tài liệu ôn thi cho học sinh 

ôn tập. 

- Hướng dẫn học sinh nắm vững lý thuyết, cách làm bài trắc nghiệm nhanh gọn 

trong một số tình huống giản đơn. Hướng dẫn học sinh kỹ năng sử dụng máy tính cầm tay 

để hổ trợ trong quá trình làm bài thi. 

- Tổ chức hội nghị bồi dưỡng phương pháp học tập môn Vật lý cho học sinh, bồi 

dưỡng kỹ năng làm bài trắc nghiệm cho học sinh,lắng nghe tâm tư nguyện vọng và những 

khó khăn mắc phải khi ôn tập, giải đáp các thắc mắc của học sinh.  

- Tăng cường đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học và kiểm tra, đánh 

giá kết quả học tập, rèn luyện của học sinh theo định hướng phát triển năng lực, phẩm 

chất học sinh.  

- Tổ chức tốt ôn thi TN THPT: Phân loại theo lớp, đặt mục tiêu của từng lớp, động 

viên khen thưởng các giáo viên dạy có kết quả tốt. Nội dung ôn thi bám sát vào cấu trúc 

đề thi minh họa Tốt nghiệp THPT bám sát thực tiễn nhà trường, không nên đặt yêu cầu 

quá cao so với học sinh của trường.  
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- Tăng cường khâu kiểm tra, giám sát việc dạy và học ôn thi. Tăng cường công tác 

thanh tra, kiểm tra việc thực hiện đầy đủ, nghiêm túc công tác quản lý hoạt động dạy học, 

giáo dục của các nhà trường; tạo mọi điều kiện tốt nhất cho giáo viên tích cực ôn tập, động 

viên khen thưởng các giáo viên thực hiện tốt. Cần có biện pháp thu hút học sinh tham gia 

các lớp ôn thi do nhà trường tổ chức. 

- Hướng dẫn, hỗ trợ đồng nghiệp về các hoạt động xây dựng và thực hiện kế hoạch 

dạy ôn tập chuẩn bị thi TN THPT, kế hoạch giảng dạy môn học. 

- Tham mưu, tư vấn cho lãnh đạo nhà trường về công tác xây dựng kế hoạch ôn 

tập phù hợp với điều kiện cụ thể của đơn vị nhằm bảo đảm mục tiêu, chất lượng dạy học, 

giáo dục và nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ giáo viên.  

-  Phối hợp tốt với cha mẹ học sinh trong việc đôn đốc, nhắc nhở học sinh ôn tập. 

- Tổ chức thi thử TN THPT nhiều lần để học sinh làm quen với nhiều dạng đề thi, 

biết cách làm bài và phân bổ thời gian hợp lý. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền để huy 

động các học sinh tham gia đầy đủ. Động viên học sinh tham gia đầy đủ và làm bài 

nghiêm túc. Qua kết quả mỗi đợt thi thử, tổ chuyên môn, giáo viên giảng dạy phân tích, 

đánh giá hiệu quả công tác tổ chức ôn tập, kết quả học tập của học sinh, rút kinh nghiệm. 

Qua đó, kịp thời điều chỉnh phương pháp dạy học phù hợp hơn để tiếp tục giúp đỡ học 

sinh chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi chính thức. Giáo viên coi thi thử phải hết sức nghiêm 

túc, tránh làm việc riêng ảnh hưởng tâm lý học sinh. Nhắc nhở kịp thời những sai sót về 

quy chế thi phải. 

- Thực tiễn qua hội thảo cho thấy, đổi mới PPDH và quản lý tốt đổi mới PPDH là 

chìa khóa quyết định thành công việc nâng cao chất lượng môn Vật lý. 

- Tăng cường nghiên cứu Chương trình giáo dục phổ thông mới môn Vật lý về 

quan điểm, mục tiêu, nội dung, yêu cầu cần đạt về phẩm chất năng lực, phương pháp 

giảng dạy, phương pháp kiểm tra đánh giá . . . 

- Nhà trường và tổ chuyên môn cần có các phương pháp để làm tăng số lượng học 

sinh đăng ký lựa chọn tổ hợp KHTN để dự thi TN THPT. 
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SỞ GDĐT NINH THUẬN 

BÁO CÁO 

 KẾT QUẢ HỘI THẢO, TẬP HUẤN ÔN THI THPT NĂM 2021 

MÔN: HÓA HỌC 

 

I. Thời gian - Địa điểm - Thành phần tham dự: 

1. Thời gian: Lúc 14h ngày 23/4/2021 

2. Địa điểm: Hội trường 4 Trung tâm GDTX-HN tỉnh 

3. Thành phần tham dự : Giáo viên các trường THPT, THCS_THPT                    

Vắng: Trường THCS-THPT Bác Ái (Lí do: không có học sinh tham gia môn Hóa học), 

Trường iSchool. 

4. Nội dung hội thảo:  

- Phân tích cấu trúc, nội dung đề tham khảo 2021 môn Hóa học; so sánh với đề thi 

2020;  

- Thảo luận, trao đổi kinh nghiệm ôn tập môn Hóa học giữa các trường trong tỉnh; 

II. Kết quả hội thảo 

1. Phân tích số liệu bộ môn Hóa học kỳ thi THPT quốc gia năm 2020: 

- Toàn quốc:  số thí sinh dự thi môn Hóa học 289066 điểm bình quân là 6,71%, số 

thí sinh đạt điểm 5 trở lên là 84,51%; 

- Toàn tỉnh: số thí sinh dự thi môn Hóa học 1.550 /4.966 thí sinh dự thi (chiếm 

31,21%) điểm trung bình: 6,57;  

- Số thí sinh đạt điểm từ 5,0 trở lên là 1.297/1.550 thí sinh (chiếm tỷ lệ 83,68%), 

điểm cao nhất là 10 (01 thí sinh), thấp nhất là 1,5 (01 thí sinh), điểm có số thí sinh đạt 

nhiều nhất là 7.5 (114 thí sinh); điểm phổ biến là 7,25-8,0 (431 thí sinh).  

- Trong đó:   

+ GDPT: có 1.547 thí sinh thi môn hóa học/4.932 thí sinh dự thi, số thí sinh đạt 

điểm từ 5,0 trở lên 962 chiếm tỷ lệ 62,18%, điểm bình quân là 5,36%;  

+ GDTX: có 25 thí sinh thi môn hóa học/305 thí sinh dự thi, số thí sinh đạt điểm từ 

5,0 trở lên là 14 chiếm tỷ lệ 56%. 

- Các môn trong bài thi tổ hợp KHTN có điểm >= 5 (Hóa 83,68% ; Lý 82,6%; Sinh 

68,99%). 

- Tốp các trường có tỉ lệ điểm >= 5  trên mặt bằng chung của tỉnh (83,68%):  

+  Đạt 100%: Phan Bội Châu, DTNT Pinăng Tắc:  

+ Tôn Đức Thắng: 93,94%, Trường Chinh: 90,2%, DTNT Ninh Thuận: 90%, 

Nguyễn Trãi: 87,24%, Lê Quý Đôn: 86,23%, Phan Chu Trinh; 84,85%. 

- Đây là môn thi tự chọn, nên số thí sinh đăng kí dự thi đa số là phải có kết quả học 

tập của môn học này từ TB-khá, khá và giỏi. Kết quả đạt được chưa tương ứng với kết 

quả được trường đánh giá. 

- Nhiều học sinh thay đổi môn thi so với đăng ký đầu năm, thời gian ôn tập ít (3-4 

tuần). 

STT Chuyên đề 

Loại câu hỏi Cấp độ nhận thức Tổng 

Lý 

thuyết 

Bài 

tập 
Biết Hiểu 

Vận 

dụng 

 Vận     

dụng cao 
 

1 Phi kim nhóm IVA, 

VA, VIA 

1  Câu 59    1 
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2. Phân tích cấu trúc đề thi minh họa THPT năm 2021  

1. Ma trận kiến thức đề thi minh họa tốt nghiệp THPT năm 2021 

2. Phân tích chi tiết cấu trúc đề thi 

- Tỉ lệ câu hỏi lý thuyết/câu hỏi tính toán = 29 câu/11 câu. 

- Tỉ lệ câu hỏi nhớ/hiểu/vận dụng/vận dụng cao = 20 câu/ 10 câu/ 8 câu/ 2 câu. 

- Về sự phân bổ kiến thức theo lớp: Lớp 10:  0 câu (chiếm 0%);  Lớp 11:  2 câu (chiếm 5 

%); Lớp 12: 38 câu (chiếm 95 %); 

- Đề tham khảo 2021 có số lượng câu hỏi tính toán giảm, cụ thể chỉ có 11 câu tính toán 

(chiếm 27,5%); 

- So với đề năm thi năm 2020 thì đề minh họa năm nay có độ khó thấp hơn, cụ thể: 

+ Câu hỏi ở mức độ biết: 20 câu (chiếm 50%). 

+ Câu hỏi ở mức độ hiểu: 10 câu (chiếm 25%). 

+ Câu hỏi ở mức độ vận dụng: 8 câu (chiếm 20%) 

+ Câu hỏi ở mức độ vận dụng cao: 2 câu (chiếm 5%). 

- Đề thi có lượng câu hỏi lý thuyết chiếm rất nhiều, các câu hỏi mức độ nhận biết cũng 

chiếm tỉ lệ lớn. 

- Các câu hỏi vận dụng và vận dụng cao để phân loại học sinh vẫn nằm trong các chuyên 

đề tổng hợp vô cơ và tổng hợp hữu cơ, cụ thể như: 

* Phần hữu cơ: 

+ Bài toán chất béo (thủy phân, đốt cháy, cộng H2) 

+ Bài toán tổng hợp este (este đặc biệt)  

+ Bài toán hỗn hợp este + hiđrocacbon 

+ Đếm số phát biểu tổng hợp hữu cơ 

+ Bài toán hỗn hợp amin + hiđrocacbon 

* Phần vô cơ: 

2  Đại cương hóa hữu cơ 1  Câu 60    1 

3 Este - Lipit 4 2 Câu 53, 54 Câu 66 Câu 73, 80 Câu 79 6 

4 Cacbohiđrat 2 1 Câu 55 Câu 67, 

68 

  3 

5 Amin – Amino axit – 

Protein 

2 1 Câu 56, 

57 

Câu 69   3 

6 Polime 3  Câu 58 Câu 62, 70   3 

7 Đại cương kim loại 6  Câu 41, 

43, 44, 

45, 46 

Câu 61   6 

8  Kim loại nhóm IA, IIA,    

nhôm và hợp chất 

4 4 Câu 42, 

47, 48, 49 

Câu 63, 

65 

Câu 71, 

75 

 8 

9 Sắt–Hợp chất của sắt 3  Câu 50, 51 Câu 64   3 

10 Hóa học với vấn đề 

phất triển kinh tế, xã 

hội, môi trường 

1  Câu 52    1 

11 Tổng hợp nội dung 

hữu cơ 

1 2   Câu 74, 

76, 78 

 3 

12 Tổng hợp nội dung 

vô cơ 

1 1   Câu 72 Câu 77 3 

 Tổng cộng (câu) 29 11 20 10 8 2 40 

 Điểm 7,25 2,75 5,0 2,5 2,0 0,5 10,0 

 Tỷ lệ % 72,5% 27,5% 50,0% 25,0% 20,0% 5,0% 100% 
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+ Bài toán muối cacbonat tác dụng với axit 

+ Bài toán hỗn hợp kim loại và oxit của chúng 

+ Đếm số phát biểu tổng hợp vô cơ 

+ Bài toán tổng hợp chất khử + H+ + NO3
- 

- Các câu lý thuyết dạng đếm số phát biểu đúng sai cũng ít phức tạp hơn đề thi năm 2020. 

- Câu hỏi về thực hành, thí nghiệm: chỉ có 1 câu cũng chỉ ở mức vận dụng, nội dung thí 

nghiệm tương tự SGK lớp 12; 

- Dựa vào đề minh họa của Bộ, học sinh muốn đạt 5 - 7,5 điểm cần học chắc kiến thức 

trong SGK cơ bản và tập trung làm tốt các câu hỏi lý thuyết; 

- Với mục tiêu 8-9 điểm, các em cần bổ sung kỹ năng giải một số dạng toán hóa cơ bản 

trong đề thi. 

- Muốn đạt điểm 10 điểm, các em cần nắm vững các phương pháp, kỹ thuật giải toán và 

kiến thức tổng hợp; 

-  Đề thi mức độ phân hóa không quá rõ ràng, phù hợp với việc xét tốt nghiệp THPT. 

3. Kết quả chia sẽ trong phần thảo luận về một số giải pháp nâng cao chất 

lượng dạy học bộ môn Hóa học: 

a. Những khó khăn vướng mắc về việc ôn tập THPT quốc gia  
- Đầu vào học sinh có kiến thức hóa học còn thấp, mất kiến thức cơ bản và ít có 

niềm đam mê với bộ môn Hóa học nên gây khó khăn trong việc tiếp thu kiến thức mới; 

Đa số học sinh học để đối phó nên chất lượng không thể như mong đợi; 

- Một số học sinh chọn lớp phân hóa chưa thật sự đúng năng lực nên còn ngồi nhằm 

lớp, chọn học lớp khối này mà đăng ký thi khối kia nên việc dạy học chưa mang tính 

đồng bộ trong một lớp; Số lượng học sinh phân hóa và lựa chọn môn KHTN thi THPT 

quốc gia còn ít, nhiều học sinh không tập trung từ đầu cấp nên dễ mất kiến thức và theo 

không kịp; 

- Thiết bị, hóa chất không đáp ứng đầy đủ cho tiết thực hành; 

- Đa phần cha mẹ lo làm ăn thiếu sự quan tâm đến con em phó thác cho nhà trường, 

một số em thuộc gia đình khó khăn nên các em phải phụ giúp gia đình; nhiều em lười học 

cứ nghĩ là trắc nghiệm nên có thể chọn lụi đáp án.  

 b. Biện pháp nâng cao chất lượng 

- Xây dựng kế hoạch giảng dạy trên lớp cụ thể trên cơ sở chương trình đã thống nhất 

của bộ môn cho phù hợp với đối tượng học sinh lớp mình giảng dạy, có biện pháp kiểm 

tra việc làm bài, chuẩn bị bài của học sinh, thường xuyên truy bài những em có ý thức 

học tập chưa cao;  

- Thống nhất chương trình ôn thi theo đúng quy định, trình hiệu trưởng phê duyệt 

đúng thời gian trước khi thực hiện, có kế hoạch theo dõi, kiểm tra, kịp thời báo cáo những 

vấn đề khó khăn trong quá trình thực hiện; 

- Giảng dạy nghiêm túc, có trách nhiệm cao cho đến tiết cuối cùng của đợt ôn thi. 

Thường xuyên báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch giảng dạy cho tổ trưởng;  

- Hướng dẫn học sinh hệ thống lại toàn bộ kiến thức từng chương, từng phần (theo 

đặc thù bộ môn), hướng dẫn học sinh xây dựng phương pháp học tập, lập dàn ý, phân tích 

và trả lời câu hỏi;  

- Thường xuyên kiểm tra sĩ số lớp theo danh sách, phối hợp với GVCN xử lý 

nghiêm túc, hợp tình, hợp lý các học sinh lười học, gây mất trật tự trong mỗi tiết, mỗi 

ngày, mỗi tuần; 

- Biên soạn ngân hàng câu hỏi, xây dựng ma trận, ra đề thi thử dựa trên cấu trúc đề 

thi minh họa để cho học sinh ôn luyện; 



17 
 

- Tích cực ứng dụng CNTT, sử dụng đồ dùng dạy học trong quá trình giảng dạy để 

mỗi giờ dạy học sinh hứng thú nghe giảng, tích cực tham gia các hoạt động và chủ động 

tìm hiểu nâng cao trình độ; 

- Tiến hành đánh giá và phân loại đối tượng học sinh (thông qua giáo viên giảng 

dạy, không thông qua điểm tổng kết). 

III. Định hướng ôn thi tốt nghiệp THPT môn Hóa học năm 2021 

  - Giáo dục ý thức học tập cho học sinh, tạo cho học sinh sự hứng thú trong học tập, 

từ đó sẽ giúp cho học sinh có ý thức vươn lên. Thường xuyên động viên, khích lệ các em 

để các em có niềm tin và động lực học tập; 

-  Tăng cường sinh hoạt chuyên môn dựa trên nghiên cứu bài học, xây dựng các chủ 

đề dạy học, đổi mới phương pháp dạy học phù hợp bộ môn;  

- Căn cứ vào tình hình học tập của học sinh tại trường, dựa trên khối thi học sinh đã 

chọn nhóm bộ môn thống nhất đặt ra mục tiêu chính của việc ôn tập giúp học sinh củng 

cố khắc sâu các kiến thức cơ bản để làm bài đạt kết quả;  

- Nhóm bộ môn ôn tập cho học sinh những kiến thức cơ bản nhất dựa trên cơ sở là 

cấu trúc đề thi minh họa của bộ, hướng dẫn cách làm bài trắc nghiệm, một số kĩ năng tính 

toán nhanh, hướng dẫn cách khắc phục một số “bẫy” trong giờ ôn tập, phù đạo một số thủ 

thuật để làm trắc nghiệm hiệu quả. Giáo viên dạy mỗi lớp có phương án dạy phù hợp với 

đối tượng; 

- Định hướng cách ra đề kiểm tra, đánh giá của giáo viên, Phát triển đề minh họa 

thành nhiều đề thi thử cho học sinh ôn tập; Bám sát cấu trúc của đề minh họa để ra đề 

kiểm tra định kỳ; không ra đề kiểm tra thuộc phần giảm tải;  

- Thiết kế bài dạy phù hợp với từng đối tượng học sinh; có phương pháp dạy học 

đặc thù của bộ môn; rèn luyện kỹ năng tự học và tích lũy kiến thức thực hành, thực tiễn 

cho học sinh. Thường xuyên nhắc nhở và hướng dẫn phương pháp học bộ môn Hóa đạt 

hiệu quả cao; Quy trình ôn thi chia theo giai đoạn chú ý hướng dẫn học sinh kỹ năng làm 

bài tập trắc nghiệm; 

- Trong quá trình dạy học cần ra đề phù hợp với đối tượng học sinh (tính vừa sức), 

đối với học sinh khá giỏi cần nâng dần mức độ khó trong bài luyện tập và bám sát cách ra 

đề của kì thi THPT Quốc gia;  

- Tổ chuyên môn cần tiếp tục xây dựng “Nguồn học liệu mở” gồm: ngân hàng đề 

kiểm tra, đề thi, kế hoạch bài dạy, để làm tư liệu tham khảo cho giáo viên và học sinh 

trong quá trình giảng dạy và học tập. Xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm, tăng 

cường các câu hỏi ứng dụng thực tiễn, thực hành; cung cấp các tài liệu ôn thi cho học sinh 

ôn tập; 

- Tăng cường kiểm tra thường xuyên và động viên, chủ động giúp đỡ học sinh có 

nhu cầu học tập để thi. 

IV. Đề xuất, kiến nghị đối với các trường THPT. 

- Môn Hóa là môn có kiến thức liên quan chặt chẽ từ lớp nhỏ đến lớp lớn, nếu học 

sinh mất căn bản từ cấp THCS thì việc tiếp tục học chương trình ở cấp THPT là vô cùng 

khó khăn cho học sinh và giáo viên giảng dạy. Việc lấy lại kiến thức cho học sinh ngay từ 

những ngày đầu lớp 10 là việc quan trọng, nên tổ chức dạy tự chọn cho học sinh khối 10 

để lấy lại kiến thức; 

- Nhà trường cần khảo sát sớm việc chọn môn thi từ đầu năm học 12, có kế hoạch tổ 

chức ôn tập sớm cho học sinh, phân luồng học sinh thi tổ hợp ngay từ đầu năm học của 

lớp 12 để thuận tiện cho việc lên lớp của giáo viên; 

- Cần có sự phối hợp giữa giáo viên bộ môn với các giáo viên bộ môn khác và giáo 

viên chủ nhiệm và ban tư vấn học đường tư vấn cho học sinh chọn tổ hợp môn thi đúng 

để đăng ký thi;  
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- Từ đầu năm học lớp 12, cho học sinh đăng kí môn thi tự chọn cho kì thi THPT 

quốc gia, sau đó nhà trường tổ chức ôn tập; hết học kỳ I cho học sinh đăng kí lại lần nữa 

và tổ chức ôn tập theo từng đối tượng học sinh cho phù hợp. Trong quá trình dạy học và 

ôn tập, tạo điều kiện cho những học sinh đã đang kí môn thi được học các môn còn lại 

phù hợp với năng lực học sinh; trong quá trình kiểm tra, đánh giá cũng lưu ý đến vấn đề 

này; 

- Trang bị phòng thí nghiệm thực hành, hóa chất đảm bảo chất lượng để thực hiện 

đầy đủ các tiết thực hành thí nghiệm theo quy định; tạo điều kiện về cơ sở vật chất để 

giáo viên sử dụng phương pháp dạy học tích cực trong dạy học và kiểm tra đánh giá; 

- Nhà trường cần quan tâm hơn nữa việc phân hóa học sinh, công tác tổ chức phụ 

đạo cho học sinh yếu kém, bồi dưỡng học sinh khá giỏi trong nhà trường; sắp xếp thời 

gian ôn tập, phụ đạo phù hợp; Có biện pháp đối với những em ôn thi không nghiêm túc; 

chú trọng công tác quản lý, kiểm tra đôn đốc, đánh giá hiệu quả ôn tập; 

- Định hướng cho học sinh chọn môn thi cho phù hợp với năng lực, đưa ra điều kiện 

cho học sinh chọn khối thi môn KHTN; Tăng cường thi thử nhiều lần theo cấu trúc đề thi 

và đề minh họa giúp học sinh tiếp cận, nắm vững hình thức thi và cách thức làm bài thi; 

giải tỏa tâm lý căng thẳng trong phòng thi, có tâm lý vững vàng, chủ động với đề thi; 

- Để đạt hiệu quả thi tốt hơn và tập trung vào lượng học sinh chọn môn Hóa để thi, 

nhà trường cần tăng cường tiết dạy phụ đạo cho học sinh khối 12 ngay trong thời gian học 

chính thức, để các em chủ động đăng kí đầu năm học không đợi đến cuối năm học, có 

biện pháp quản lý số lượng học sinh đi học phụ đạo như học chính khóa. Tăng số tiết ôn 

tập thi THPT QG cho học sinh./. 
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SỞ GDĐT NINH THUẬN 

BÁO CÁO 

 KẾT QUẢ HỘI THẢO, TẬP HUẤN ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT 

 NĂM 2021 - MÔN SINH HỌC 

 

 

I. Tình hình tham gia hội thảo tập huấn 
- Tổng số giáo viên tham dự: 30 giáo viên/ 21 đơn vị. 

- Tổng số vắng: vắng: 03 giáo viên (THPT Ninh Hải 01, THPT Phạm Văn Đồng 01, 

THPT chuyên Lê Quý Đôn 01). 

- Số giáo viên đến trễ hơn 30 phút: 01 giáo viên (THPT Bác Ái). 

- Các giáo viên tham gia tích cực các nội dung thảo luận của hội thảo tập huấn. 

II. Kết quả Hội thảo tập huấn  

1. Phân tích cấu trúc đề thi: 

 

LỚP Chuyên đề Nội dung Thứ tự 

câu 

Mức độ 

nhận thức 

Tổng 

câu 

 

 

11 

 

Chuyển hóa vật 

chất và năng 

lượng ở sinh vật 

Dinh dưỡng khoáng 81      NB  

  4 
Quang hợp và Hô hấp ở 

Thực vật 

99 NB 

Các hệ cơ quan ở Động 

vật 

82, 

104 

NB 

TH 

12 

 

Di  

truyền  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cấp phân tử 

 

Cấu trúc ADN, ARN 83 

 

      NB 

 
 

 

4 Điều hòa hoạt động của 

gen 

85 TH 

Đột biến gen 113 VDC 

Thể đột biến 110 VD 

Cấp tế bào 

 

NST và đột biến NST 86 

97 

105 

TH 

VD 

TH 

3 

Các Quy luật di 

truyền 

Nhận biết kiểu gen đồng 

hợp dị hợp, dòng thuần 

chủng 

88 

 

TH 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 

Quy luật Menđen 102 

106 

114 

VD 

VD 

VD 

Tương tác gen và gen đa 

hiệu 

100 NB 

Liên kết và hoán vị gen 101 

109 

TH 

VD 

Di truyền liên kết với 

giới tính và di truyền 

90 NB 
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qua tế bào chất 

Bài tập tổng hợp các 

quy luật di truyền; tính 

xác suất 

116 

119 

120 

VDC 

VDC 

VDC 

Di truyền Quần 

thể 

Tính tần số kiểu gen, tần 

số alen 

Tính tỉ lệ kiểu gen trong 

quần thể 

92 

 

117 

TH 

 

VDC 

2 

Ứng dụng di 

truyền học 

Phương pháp tạo giống 

 

84 

93 

VD 

VD 
2 

Di truyền học 

người 

Phả hệ 118 VDC 1 

Tiến 

hóa 

Tiến hóa hiện 

đại 

Nhân tố tiến hóa 91 

94 

111 

NB 

NB 

TH 

 

 

6 

Hình thành loài 

mới 

Các phương thức hình 

thành loài mới 

107 

115 

NB 

TH 

Sự phát triển 

Sinh giới 

Các đại địa chất 96 NB 

Sinh 

Thái 

Cá thể Nhân tố sinh thái 87 NB  

 

 

7 

 

Quần thể 

Đặc trưng cơ bản của 

quần thể 

98 NB 

Mối quan hệ cùng loài 95 NB 

 

 

Quần xã 

Mối quan hệ khác loài 89      NB 

Chuỗi thức ăn, bậc dinh 

dưỡng 

103 

112 

     TH 

     VD 

Hệ sinh thái và 

môi trường 

Bảo vệ môi trường 

 

108      TH 

 

* Mức độ khó của đề thi 

 

       LỚP 

 

Chủ đề 

Mức độ câu hỏi  

Tổng số 

câu 
Nhận biết Thông 

hiểu 

Vận 

dụng 

Vận dụng 

cao 

11 Chuyển hóa vật chất 

và năng lượng 
3 1 - - 4 

12 

 

 

DI 

TRUYỀN 

Cấp phân tử 1 1 1 1 4 

Cấp tế bào - 2 1 - 3 

Quy luật di truyền 2 2 4 3 11 

Di truyền quần thể - 1 1 - 2 

Ứng dụng di truyền 

học 
- - 2 - 2 
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Di truyền học người 

(Phả hệ) 
- - - 1 1 

TIẾN HÓA 4 2 - - 6 

SINH THÁI 4 2 1 - 7 

Tổng câu 14 11 9 6 40 

Phần trăm 35,0% 27,5% 22,5% 15% 100% 

2. Nhận định về đề thi minh họa 2021  

- Tỉ lệ các câu hỏi ở 4 mức độ NB, TH, VD, VDC giống đề 2020, tuy nhiên tổng 

số câu tương ứng ở các phần có sự khác nhau, tăng số câu tiến hóa + sinh thái từ 8 câu (đề 

2020) lên 13 câu (đề tham khảo 2021), giảm số câu phần di truyền và sinh học 11 (do 

năm 2020 giảm tải vì dịch bệnh COVID-19).  

- Câu hỏi nhận biết thông hiểu chiếm 25/40 câu tương ứng 62,5%. Những câu này 

phù hợp học sinh trung bình và trung bình - khá, thi tốt nghiệp. Tuy nhiên, nhiều câu hỏi 

nhận biết đòi hỏi học sinh phải nhớ các kiến thức đã học mới trả lời được.  

- Câu hỏi vận dụng và vận dụng cao chiếm 15/40 câu tương ứng 37,5% tập trung 

chủ yếu vào các quy luật di truyền.  

- Số câu hỏi nhiều phương án lựa chọn: có 05 câu, trong đó có 02 câu vận dụng 

cao.  

- Có 01 câu hỏi sơ đồ lưới thức ăn, 01 câu sơ đồ phả hệ. 

III. Định hướng nội dung ôn tập 

Trên cơ sở phân tích đề thi minh họa 2021, giáo viên giảng dạy 12 ôn thi theo định 

hướng như sau: 

- Tập trung ôn tập tốt nghiệp cho học sinh các mức độ tương ứng từ câu 1 đến câu 

30 (câu 81 đến câu 110); không ôn các câu mức độ khó (câu 31 đến câu 40). 

- Phân phối thời lượng ôn tập phù hợp với ma trận và phù hợp với đặc thù học sinh 

của trường mình, theo đối tượng học sinh tham gia ôn tập. 

+ Phần sinh học 11: chủ yếu ôn tập chương I. 

Sinh lý thực vật: Trao đổi nước và khoáng; Quang hợp; Hô hấp. 

Sinh lý động vật: Hệ tiêu hóa; Hệ hô hấp; Hệ tuần hoàn. 

+ Phần sinh học 12: 

Di truyền học: Cơ sở vật chất và cơ chế di truyền, biến dị cấp phân tử; NST và 

Đột biến NST: chú ý các dạng đột biến NST, đặc biệt đột biến số lượng NST; Các quy 

luật di truyền: chú ý các câu hỏi trắc nghiệm mức độ NB, TH, VD; Di truyền học quần 

thể: cách tính tần số alen; biến đổi tần số kiểu gen; cân bằng di truyền; Chọn, tạo giống: 

nhận biết và phân biệt các phương pháp chọn, tạo giống. 

Tiến hóa: Học thuyết hiện đại: Tiến hóa nhỏ và Tiến hóa lớn; nguyên liệu tiến 

hóa; nhân tố tiến hóa; Đặc điểm các phương thức hình thành loài; Đặc điểm sinh vật qua 

các kỉ, đại địa chất.  

Sinh thái học: Nhân tố sinh thái, giới hạn sinh thái, ổ sinh thái; Các đặc trưng cơ 

bản của quần thể, quần xã; Mối quan hệ cùng loài, khác loài; Chuỗi thức ăn, lưới thức ăn, 

bậc dinh dưỡng; Bảo vệ môi trường. 

Một số lưu ý ôn tập  

- Xây dựng kế hoạch giáo dục ôn tập cho môn Sinh học (ít nhất 30 tiết), phù hợp 

với từng đối tượng học sinh. 

- Biên soạn tài liệu ôn thi tương ứng từng chuyên đề, mỗi chuyên đề gồm 2 phần: 

tóm tắt lí thuyết và trắc nghiệm phù hợp. 

- Biên soạn các đề tương ứng với ma trận đề tham khảo, ít nhất 05 đề. 
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- Hướng dẫn học sinh cách ghi nhớ lý thuyết và kỹ năng làm bài trắc nghiệm. 

- Câu hỏi trắc nghiệm tập trung ở mức: nhận biết, thông hiểu, vận dụng thấp. 

- Kết hợp cho học sinh luyện tập trắc nghiệm từng chuyên đề và giải đề trên Ms 

Teams để theo dõi, đánh giá chất lượng ôn tập của học sinh qua từng giai đoạn, điều 

chỉnh kịp thời những hạn chế của học sinh. 

- Tổ chức cho học sinh thi thử, sau đó đánh giá kết quả thi thử  qua từng đợt và nêu 

những hạn chế của học sinh cần khắc phục. Tăng cường nhận xét đánh giá để khích lệ học 

sinh có tinh thần học tập. 
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SỞ GDĐT NINH THUẬN 
BÁO CÁO 

 KẾT QUẢ HỘI THẢO, TẬP HUẤN ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2021 

MÔN: NGỮ VĂN 

 

  I. Thời gian - Địa điểm - Thành phần tham dự: 

  1. Thời gian: 14 giờ 00 phút, ngày 23/4/2021. 

2. Địa điểm: Hội trường Sở GDĐT Ninh Thuận. 

  3. Thành phần tham dự : 

  - Chuyên viên bộ môn Ngữ văn Sở GDĐT; 

  - 20/22 đơn vị  theo triệu tập (Vắng: THPT iSchool; TH-THCS-THPT Hoa Sen; THPT 

Nguyễn Trãi: vắng 1, có lí do; TTGDTX-HN tỉnh: vắng 1, có lí do); 

  - Tổng đại biểu đã tham dự: 60 đại biểu. 

  II. Kết quả hội thảo, tập huấn 

  Hội thảo đã tiến hành các nội dung sau: 

1. Phân tích, đánh giá số liệu về kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT môn Ngữ 

văn năm 2020, so sánh đối chiếu với năm 2019, 2018 

a) Khối THPT: 

STT Trường THPT 

Năm 2018 Năm 2019 
Năm 2020 

(COVID- 19) 

Trung 

bình 

Tỷ 

lệ 

>=5 

Vị 

thứ 

Trung 

bình 

Tỷ lệ 

>=5 

Vị 

thứ 

Trung 

bình 

Tỷ lệ 

>=5 

Vị 

thứ 

1 Nguyễn Trãi 5.59 76.2 3 5.77 86.01 1 6.74 96.99 4 

2 Nguyễn Du 5.04 56.6 13 4.91 52.25 13 6.06 87.62 13 

3 Ninh Hải 5.13 64 10 4.86 52.72 11 6.18 90.56 11 

4 An Phước 5.32 71.2 4 5.26 70.56 6 6.41 95.80 6 

5 DTNT Tỉnh 5.35 67.9 6 5.5 83.15 3 6.69 100.00 1 

6 Tháp Chàm 5.02 60 12 4.96 59.44 8 6.19 92.39 10 

7 iSchool 4.27 33.3 18 4.22 22.54 18 6.03 86.84 14 

8 Chu Văn An 5.16 64.3 9 5.4 76.35 4 6.53 96.01 5 

9 Nguyễn Huệ 4.36 37.3 17 4.09 24.69 17 5.70 81.68 17 

10 Trường Chinh 5.38 70.1 5 4.95 54.08 10 6.17 92.67 9 

11 Phạm Văn Đồng 4.78 48.6 15 4.62 44.04 14 5.88 83.09 16 

12 Tôn Đức Thắng 5.28 65.2 8 5.1 62.79 7 6.17 93.58 8 

13 Lê Quý Đôn 6.24 84.9 1 5.93 84.95 2 7.21 98.53 2 

14 Bác Ái 3.88 21.5 19 4.14 19.74 19 5.66 85.14 15 

15 Lê Duẩn 4.9 56.3 14 4.49 40.3 15 5.98 89.63 12 

16 Nguyễn Văn Linh 5.03 62.6 11 4.8 52.38 12 5.82 81.13 18 

17 Phan Bội Châu 4.45 39.5 16 4.34 36.17 16 5.39 73.33 19 

18 Phan Chu Trinh 5.42 67.7 7 5.36 74.7 5 6.56 97.78 3 

19 PiNăng Tắc 5.4 76.9 2 4.94 56.9 9 6.14 94.74 7 

TOÀN TỈNH 5.18 63.5 
 

5.1 62.22 
 

6.22 90.05  

 



24 
 

  b) Khối GDTX và thí sinh tự do:  

TT Đơn vị Điểm >=5 
Trung 

bình 

1 

 

TT GDTX-HN Ninh Thuận 61.62 5.23 

  

  

  

Toàn khối GDTX 60.40 5.20 

TS TỰ DO 54.71 5.01 

TOÀN TỈNH 88.61 6.17 

 

  2. Phân tích cấu trúc đề thi tốt nghiệp THPT minh họa 2021 của Bộ GDĐT 

 a) Cấu trúc: Ổn định, không thay đổi so với một số năm gần đây. Bao gồm 2 

phần: Đọc hiểu văn bản và làm văn (viết đoạn và viết bài văn) 

 b) Nội dung: 

 - Đọc hiểu (3,0 điểm): 

+ Ngữ liệu: Văn bản ngoài chương trình (Nghị luận); 

+ Câu hỏi có các mức độ: nhận biết (02 câu, câu 1,2); thông hiểu (02 câu, câu 3 và 

4); Mức độ vận dụng: Đề đọc hiểu minh họa 2021, không có phần vận dụng, liên hệ kết 

nối bản thân người đọc với thông tin trong văn bản trích. Câu 4 năm 2021 thiên về đánh 

giá mức độ hiểu, đánh giá của của học sinh về thái độ, tình cảm của tác giả trong văn bản, 

dạng câu hỏi phù hợp với đặc trưng thể loại văn bản đọc hiểu (thơ); 

- Làm văn (7,0 điểm):  

+ Viết đoạn văn (2,0 điểm): 200 chữ, viết đoạn nghị luận xã hội. Nội dung tích hợp 

có tính liên kết với văn bản đọc hiểu. Mức độ vận dụng cao. Chủ đề nghị luận mang tính 

thực tiễn, không quá khó đối với nhận thức và trình độ của đại đa số học sinh; 

+ Viết bài văn: Dạng Nghị luận văn học. Nội dung: Nằm trong phạm vi chương 

trình lớp 12 hiện hành.  

 c) Độ phân hóa và dự kiến mức điểm của học sinh dựa trên đề minh họa năm 2021:  

- Độ phân hóa: Rải đều ở các phần từ đọc hiểu văn bản đến viết đoạn văn, bài văn, 

chiếm khoảng 30 - 40%; 

- Dự đoán mức điểm học sinh dựa trên đề minh họa: Điểm phổ biến nằm ở mức 

6,0-6,5 điểm. 

 d) Kết luận:  

 - So với đề thi chính thức 2020, đề thi minh họa 2021 có độ khó và phân hóa cao 

hơn so với 2020 (năm thi dưới sự tác động của dịch bệnh COVID 19), nhất là ở câu Nghị 

luận văn học; 

 - Cấu trúc và độ khó đề minh họa tương đương với đề thi chính thức năm 2019. 

  3.  Trao đổi, thảo luận, chia sẻ đề xuất giải pháp dạy học, kiểm tra đánh giá, 

ôn tập thi phù hợp với đặc trưng môn Ngữ văn phù hợp với Kỳ thi tốt nghiệp THPT 

năm 2021 và từng đối tượng học sinh 

 - Số lượng: Tổng cộng có 03 báo cáo tham luận và 19 ý kiến trao đổi, thảo luận; 

 - Nội dung: Xoay quanh cách thức ôn tập hướng dẫn học sinh làm bài đọc hiểu văn 

bản, viết đoạn văn và bài Nghị luận văn học (phân hoá dành cho đối tượng học sinh thi để 

đỗ tốt nghiệp và đỗ đại học). 

  III. Định hướng ôn thi tốt nghiệp THPT môn Ngữ văn năm 2021 

  1. Thực hiện theo công văn số  2673/SGDĐT- NVDH ngày  28 tháng 10 năm 

2020 của Sở GDĐT Ninh Thuận về việc Hướng dẫn một số nội dung dạy học môn Ngữ 

văn cấp THPT năm học 2020-2021. Sở GDĐT nêu lại nội dung công văn trên, cụ thể :  

 - Xây dựng kế hoạch, chương trình, nội dung, tài liệu ôn tập khoa học; 
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- Giới thiệu đề thi, đáp án, hướng dẫn chấm môn Ngữ văn THPT quốc gia những 

năm gần đây và thi tốt nghiệp lớp 12 THPT các năm gần đây cùng với đề thi tham khảo 

năm 2021. Trong đó, giáo viên cần phân tích, lưu ý cho học sinh/học viên biết yêu cầu 

của đáp án, hướng dẫn chấm, những điểm học sinh/học viên thường không chú ý, dễ bị 

mất điểm trong khi làm bài thi; 

 - Chọn phương án ôn tập cho học sinh/học viên tại trường/trung tâm sao cho khoa 

học hiệu quả, phù hợp với đối tượng học sinh/học viên, trong đó bao gồm các  công việc 

như: Đánh giá, rút kinh nghiệm về kết quả ôn tập, thi tốt nghiệp lớp 12 THPT năm 2020 

của trường/trung tâm. Từ đó, các đơn vị tiến hành xây dựng nội dung chương trình, tài 

liệu ôn tập, hình thức tổ chức ôn tập, kiểm tra đánh giá việc dạy học ôn tập của giáo viên 

và học sinh/học viên trong năm 2021;  

- Rèn luyện cho học sinh/học viên một số kỹ năng làm bài thi như: Phân tích đề 

bài; Phân bố thời gian, tốc độ viết phù hợp với thời gian của bài thi; Kỹ năng trả lời câu 

hỏi đọc hiểu, viết đoạn văn, viết các dạng bài Nghị luận văn học; Kỹ năng viết văn sáng tạo; 

- Tổ chức hội thảo, diễn đàn, sinh hoạt câu lạc bộ hoặc hướng dẫn tại lớp cho học 

sinh/học viên biết cách tự học, tự ôn tập (xác định mục tiêu, nội dung, phương pháp, thời 

gian; chọn lựa tài liệu tự ôn tập cho học sinh/học viên hiệu quả);  

- Thực hiện các sáng kiến, nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng nhằm nâng cao 

chất lượng dạy học và thi tốt nghiệp lớp 12 THPT môn Ngữ văn; 

  2. Bám sát cấu trúc đề thi minh họa 2021 của Bộ GDĐT để giới thiệu/tạo  ra các 

đề thi thử tương đương để hướng dẫn học sinh ôn tập hiệu quả. 

3. Tham khảo một số chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm dạy ôn tập, đề thi giới thiệu của 

các đơn vị tại hội thảo (theo dạng thức đề minh họa của Bộ GDĐT năm 2021) để hướng dẫn học 

sinh ôn tập. 
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SỞ GDĐT NINH THUẬN 

 

BÁO CÁO 

 KẾT QUẢ HỘI THẢO, TẬP HUẤN ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2021 

 MÔN: LỊCH SỬ   

 

I. Thời gian - Địa điểm - Thành phần tham dự 

1. Thời gian: 01 buổi, ngày 23/4/2021. 

2. Địa điểm: Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Hướng nghiệp tỉnh Ninh Thuận. 

3. Thành phần tham dự  
- Bà Trương Thị Tường Vân - Chuyên viên phòng Nghiệp vụ Dạy và học Sở 

GDĐT. 

- CBQL, GV của các trường THPT, TTGDTX-HN tỉnh,… theo thành phần triệu tập. 

II. Kết quả hội thảo 

1. Số liệu dự thi tốt nghiệp THPT năm 2020 của các trường và kết quả thi của 

bộ môn Lịch sử 

 

TT TRƯỜNG 

SỐ TS 

DỰ 

THI 

SỐ TS 

THI 

LỊCH 

SỬ 

TỶ LỆ 

(%) 
>5 Đ 

TỶ LỆ 

(%) 

ĐIỂM 

LIỆT 

VỊ 

THỨ 

1 Nguyễn Trãi 669 273 40,8 189 69,23  2 

2 Nguyễn Du 203 163 80,3 64 39,26  12 

3 Ninh Hải 392 299 76,3 142 47,49  6 

4 An Phước 405 224 53,1 125 55,80 1 3 

5 DTNT tỉnh 76 66 86,8 28 42,42  9 

6 Tháp Chàm 447 379 79,5 148 39,05  13 

7 iSchool 38 24 63,2 11 45,83  7 

8 Chu Văn An 576 406 70,5 207 50,99  5 

9 Nguyễn Huệ 262 240 91,6 96 40,00  11 

10 Trường Chinh 300 198 66,0 82 41,41  10 

11 Phạm Văn Đồng 278 230 82,7   68 29,57  20 

12 Tôn Đức Thắng 327 261 79,8 111 42,53  7 

13 Lê Quý Đôn 204 66 32,4 53 80,30  1 

14 Lê Duẩn 164 120 73,2 44 36,67  15 

15 Phan Bội Châu 135 127 94,1 47 37,01  14 

16 Phan Chu Trinh 180 147 81,7 79 53,74  4 

17 Pi Năng Tắc 57 48 84,2 15 31,25  18 
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2. Từ bảng số liệu trên cho thấy ở tỉnh Ninh Thuận: 

 - Tổng số thí sinh dự thi môn Lịch sử: 4015/5514 học sinh, chiếm tỷ lệ 72,8 %.  

- Trường có số lượng thí sinh dự thi nhiều nhất:  

    + THPT Bác Ái: 74/74 (100%), THPT Nguyễn Huệ: 240/262 (91,6%), 

THPTĐặng Chí Thanh: 67/73 (91,8%), THPT Phan Bội Châu: 127/135 (94,1%). 

    + TTGDTXHN Thuận Bắc: 18/19 (94,7%). 

          - Trường có số lượng thí sinh dự thi thấp nhất: THPT Chuyên Lê Quý Đôn: 66/135 

(32,4%), THPT Nguyễn Trãi: 273/ 669(40,8%). 

           - Trong đó: Điểm 5,0 trở lên: 41,89%. 

  + Các trường đạt 100% điểm 5,0 trở lên: Không có 

  + Các trường đạt điểm 5,0 trở lên nhiều nhất: THPT Chuyên Lê Quý Đôn: 52/66 

(80,3%), THPT Nguyễn Trãi: 189/273 (69,23%), THPT An Phước: 125/224 (55,8%). 

THPT Phan Chu Trinh: 79/147 (53,74%), THPT Chu Văn An: 207/406 (50,99%). 

   +  Trường không có thí sinh nào đạt điểm 5 trở lên: Không có. 

   + Điểm liệt: 01 bài của THPT An Phước. 

 3. Từ số liệu trên các thầy cô cùng trao đổi: 

- Vì sao học sinh ở một số trường đăng ký dự thi môn Lịch sử nhiều? THPT Bác 

Ái: 74/74 (100%), THPT Nguyễn Huệ: 240/262 (91,6%), THPTĐặng Chí Thanh: 67/73 

(91,8%), THPT Phan Bội Châu: 127/135 (94,1%). 

- Vì sao học sinh ở một số trường đăng ký dự thi môn Lịch sử ít? THPT Chuyên 

Lê Quý Đôn: 66/135 (32,4%), THPT Nguyễn Trãi: 273/ 669(40,8%). 

       - Vì sao tỷ lệ học sinh đạt điểm môn Lịch sử trên 5 điểm thấp? Làm thế nào để khi 

học sinh đăng ký thi môn Lịch sử không có em nào bị điểm liệt? 

       - Cần tổ chức dạy học và kiểm tra đánh giá môn Lịch sử trong trường trung học theo 

định hướng phát triển năng lực học sinh như thế nào để đáp ứng kỳ thi tốt nghiệp THPT? 

       - Đề kiểm tra cấp trường có bám sát đề thi tốt nghiệp THPT hay không? 

II. Phân tích nguyên nhân 

1. Về công tác quản lý và chỉ đạo của Sở GDĐT và các trường THPT  

- Nhiều trường còn chủ quan trong việc hướng dẫn học sinh lựa chọn môn thi, cụm 

thi và các ôn tập cho kỳ thi tốt nghiệp THPT. Nhiều học sinh đăng ký dự thi môn Lịch sử 

vì nằm trong tổ hợp KHXH (Địa lý, Công dân dễ có điểm cao hơn).  

18 Đặng Chí Thanh 73 67 91,8 22 32,84  17 

19 
Nguyễn Văn 

Linh 
106 91 85,9 28 30,77  

19 

20 Bác Ái 74 74 100 17 22,97  21 

GD PHỔ THÔNG 4966 3783 76,2 1640 43,35   

20 
TTGDTX-HN 

tỉnh 
286 260 90,9 58 22,31  22 

21 TT Thuận Bắc 19 18 94,7 6 33,33  16 

GD THƯỜNG 

XUYÊN 
305 27 8,9 64 23,02   

THÍ SINH TỰ DO 243 8 3,3 42 18,10   

TOÀN TỈNH 5514 4015 72,8 1682 41,89   
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- Việc tổ chức ôn tập thi tốt nghiệp THPT chưa làm tốt ở tất cả các trường học, nhất 

là việc quản lý học sinh lớp 12 khi đã hoàn thành chương trình năm học (có nhiều trường 

môn Lịch sử không tổ chức ôn tập cho học sinh). 

- Việc chỉ đạo ôn tập ở một số trường học chưa bám sát, phân tích nội dung, mức độ 

cấu trúc đề thi chính thức các năm và đề tham khảo của Bộ GDĐT. 

2. Về giáo viên 

- Trong những năm gần đây hầu hết giáo viên đã chú trọng đổi mới phương pháp 

dạy học nhưng chưa đi vào thực chất và chưa có chiều sâu, chưa triệt để, chỉ mới dừng lại 

ở việc cải tiến phương pháp dạy học truyền thống bằng cách sử dụng các câu hỏi ghi nhớ, 

chưa mạnh dạn ra những câu hỏi mở đánh giá năng lực học sinh.  

- Trong giảng dạy, một số giáo viên chưa khơi dậy được niềm say mê và hứng thú 

học tập bộ môn Lịch sử, chưa góp phần tích cực vào việc xác lập động cơ học tập đúng 

đắn cho học sinh. 

3. Về phía học sinh 
- Không thích học môn Lịch sử, coi như môn học của các sự kiện, năm tháng, môn 

học của trí nhớ, khô khan, nhàm chán. Hơn nữa không phù hợp với nhiều học sinh trong 

chọn khối thi. 

- Chưa có sự quan tâm đúng đắn từ phía phụ huynh: Nhiều gia đình học sinh hầu 

như khoán trắng việc học của con em mình cho nhà trường, chưa có biện pháp đề nghị 

nhà trường giúp đỡ thiết thực và có hiệu quả. 

III. Phân tích đề tham khảo năm 2021 

1. Về nội dung kiến thức 

Lớp Tên bài/chủ đề Đề chính 

thức 2020 

Đề minh 

họa 2021 

12 Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới 

thứ hai (1945 - 1949) 

2 1 

Liên Xô và các nước Đông Âu (1945 - 1901) Liên bang 

Nga (1991 - 2000) 

1 1 

Các nước Á, Phi và Mĩ Latinh (1945 - 2000) 4 2 

Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản (1945 - 2000) 3 3 

Quan hệ quốc tế (1945 -2000) 1 1 

Cách mạng khoa học - công nghệ và xu thế toàn cầu hóa 0 1 

Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1930 6 7 

Việt Nam từ năm 1930 đến năm 1945 8 8 

Việt Nam từ năm 1945 đến năm 1954 6 6 

Việt Nam từ năm 1954 đến năm 1975 4 7 

Việt Nam từ năm 1975 đến năm 2000 3 1 

11 Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và công cuộc xây 

dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô (1921 - 1941) 

0 0 

Việt Nam từ năm 1858 đến cuối thế kỉ XIX 0 1 

Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến hết chiến tranh thế giới thứ 

nhất (1918) 

2 1 

2. Về mức độ 
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* Tổng quát 

Mức độ Đề chính thức 2020 Đề minh họa 2021 

Nhận biết 22 20 

Thông hiểu 10 10 

Vận dụng 6 7 

Vận dụng cao 2 3 

* Cụ thể 

Lớp 12 Bài/ chủ đề 
Nhận 

biết 

Thông 

hiểu 

Vận 

dụng 

Vận 

dụng 

cao 

Tổng 

Lịch sử 

thế giới 

hiện 

đại 

(1945-

2000) 

1. Sự hình thành trật tự thế giới mới sau 

CTTG thứ II (1945-1949) 
1    1 

2. Liên Xô và các nước Đông Âu (1945-

1991), Liên bang Nga (1991-2000) 
1    1 

3. Các nước Á, Phi, Mĩ Latinh (1945-2000) 2    2 

4. Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản (1945-2000) 2 1   3 

5. Quan hệ quốc tế (1945-2000) 1    1 

6. Cách mạng khoa học công nghệ và xu 

thế toàn cầu hóa 
1    1 

Lịch sử 

Việt 

Nam 

(1919-

2000) 

1. Việt Nam từ năm 1919-1930 2 2 2 1 7 

2. Việt Nam từ năm 1930-1945 2 3 2 1 8 

3. Việt Nam từ năm 1945-1954 3 2 1  6 

4. Việt Nam từ năm 1954-1975 3 1 2 1 7 

5. Việt Nam từ năm 1975-2000 1    1 

Lớp 11 Lịch sử Việt Nam từ 1858- 1918 1 1   2 

Tổng số câu 20 10 7 3 40 

Tỉ lệ (%) 50% 25% 17.5% 7.5% 100% 

3. Về sự đổi mới trong kỳ thi tốt nghiệp THPT và đề thi tham khảo năm 2021  

- Về cách thức tổ chức: Trong năm 2021, cũng tiếp tục kỳ thi tốt nghiệp và tuyển 

sinh đại học, cao đẳng ở một số trường nên cách thức tổ chức thi, thời gian thi, chấm thi 

cũng như đề thi không khác so với các năm trước. Tuy đã được chuẩn bị khá kỹ lưỡng từ 

đề thi minh họa, từ coi thi cho đến chấm thi nhưng các cấp quản lý cũng như các nhà 

trường THPT vẫn còn lúng túng nhiều trong việc tổ chức dạy học và ôn tập cho học sinh 

trước kỳ thi.  

- Về đề thi tham khảo năm 2021:  

+ Nội dung đề thi cũng có sự phân hóa cao, đặc biệt là cập nhật nội dung giáo dục 

theo định hướng phát triển năng lực của học sinh. Đề thi nằm hoàn toàn trong chương 

trình Lịch sử lớp 11: 02 câu (5%), 12: 38 câu (95%). Các câu hỏi phủ đều các cấp độ và 

bám sát định hướng Bộ GDĐT đã công bố trước đó. Đề thi không nhiều câu yêu cầu học 

sinh ghi nhớ máy móc các sự kiện, mốc thời gian, hay nhân vật lịch sử mà thiên về khả 

năng đánh giá, phân tích hay khái quát vấn đề.  
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+ Phần lịch sử thế giới có 9 câu hỏi (22,5%) bao gồm chương trình lớp 12. Kiến 

thức trải đều các bài phần lịch sử thế giới của lớp 12. Chuyên đề tập trung nhiều câu hỏi 

nhất là chuyên đề Các nước Á, Phi, Mĩ - La tinh (1945 - 2000) (2 câu); Mĩ, Tây Âu, Nhật 

Bản (1945 - 2000) (3 câu). 

+ Phần lịch sử Việt Nam có 31 câu hỏi (77,5%) có 2 câu thuộc chương trình lớp 

11. Cũng như mọi năm, các câu hỏi Vận dụng cao chủ yếu thuộc phần Lịch sử Việt Nam. 

Để xử lí các câu hỏi này, học sinh cần nắm vững kiến thức SGK đồng thời cần có cái nhìn 

tổng quát, xuyên suốt các giai đoạn lịch sử theo chiều thời gian và mối quan hệ không 

gian (Lịch sử Việt Nam và thế giới) mới có thể giải quyết được những câu hỏi dạng này. 

+ Đề thi tham khảo năm 2021 có số lượng câu hỏi ở mức độ Vận dụng 10 câu. Đặc 

biệt, sự xuất hiện nhiều câu hỏi nhận xét, nhận định, so sánh. Các câu hỏi trên cơ sở nền 

tảng kiến thức nhận biết thì học sinh phải biết suy luận, phản biện, vận dụng và liên hệ 

thực tiễn mới đáp ứng được yêu cầu của đề ra. 

4. Một số ý kiến, đề xuất kiến nghị của giáo viên 

- Đầu vào thấp nên tính tự giác và thái độ học tập các môn mà đặc biệt bộ môn Lịch 

sử chưa cao (THPT Nguyễn Huệ, Phạm Văn Đồng, Nguyễn Văn Linh,...). Vì vậy trong 

quá trình dạy học, thầy cô nhiệt tình và tìm hiểu tình hình học sinh, dạy học phù hợp với 

trình độ và năng lực học sinh; không dạy quá nhiều nội dung kiến thức trong mỗi lần dạy; 

tóm tắt kiên thức hết sức đơn giản và gọn nhẹ cho học sinh dễ nhớ. 

- Cần tăng thời lượng ôn tập cho môn Lịch sử nhiều hơn (THPT Chu Văn An, Bác 

Ái, Phạm Văn Đồng, Lê Duẩn,...). 

- Cần có biện pháp quản lý tốt hơn học sinh trong các tiết ôn tập thi tốt nghiệp THPT 

sau khi kết thúc chương trình (hầu hết các trường). 

- Cần tổ chức khảo sát phân tổ hợp môn thi cho học sinh từ lớp 11, sau khi học 

sinh lên lớp 12 chia lớp theo tổ hợp môn thi (THPT Chu Văn An, chuyên Lê Quý 

Đôn,...). 

- Sở nên ra đề cho toàn tỉnh và các trường cần tiến hành tổ chức thi thử cho học 

sinh nhiều lần (THPT Chu Văn An, Nguyễn Trãi, An Phước,...). 

- Cần quy định tuyển sinh vào lớp 10 để phân bổ hợp lý mặt bằng học sinh (THPT 

Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Huệ, Phạm Văn Đồng, Lê Duẩn,...). 

III. Định hướng ôn thi tốt nghiệp THPT môn Lịch sử năm 2021 

  1. Tổ chức dạy học 

- Tổ/ nhóm chuyên môn cùng bàn bạc xây dựng chủ đề dạy học (dạy học theo chủ 

đề). Sau mỗi chủ đề dạy học, soạn các câu hỏi trắc nghiệm theo định hướng phát triển 

năng lực, đầu tư cho việc biên soạn câu hỏi có nhiều thông tin, có nhiều lựa chọn của mỗi 

chủ đề và câu hỏi tổng hợp của chủ đề. 

- Rèn luyện kỹ năng tự học và tích lũy kiến thức Lịch sử cho học sinh. Thắp lên 

cho học sinh ngọn lửa yêu thích môn Lịch sử, tạo được sự hứng thú, hấp dẫn trong giờ 

học Lịch sử. 

- Thiết kế bài dạy và đề phải phù hợp với từng đối tượng học sinh. Đối với học 

sinh khá giỏi cần nâng dần mức độ khó trong bài luyện tập và bám sát cách ra đề của kì 

thi tốt nghiệp THPT. Tăng cường đánh giá bằng nhận xét và kích thích học sinh trong quá 

trình dạy học; sửa bài cho học sinh kĩ càng và hướng dẫn cách khắc phục một số sai sót 

trong giờ ôn tập, phụ đạo. 

- Tăng cường đổi mới phương pháp dạy học phù hợp bộ môn, có phương pháp dạy 

học đặc thù của bộ môn: học theo sơ đồ hóa, tổ chức cho học sinh xem phim tài liệu,... 

- Mỗi trường cần xây dựng lại chương trình môn Lịch sử để dạy cho phù hợp với 

trình độ thực tế học sinh trường mình. 

2. Xây dựng và thực hiện kế hoạch ôn tập 
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- Các trường lập kế hoạch dạy học, cho học sinh đăng ký môn thi cùng với việc ôn 

tập cho học sinh ngay từ đầu năm học. Giảng dạy, học tập và ôn tập chuẩn bị kiến thức 

cho kỳ thi phải bám sát chuẩn kiến thức, kỹ năng của Chương trình THPT đáp ứng yêu 

cầu Tốt nghiệp và Đại học, Cao đẳng cho từng học sinh. 

- Các nhà trường cần xây dựng thời lượng ôn tập môn Lịch sử phải đảm bảo ít nhất 

là 30 tiết và cần có các biện pháp tham gia quản lý học sinh ôn tập sau khi kết thúc 

chương trình đến gần sát ngày thi. 

- Phương pháp ôn tập:  

    + Ôn tập tổng hợp kiến thức, kỹ năng của Chương trình THPT theo từng chủ đề, 

mỗi chủ đề có thể bao gồm kiến thức, kỹ năng của các bài, các chương khác nhau. 

   + Tổ chức làm một số đề thi thử theo cấu trúc đề tham khảo năm 2021 và đề thi 

chính thức năm 2020  giúp học sinh nắm vững cách thức làm bài thi.  
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SỞ GDĐT NINH THUẬN 
BÁO CÁO 

KẾT QUẢ HỘI THẢO, TẬP HUẤN HƯỚNG DẪN ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP 

THPT NĂM 2021 - MÔN: ĐỊA LÍ 

 

 

I. Thời gian - Địa điểm - Thành phần tham dự 

1. Thời gian: 01 buổi, ngày 23/4/2021. 

2. Địa điểm: Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Hướng nghiệp tỉnh Ninh Thuận. 

3. Thành phần tham dự  
- Ông Phạm Văn Thọ - Chuyên viên phòng Nghiệp vụ Dạy và học Sở GDĐT. 

- CBQL, GV của các trường THPT, TTGDTX-HN tỉnh,… theo thành phần triệu tập. 

II. Kết quả hội thảo 

1. Về công tác quản lý và chỉ đạo của Sở GDĐT và các trường THPT  

- Nhiều trường hướng dẫn học sinh lựa chọn môn thi, cụm thi và các ôn tập cho kỳ 

thi tốt nghiệp THPT thực hiện tốt nên nhiều học sinh đăng ký dự thi môn Địa lý.  

- Việc tổ chức ôn tập thi tốt nghiệp THPT một số trường làm tốt, nhất là việc quản lý 

học sinh lớp 12 khi đã hoàn thành chương trình năm học, tuy nhiên một số trường chưa tốt. 

- Việc chỉ đạo ôn tập ở một số trường học chưa bám sát, phân tích nội dung, mức độ 

cấu trúc đề thi chính thức các năm và đề tham khảo của Bộ GDĐT. 

2. Về giáo viên 

- Trong những năm gần đây hầu hết giáo viên đã chú trọng đổi mới phương pháp 

dạy học có chiều sâu, tuy nhiên chưa triệt để, chỉ mới dừng lại ở việc cải tiến phương 

pháp dạy học truyền thống bằng cách sử dụng các câu hỏi ghi nhớ, chưa mạnh dạn ra 

những câu hỏi mở đánh giá năng lực học sinh.  

- Chưa bắt buộc học sinh mua và sử dụng át lát 

- Trong giảng dạy, một số giáo viên chưa khơi dậy được niềm say mê và hứng thú 

học tập bộ môn địa lý, chưa góp phần tích cực vào việc xác lập động cơ học tập đúng đắn 

cho học sinh. 

3. Về phía học sinh 
- Không phù hợp với nhiều học sinh trong chọn khối thi. Nhiều em không mua và sử 

dụng át lát trong họ tập. 

- Chưa có sự quan tâm đúng đắn từ phía phụ huynh: Nhiều gia đình học sinh hầu 

như khoán trắng việc học của con em mình cho nhà trường, chưa có biện pháp đề nghị 

nhà trường giúp đỡ thiết thực và có hiệu quả. 

III. Phân tích đề tham khảo năm 2021 

- Bộ xây dựng đề tham khảo THPTQG lần I đúng với tinh thần chỉ đạo là đề thi 

hướng dần tới nội dung toàn cấp. 

- Đề tham khảo lần I tập trung nhiều vào phần kiến thức học kì II lớp 12 (khác với 

năm 2019-2020 đề tập trung nhiều vào phần nội dung kiến thức học kì I). 

- Với đề thi này học sinh sẽ rất khó bị điểm liệt. 

- Điểm trung bình của học sinh khi làm đề này với phổ điểm khoảng 6 – 7. 

- Với đề tham khảo lần I này thì khả năng rất ít học sinh đạt điểm giỏi và ít điểm 

10 vì số lượng câu vận dụng nhiều và độ khó cao (rất khó trong việc phân tích các đáp án 

gây nhiễu để đưa ra được đáp án chính xác nhất). 

- Những học sinh lựa chọn để xét Đại học thì cần phải học thuộc hết nội dung sách 

giáo khoa, tư duy so sánh, logic để quan sát cùng lúc nhiều trang Atlat, nhiều đáp án nhiễu 

để lựa chọn được đáp án đúng nhất và phải rèn luyện thêm bằng cách giải các bộ đề. 
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- Đề tham khảo đáp ứng cả hai tiêu chí vừa xét tốt nghiệp và vừa xét tuyển Đại 

học. Đề với mức độ từ dễ đến khó (mức độ vận dụng bắt đầu từ câu 70 đến câu 80) 

1. Cấp độ ma trận đề tham khảo lần I – năm học 2020-2021 

Chuyên đề Nhận biết Thông hiểu Vận dụng VDC Số câu 

Địa lí tự nhiên 1 1  1 3 

Địa lí dân cư  2   2 

Địa lý các ngành kinh tế 3 4 1  8 

Địa lí các vùng kinh tế 1 1 4 2 8 

Thực hành kĩ năng địa lí 15  2 2 19 

Tổng số câu 20 8 7 5 40 

Tỉ lệ % 50% 20% 17.5% 12.5% 100% 

 

Tỉ lệ câu hỏi lớp 11, 12 Tỉ lệ câu hỏi của học kì I/II 

lớp 11 

Tỉ lệ câu hỏi của học kì I/II 

lớp 12 

Lớp 12: 38 câu (95%) 

Lớp 11: 2 câu chiếm 5% 

(câu 61, câu 62). Các câu 

hỏi đều là dạng thực hành kĩ 

năng địa lí, không có câu hỏi 

lý thuyết. 

Cả 2 câu hỏi xuất hiện đều 

thuộc HKII: khu vực Đông 

Nam Á. 

HKI: Địa lí tự nhiên, địa lí 

dân cư. 

HKII: Địa lí vùng kinh tế và 

địa lí ngành kinh tế. 

Ngoài ra có các câu hỏi thực 

hành kĩ năng Địa lí của cả 

học kì I và học kì II. 

- Đề thi tham khảo lần I gồm chương trình Địa lí 11 và Địa lí 12 (không có kiến 

thức lớp 10) 

- Với ma trận đề này học sinh không cần phải học thuộc lòng kiến thức lớp 11, chỉ 

cần học nội dung chương trình lớp 12 và rèn luyện các kĩ năng Địa lí để làm câu hỏi 

chương trình Địa lí 11. 

2. So sánh cấu trúc đề thi THPT năm 2019 - 2020 với đề tham khảo lần 1 năm 

2020 - 2021  

TT Nội dung kiến thức 

Số câu 

Tăng/ giảm 
Đề chính 

thức năm 

2019-2020 

Năm 2020-

2021 (tham 

khảo lần 1) 

1 Tự nhiên Việt Nam 6 3 ↓3 câu 

2 Địa lí dân cư 3 2 ↓ 1 câu 

3 Địa lí các ngành kinh tế 5 8 ↑3 câu 

4 Địa lí vùng kinh tế 8 8 0 câu 

6 Kĩ năng 18 19 ↑ 1 câu 

-Điều đặc biệt là ở đề thi chính thức năm 2019 - 2020 không có nội dung kiến thức 

Địa lí 11, nhưng đề tham khảo lần 1 năm nay lại đưa vào lại nội dung kiến thức lớp 11, 

điều này cho thấy rõ ràng là Bộ đang dần hướng tới cho đề thi với nội dung toàn cấp. 

3. Đánh giá tổng quát về đề minh họa lần 1 năm học 2020 - 2021  

- Nội dung đề minh họa gồm 40 câu trắc nghiệm, thuộc khối kiến thức lớp 12 phù 

hợp với nội dung tinh giản của Bộ GD&ĐT. 
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- Đề thi gồm 2 phần: kiến thức (21 câu), bao gồm các chuyên đề: Địa lí tự nhiên, 

Địa lí dân cư, Địa lí các ngành kinh tế, Địa lí vùng kinh tế. Kĩ năng Địa lí (19 câu) gồm 

làm việc với Atlat, bảng số liệu, biểu đồ. 

- Mức độ nhận thức tăng dần theo cao hỏi trong đề thi và các mức độ vận dụng, 

vận dụng cao tập trung chủ yếu ở học kì II. 

- Câu hỏi được sắp xếp với mức độ khó tăng dần, đảm bảo đủ 4 mức độ từ nhận 

biết đến vận dụng cao. Về độ khó của đề thi, đề thi đảm bảo 2 mức độ phù hợp với mục 

tiêu của kỳ thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển đại học: 70% cơ bản (nhận biết, thông hiểu) 

+ 30% nâng cao (vận dụng và vận dụng cao). 

- Phần nâng cao tập trung vào Địa lí các ngành kinh tế, Địa lí các vùng kinh tế, hai 

chuyên đề các năm trước chỉ dừng lại ở các câu hỏi nhận biết, thông hiểu. Những câu hỏi 

vận dụng cao (câu 77, 78, 79) khá phức tạp, đòi hỏi phải nắm chắc kiến thức trong sách 

giáo khoa và có tư duy tốt, phân tích mối liên hệ giữa các đối tượng địa lí mới có thể giải 

thích và lựa chọn được đáp án chính xác. 

- Kĩ năng Địa lí chiếm tới 47,5% (19 câu), trong đó có 15 câu hỏi sử dụng Atlat 

(tăng 1 câu so với đề tốt nghiệp THPT 2020). Đặc biệt, có dạng câu hỏi Atlat mới như 

câu 59, 60 học sinh phải khai thác, đối chiếu hai lược đồ trong cùng một trang để tìm ra 

đáp án đúng. Riêng câu hỏi về kĩ năng với bảng số liệu (câu 62), học sinh cần hiểu khái 

niệm xuất siêu, nhập siêu để trả lời. 

IV. Định hướng ôn thi tốt nghiệp THPT môn Địa lý năm 2021 

- Nhắc học sinh lưu ý tập trung chủ yếu vào nội dung kiến thức lớp 12. 

- Học sinh học kĩ, học thuộc phần nội dung kiến thức cơ bản đã học tại lớp.  

- Rèn luyện tốt kĩ năng Địa lí, đặc biệt là kĩ năng Atlat Địa lí, đồng thời nắm vững 

các “từ khóa” nhận dạng biểu đồ và một số công thức thường gặp trong địa lí để “chiếm 

trọn điểm” các câu hỏi kĩ năng. 

- Nắm vững kiến thức cơ bản và hệ thống hóa kiến thức theo sơ đồ tư duy, hình 

ảnh, lập các bảng so sánh. Đặc biệt là kiến thức trọng tâm, các vấn đề nổi bật của từng 

vùng và ngành để giải quyết tốt nhất dạng câu hỏi VẬN DỤNG và VẬN DỤNG CAO. 

- Ôn tập và tăng cường luyện đề thi thử, tổ chức các đợt thi thử giữa các trường để 

cung cố kiến thức và rèn luyện kĩ năng phòng thi.  

- Các trường lập kế hoạch ôn tập cho học phải bám sát chuẩn kiến thức, kỹ năng 

của Chương trình THPT môn Địa lý. 

    - Tổ chức thi thử theo cấu trúc đề tham khảo năm 2021 và đề thi chính thức năm 

2020  với nhiều mã đề giúp học sinh nắm vững kiến thức và cách thức làm bài thi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 
 

SỞ GDĐT NINH THUẬN 

BÁO CÁO 

 KẾT QUẢ HỘI THẢO, TẬP HUẤN ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2021 

 MÔN: GDCD 

 

 

I. Thời gian - Địa điểm - Thành phần tham dự: 

1. Thời gian: 14h00 ngày 23/4/2021 

2. Địa điểm: TTGDTX tỉnh 

3. Thành phần tham dự: 23/24 (Vắng: THPT Bác Ái) 

II. Kết quả hội thảo 

1. Hội thảo tập trung vào phân tích đề tham khảo năm 2021môn GDCD về 

cấu trúc, nội dung, so sánh với đề thi năm 2020. 

          * Cấu trúc  

- Cấu trúc đề thi minh họa môn GDCD năm nay tỷ lệ số câu hỏi nhận biết, 

thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao là 20 -10 - 6 - 4. 

- Chương trình GDCD lớp 11 gồm 04 câu. Tập trung chủ yếu vào các kiến 

thức cơ bản về kinh tế như: sản xuất của cải vật chất, hàng hóa, quy luật giá trị. Từ 

bài 1 đến bài 4 (10%). 

- Chương trình GDCD lớp 12 gồm 36 câu. Trải đều ở tất cả các bài. Câu hỏi 

vận dụng cao chỉ có ở 04 bài là bài 2, bài 4, bài 6, bài 7. 

          * Nội dung 

- Nội dung bám sát chương trình cơ bản, không hỏi vào các phần giảm tải. 

Cấu trúc đề rõ ràng và mạch lạc, mang tính thời sự, phát huy được năng lực của 

học sinh, đặc biệt có sự phân hóa cao ở nhóm câu hỏi vận dụng cao. 

- Các câu hỏi lý thuyết của đề thi tương đối vừa sức, nội dung dễ hiểu, các 

đáp án nhiễu tăng độ khó, nếu học sinh không nắm chắc kiến thức sẽ không làm 

được. 

 Câu hỏi vận dụng nội dung có tính thực tiễn, phản ánh sống động đời sống 

xã hội. Học sinh cần đọc kĩ câu hỏi là gạt ra những dữ liệu thừa để tập trung trả lời 

vào câu hỏi một cách chính xác. 

         *So với đề thi năm 2020: Đề thi năm nay cấu trúc có thay đổi, năm ngoái 

nội dung đề thi lược bỏ hoàn toàn các câu hỏi Vận dụng - Vận dụng cao của học kì 

II lớp 12 nhưng năm nay các câu hỏi khó thuộc kiến thức học kì II lớp 12 đã xuất 

hiện trong đề thi. Đó là một trong những điểm lưu ý rất quan trọng cho thí sinh 

trong giai đoạn ôn thi sắp tới.  

- Nhìn vào ma trận đề chúng ta có thể thấy đề năm nay đã cơ bản đáp ứng 

được mục tiêu kép đó là để xét công nhận tốt nghiệp và là cơ sở để xét tuyển đại 

học. 

          2.  Trao đổi kinh nghiệm ôn tập môn GDCD giữa các trường trong tỉnh. 

III. Định hướng ôn thi tốt nghiệp THPT môn GDCD năm 2021 

- Về nội dung ôn tập: Với cấu trúc này, giáo viên cần có kế hoạch điều chỉnh 

nội dung ôn tập tăng cường nội dung cho bài 1, bài 5. Cần điều chỉnh thời lượng ôn 

tập sao cho tương xứng với các cấp độ nhận thức. Tăng cường các câu hỏi nhận 

biết và thông hiểu.  

- Biết gạch bỏ các “nhân vật gây nhiễu” trong các tình huống để tránh nhầm lẫn. 
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- Đề nghị giáo viên tổ chức cho học sinh làm thử đề tham khảo để kiểm tra 

kiến thức của học sinh. Giáo viên nên sửa bài, đặc biệt lưu ý các câu hỏi khó, đòi 

hỏi học sinh phải có khả năng tổng hợp và phân tích vấn đề tương đối tốt mới có 

thể giải quyết được.  

- Không được coi đề tham khảo là căn cứ duy nhất, chỉ ôn các kiến thức có 

trong đề tham khảo. VD: Bài 1 lớp 12 đề tham khảo chỉ đề cập đến tính quy phạm 

phổ biến, nhưng khi ôn tập giáo viên cần ôn tập tất cả các nội dung của bài từ khái 

niệm, đặc trưng, bản chất, vai trò. 

- Từ đề tham khảo này, giáo viên soạn ra bộ câu hỏi trắc nghiệm với nội 

dung yêu cầu tương tự làm cơ sở để ôn tập cho học sinh (tỉ lệ 50/25/15/10). Đề thi 

chính thức các năm thường sát với đề tham khảo ở các mức độ nhận thức. VD như 

sự xuất hiện câu hỏi ở bài 1,5, vì vậy giáo viên cần bám sát để có kế hoạch ôn tập. 

- Tăng cường củng cố kiến thức cơ bản để học sinh tránh bị sai ở các câu 

nhận biết và thông hiểu./. 
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SỞ GDĐT NINH THUẬN 
BÁO CÁO 

KẾT QUẢ HỘI THẢO, TẬP HUẤN HƯỚNG DẪN ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP 

THPT NĂM 2021 - MÔN: TIẾNG ANH 

 

Thực hiện Kế hoạch số 773/KH-SGDĐT ngày 08/4/2021 của Sở GDĐT về tổ chức 

hội thảo, tập huấn hướng dẫn ôn tập 09 môn thi THPT quốc gia năm 2020-2021. Ngày 23 

tháng 04 năm 2021, tại Hội trường số 2 – Trung tâm GDTX-HN tỉnh, Sở GDĐT đã tổ 

chức hội thảo nâng cao chất lượng dạy học môn Tiếng Anh cấp THPT. Chủ trì hội thảo là 

chuyên viên bộ môn tiếng Anh (Lê Thụy Ngọc Vân); tham dự hội thảo có 53 đại biểu là 

cán bộ quản lý các trường THPT, các trung tâm có chuyên môn tiếng Anh, các tổ trưởng 

bộ môn tiếng Anhvà giáo viên cốt cán môn tiếng Anh đang trực tiếp giảng dạy lớp 12 của 

tất cả các trường THPT, PT DTNT trên toàn tỉnh. (Vắng: Trường PT iSchool) Hội thảo đã 

nghe báo cáo đề dẫn của chuyên viên bộ môn tiếng Anh của Sở GDĐT, và 09 ý kiến chia 

sẻ của các trường THPT tham dự hội thảo góp phần nâng cao chất lượng dạy học bộ môn 

trong thời gian tới. 

A. Kết quả hội thảo: 

I. Một số nguyên nhân dẫn đến chất lượng thi THPT Quốc gia môn Tiếng 

Anh còn thấp (theo nhận định của các Trường THPT) 

1. Trở ngại lớn nhất là đa số HS rất yếu vốn từ vựng, kiến thức căn bản không nắm 

vững gây khó khăn nhiều cho các em trong quá trình học tập và ôn luyện.  

2. Trên thực tế, khi học đến THPT, đa số học sinh có tâm lý học chuyên sâu khối 

ngành chọn vào đại học nên học đối phó ở các môn khác trong đó có môn Tiếng Anh. 

3. Hiện nay trên toàn tỉnh, học sinh các trưởng phổ thông đang theo học chương 

trình tiếng Anh hệ 10 năm, theo đó mục tiêu của chương trình học là hình thành và phát 

triển năng lực đặc thù của môn học là năng lực giao tiếp, giúp học sinh phát triển đồng 

đều kỹ năng ngôn ngữ và kiến thức ngôn ngữ. Tuy nhiên, hình thức đánh giá chỉ tập trung 

vào đọc hiểu, từ vựng, ngữ pháp, nhất là tại các kỳ thi tuyển sinh hay kỳ thi THPTQG. 

Do đó, học sinh vẫn còn bị chuệch choạc giữa việc học trong chương trình và học để thi, 

dẫn đến kết quả của các em bị ảnh hưởng.  

4. Chất lượng đầu vào của học sinh tính riêng môn Tiếng Anh là rất thấp; nhiều 

học sinh chưa xác định được động cơ học tập, chưa có ý thức tự giác học tập, thụ động; 

thiếu kỹ năng tự học đối với bộ môn Tiếng Anh.  

  II. Phân tích cấu trúc đề thi tham khảo Tốt nghiệp THPTQG 2021 
Về nội dung kiến thức, các câu hỏi trong đề tham khảo thuộc cả chương trình lớp 

11 và lớp 12, trong đó, tập trung chủ yếu vào nội dung chương trình lớp 12. 

Chủ đề của các bài đọc đều nằm trong sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 11 và 12, bao 

gồm: Education, Life Stories – Famous People, Family – Marriage. 

 Các dạng câu hỏi trong đề thi gồm có: 

- 04 câu về ngữ âm (02 câu phát âm, 02 câu trọng âm) 

- 22 câu kiểm tra kiến thức từ vựng, ngữ pháp, trong đó 15 câu chọn từ hoàn thành câu, 

03 câu tìm lỗi sai, 04 câu tìm từ đồng nghĩa và trái nghĩa. 

- 02 câu về tình huống giao tiếp 

- 17 câu với phần đọc hiểu, trong đó 01 bài điền từ vào đoạn văn (05 câu) và 02 bài đọc 

và trả lời câu hỏi trắc nghiệm (một bài 05 câu và một bài 07 câu). 

- 05 câu với phần viết, trong đó 03 câu hỏi yêu cầu chọn câu gần nghĩa nhất với câu đã 

cho và 02 câu hỏi yêu cầu chọn cách nối hai câu đã cho thành một câu với nghĩa tương 

đương. 

 Mức độ kiến thức của đề thi: 
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• Nhận biết: 12 câu, chiếm tỉ lệ 24 % 

• Thông hiểu: 18 câu, chiếm tỉ lệ 36 % 

• Vận dụng: 13 câu, chiếm tỉ lệ 26 % 

• Nâng cao: 7 câu, chiếm tỉ lệ 14 % 

 So sánh với đề thi chính thức năm 2020: 

 Cấu trúc: Đề bám sát khung câu hỏi như đề thi chính thức năm 2020. 

 Mức độ: 

- Đề dễ hơn nhiều so với đề thi chính thức năm 2020, các câu hỏi ở mức nhận biết và 

thông hiểu là chủ yếu. 

- Bài đọc điền từ ở đề tham khảo không quá khó. Những câu hỏi phân loại vẫn nằm ở bài 

đọc hiểu số 2. 

- Các idiom và collocation cũng dễ hơn nhiều so với đề thi chính thức năm 2020. 

 Những thay đổi mới của nội dung đề thi:  

Nhận định về đề thi minh họa môn tiếng Anh THPT năm  2021, đề thi minh họa môn 

tiếng Anh 2021 vẫn giữ nguyên số lượng câu hỏi là 50. Nhìn chung, mức độ dễ hơn so 

với đề thi chính thức 2020.  

 Những chủ điểm ngữ pháp được giữ nguyên:  

Câu điều kiện 

• Thì của động từ 

• Câu tường thuật 

• Đảo ngữ 

• So sánh 

• Động từ khuyết thiếu 

• Đại từ quan hệ 

• Mệnh đề rút gọn 

• Trạng từ liên kết (câu) 

• Phân biệt cách sử dụng của liên từ và giới từ có cùng nghĩa  

 Những chủ điểm ngữ pháp được bổ sung: 

- Dạng câu ước và câu bị động  

- Vị trí trong trật tự tính từ 

 Những chủ điểm ngữ pháp và câu hỏi trong phần đọc hiểu được giảm: 

• Giảm 1 câu về từ loại trong bài đọc điền từ (chỉ còn 1 câu hỏi từ loại trong phần hoàn 

thành câu). 

• Giảm 1 câu trong bài đọc trả lời câu hỏi so với năm 2019 và không thay đổi so với năm 

2020. 

 Những chủ điểm ngữ pháp được thay đổi vị trí:  

• Câu hỏi về cụm động từ không nằm trong dạng bài đồng nghĩa/ trái nghĩa nữa, mà 

chuyển lên dạng bài hoàn thành câu. Tuy nhiên, dạng câu hỏi về cụm động từ không 

mang tính chất đánh đố như mọi năm nữa, mà kiểm tra các cụm từ khá thông dụng. 

 Dạng bài giao tiếp:  

- Những từ vựng và tình huống quen thuộc, nhìn chung là dễ hơn so với đề thi chính 

thức 2020. 

- Mức độ tương ứng và phù hợp của ma trận, đề, đáp án, hướng dẫn chấm đề kiểm tra 

định kì từ tổ/nhóm chuyên môn so với đề thi tốt nghiệp THPT minh họa 2021: 

 + Do đề kiểm tra giữa kỳ và cuối kỳ được triển khai trong 45 phút nên số lượng 

câu hỏi chỉ có 40 câu. Nếu tính tỉ lệ số lượng câu hỏi và  thời gian thì khối lượng bằng 

nhau khi so với đề thi minh họa tốt nghiệp THPT năm 2021. 

 + Cấu trúc đề giống nhau gồm 12 phần, trong đó có 3 phần thuộc về kỹ năng đọc. 
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 + Tỉ lệ về các mức độ khá tương đồng (mức độ 1: 24%; mức độ 2: 36%; mức độ 3: 

26%; mức độ 4: 14%). 

 Một số kiến thức xuất hiện trong đề tham khảo nhưng không xuất hiện đề thi 

chính thức năm 2020:  

- Phân từ hoàn thành 

- Trật tự tính từ 

- Câu bị động 

- Thức giả định 

 Một số kiến thức không có trong đề tham khảo nhưng xuất hiện đề thi chính 

thức năm 2020: 

- Sự hoà hợp giữa chủ ngữ và động từ 

- Mạo từ 

- Danh động từ và động từ nguyên mẫu 

 Nhận xét chung về đề kiểm tra: 

- Đề thi THPTQG: Có độ khó cao hơn nhiều so với đề thi của trường. 

- Đề thi của trường: Thực hiện theo công văn (Tập trung vào 4 kỹ năng) 

- Đề thi THPTQG: Reading skills: 18/50 câu 

 Mức độ tương hợp giữa đề thi THPT QG với đề KT tại trường: 

 Đề thi QG Đề KT của trường 

- Tỉ lệ cấp độ: 2-3-3-2 

- Có nhiều câu vận dụng /vận dụng cao 

- Ra đề trong phần giảm tải; 

- Từ vựng nhiều, khó, không nằm trong 

chương trình, đòi hỏi học sinh phải đọc 

hiểu cả đoạn văn mới làm được. 

- Cấu trúc đề gồm kiến thức 3 năm học 

- Chỉ kiểm tra 2 kĩ năng (Reading và kiến 

thức ngôn ngữ) 

- Thi chương trình cũ nặng về ngữ pháp. 

- Tỉ lệ cấp độ: 4-4-2-0 hoặc 4-3-2-1 

- Mức độ vận dụng thấp, chủ yếu là câu 

nhận biết. 

- Từ vựng thuộc chủ đề từng phần kiểm tra 

theo sgk 

- Cấu trúc đề gồm kiến thức theo bài và học 

kỳ 

- Kiểm tra đủ 4 kĩ năng 

- Học sách mới, kiểm tra theo chương trình 

sgk mới thiên về 4 kĩ năng 

- Tuy cùng mức độ nhận thức nhưng các câu hỏi trong các đề kiểm tra định kỳ của 

trường đa số thấp hơn về độ khó so với các câu hỏi trong đề thi THPTQG.  

- Lượng kiến thức trong đề kiểm tra định kỳ ít hơn nhiều so với đề thi THPTQG. 

- Phần câu hỏi vận dụng thấp và vận dụng cao trong đề thi THPTQG (50%) đều 

đòi hỏi HS phải có vốn từ vựng nhiều và vốn kiến thức ngữ pháp khá vững.  

B. Một số giải pháp - định hướng cho môn Tiếng Anh trong thời gian tới 

1. Định hướng cách học của học sinh: 

- Tích lũy từ vựng là cực kì quan trọng. Mỗi ngày nên ôn luyện 10 – 20 từ mới. 

Ưu tiên các nhóm từ và chủ điểm đã thấy trong đề minh họa, bao gồm: danh từ, tính từ, 

động từ thông dụng, cụm động từ, từ vựng đi theo cụm, thành ngữ thường gặp; chủ đề gia 

đình và bạn bè, chủ đề giáo dục. Với mỗi từ ít nhất phải ghi ý nghĩa, từ đồng nghĩa/trái 

nghĩa và họ của từ đó (các danh từ, động từ, tính từ và trạng từ cùng gốc). Nếu có thể, ghi 

thêm các collocation (từ vựng đi theo cụm) thì càng tốt.  

- Kiến thức ngữ pháp đưa ra yêu cầu cụ thể và phạm vi ôn luyện hẹp hơn từ vựng. 

Hãy ôn luyện bám theo đề minh họa như dạng bài câu hỏi đuôi, câu điều kiện, thì hiện tại 

hoàn thành với thì quá khứ đơn, liên từ phụ thuộc, cụm giới từ, mệnh đề trạng ngữ, mệnh 

đề quan hệ rút gọn dạng bị động, đại từ quan hệ,… 

- Luyện dạng bài sẽ là phần tiếp theo. Khi đã có từ vựng, chắc ngữ pháp thì việc 

luyện theo dạng bài giúp các em hiểu hơn cách thức kiểm tra để không lúng túng và mất 

thời gian tìm hiểu yêu cầu của bài. Để đạt được kết quả cao, ngoài việc phải có kiến thức, 
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các em cũng sẽ cần có kĩ thuật và kĩ năng làm từng dạng bài. Các kĩ thuật sẽ là cứu cánh 

khi các em gặp những câu khó, hoặc các từ mới mà các em không biết chắc. 

- Luyện đề thi theo chuẩn đề minh họa là bước cuối cùng và rất quan trọng. 

Luyện đề thường xuyên sẽ giúp các em ý thức hơn việc quản lí thời gian khi làm một đề, 

củng cố vốn từ vựng, ôn luyện thành thạo hơn ngữ pháp và các dạng bài trong đề minh 

họa.  

- Với dạng câu hỏi ngữ âm, học sinh cần chú ý ôn thật kỹ cách đọc đuôi -s/-es; 

cách phát âm của các nguyên âm đơn và nguyên âm đôi trong tiếng Anh và tập đọc những 

từ quen thuộc trong sách giáo khoa. 

- Với dạng câu hỏi trọng âm, học sinh cần học nguyên tắc trọng âm từ, đặc biệt là 

từ có 2 âm tiết và từ có 3 âm tiết. Tốt nhất là gặp từ nào tra phát âm của từ đó, và tập đọc 

lên thật to đến khi nào nhớ cách đọc trọng âm từ thì thôi. 

- Với dạng câu hỏi ngữ pháp nên chú trọng ôn tập các chủ điểm ngữ pháp trong ma 

trận đề minh hoạ năm 2021 mà tổ đã xây dựng ( có đính kèm). 

- Với dạng câu hỏi từ vựng ở mức độ căn bản, học sinh nên chú trọng học những 

dạng sau: Sự kết hợp từ ở mức độ căn bản, như sự kết hợp từ của “make”, “do”, v.v…ở 

mức độ căn bản. Chú trọng học các cụm động từ xuất hiện trong sách giáo khoa (chương 

trình thí điểm và chương trình mới). Mở rộng thêm ra bên ngoài sau khi ôn kỹ các từ 

vựng trong chương trình sách giáo khoa 11-12 (cả chương trình thí điểm và chương trình 

cũ) để làm nền tảng từ vựng căn bản. 

- Ôn kỹ dạng động từ đi với to-V và dạng động từ đi với V-ing. 

- Ôn kỹ sự kết hợp của giới từ với danh từ, tính từ, động từ. 

- Ôn kỹ cấu tạo từ (danh từ, tính từ, động từ, trạng từ) và vị trí/chức năng của các 

từ loại ở trong câu. 

- Rèn luyện khả năng suy đoán nghĩa của từ dựa vào ngữ cảnh, và linh hoạt trong 

quá trình làm bài với phương pháp loại suy để có thể giải quyết các câu hỏi từ vựng trong 

dạng bài đồng nghĩa/trái nghĩa và câu hỏi từ vựng trong bài đọc hiểu. 

- Với dạng bài đọc hiểu, ngoài việc phải rèn luyện kỹ năng đọc hiểu căn bản như 

skimming (đọc tìm ý chính), scanning (đọc lướt tìm thông tin chi tiết), thì học sinh cần 

phải rèn luyện kỹ năng giải từng dạng câu hỏi khác nhau trong bài đọc hiểu.  

+ Tăng cường rèn luyện bài tập trắc nghiệm phần sử dụng ngôn ngữ ở mức độ 

nhận biết, thông hiểu và vận dụng thấp. 

+ Bám sát cấu trúc và nội dung kiến thức đề minh họa tốt nghiệp THPT năm 2020 

của Bộ GD&ĐT. 

2. Định hướng cách ôn tập của giáo viên: 

Thứ nhất - Trên cơ sở hướng dẫn cấu trúc đề thi minh họa THPT Quốc gia năm 

2020, tổ chức ôn tập cho học sinh càng sớm càng tốt với các chuyên đề phù hợp. Quản lý 

việc ôn tập thật tốt. 

Thứ hai - Tăng cường việc khảo sát và chú trọng việc lấy thông tin phản hồi từ học 

sinh để từ đó điều chỉnh phương pháp, nội dung ôn tập cho phù hợp. Chú ý những kiến 

thức, kỹ năng nào học sinh thường hay mắc lỗi, nắm chưa vững, phân tích kỹ những lỗi 

sai kịp thời để giúp học sinh nhận thấy và khắc phục cho các lần sau. 

Thứ ba - Rèn luyện kỹ năng làm bài theo cấu trúc đề minh họa, cách phân phối 

thời gian làm bài phù hợp để tránh không kịp giờ. 

Thứ tư - Quan tâm hơn đến những học sinh yếu, kém, mất căn bản, giúp các em tự 

tin trong ôn tập. 

Thứ năm - Khuyến khích học sinh xem các tiết ôn tập tiếng Anh trên truyền hình 

Ninh Thuận vì việc ôn tập cũng dựa theo cấu trúc này. 
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Thứ sáu - Bám sát cấu trúc và nội dung kiến thức đề minh họa tốt nghiệp THPT 

năm 2021 của Bộ GD&ĐT đã được xây dựng chi tiết trong kế họach ôn thi tốt nghiệp 

THPT năm 2021 của tổ chuyên môn. Soạn kết hợp chương trình hệ 7 năm và 10 năm. 

Thứ bảy -  Chủ động cho học sinh làm bài thi thử 3 hoặc 4 lần trước kỳ thi tốt 

nghiệp THPT năm 2021 diễn ra. 

Thứ tám - Đôn đốc, nhắc nhở và kiểm tra thường xuyên những học sinh có mức 

điểm từ 1 đến 4 trong kỳ thi thử năm 2021. Những học sinh có kết quả học tập và kết quả 

thi thử đạt thấp, sau buổi học chính khóa, buổi chiều các thầy giáo, cô giáo giỏi, tâm 

huyết dạy phụ đạo miễn phí. 

3. Định hướng cách ra đề kiểm tra, đánh giá của giáo viên: 

+ Bám sát cấu trúc và nội dung kiến thức đề minh họa tốt nghiệp THPT năm 2021 

của Bộ GD&ĐT. 

+ Tăng cường câu hỏi mức độ vận dụng cao cho học sinh khá giỏi. 

4. Định hướng cho môn Tiếng Anh trong thời gian tới 
• Tiếp tục tìm hiểu và phân loại đối tượng học sinh để lập kế hoạch giảng dạy, ôn 

tập cho phù hợp. 

• Thông qua đề thi THPT Quốc gia năm 2020, giúp học sinh nắm vững cấu trúc đề 

thi, ma trận đề thi THPT Quốc gia 2021; Nhận xét mức độ của đề thi; phân bổ 

phạm vi chương trình. 

• Xây dựng chương trình giảng dạy từng nội dung kiến thức, từng chuyên đề theo 

cấu trúc đề thi cho học sinh; lập kế hoạch ôn tập, phụ đạo; nội dung ôn tập, phụ 

đạo (ôn kiến thức nền cơ bản, ôn luyện, luyện đề trắc nghiệm). Quản lý học sinh 

ở các lớp phụ đạo, ôn tập thật tốt. 

• Tạo lượng đề phù hợp với các đề thi theo cấu trúc đề thi minh họa của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo.       

• Tăng cường kiểm tra, khảo sát, từ đó nắm bắt tình hình học tập của học sinh, điều 

chỉnh nội dung, phương pháp ôn tập cho phù hợp. Chú trọng việc sửa bài kiểm 

tra (chú ý những kiến thức nào học sinh thường hay mắc lỗi), phân tích kỹ những 

lỗi sai kịp thời để giúp học sinh nhận thấy và khắc phục cho các lần sau.  

• Tạo động lực học tiếng Anh cho học sinh. 

• Giáo viên luôn tự rèn luyện, học hỏi thêm về chuyên môn, đầu tư nhiều trong 

soạn giảng, vận dụng PPDH hiệu quả; tạo sự hứng thú học tập và tích cực hoạt 

động của học sinh. 

• Hướng dẫn cho HS phương pháp giải bài trắc nghiệm và các kỹ năng làm bài đọc 

hiểu.  

• Cung cấp cho HS từ vựng theo từng chủ điểm bài học trong chương trình. 

Khuyến khích HS tích cực bổ sung vốn từ vựng.  

• Tăng cường sinh hoạt chuyên môn; trao đổi và thống nhất kiến thức và phương 

pháp dạy cho từng bài, từng kỹ năng khác nhau.  

• Chọn lọc tài liệu ôn thi THPTQG bám sát theo đề minh họa của Bộ Giáo Dục và 

Đào Tạo cho học sinh ôn tập càng sớm càng tốt.  

• Triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào học tiếng Anh, xây dựng môi trường 

học ngoại ngữ trong các nhà trường theo công văn 3486/SGDĐT-NVDH ngày 

23/10/2019 của Sở GDĐT. 

• Thực hiện nghiêm túc các giải pháp đã được tổ, nhóm tiếng Anh của trường 

thống nhất. 

C. Đề xuất – Kiến nghị từ các trường 

1. Thành lập Nhóm Zalo gồm các Giáo viên bộ môn tiếng Anh để chia sẻ, trao đổi 

kinh nghiệm các vấn đề kịp thời, các vướng mắc liên quan đến dạy học tiếng Anh. 
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2. Các môn không thi THPTQG nên cô đọng nội dung kiểm tra nhằm giảm áp lực 

học tập cho HS.  

3. Các bài kiểm tra định kỳ và học kỳ cần làm theo đúng dạng bài thi THPTQG để 

học sinh làm quen với, thao tác thuần thục hơn và phân bổ thời gian hợp lí để có kết quả 

cao hơn. Trong quá trình giảng dạy, giáo viên bộ môn cần chú trọng chỉ dẫn thật kỹ cho 

các em học sinh kỹ thuật làm bài trắc nghiệm Tiếng Anh, các mẹo để làm bài nhanh và 

chính xác. 

4. Cần tăng cường giáo dục, tuyên truyền về sự quan trọng của ngoại ngữ trong 

thời kỳ hội nhập với khu vực và thế giới. 

5. Cần xem xét lại quá trình đánh giá môn học Tiếng Anh ờ cấp THCS.  

6. Các tổ, nhóm chuyên môn cần phát huy thế mạnh mỗi cá nhân để cùng nhau 

chia sẻ kinh nghiệm, cùng nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ, đưa kết quả dạy học của tổ 

(nhóm) mình ngày càng tiến bộ. 

7. Các chuyên đề đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá hàng năm 

không cần thiết cứ phải “triển khai độc lập” từng chuyên đề một; nên để các trường tùy 

theo khả năng, thế mạnh của mình và thực tế CSVC hiện có của trường cũng như đối 

tượng học sinh để chủ động lựa chọn một hay một số nội dung của các chuyên đề áp dụng 

vào công tác dạy học và KTĐG tùy theo chủ đề, chương, phần, học kỳ, năm học sao cho 

có hiệu quả là được.  

8. Cần trang bị hệ thống Wifi đủ mạnh, máy chiếu, máy nghe... 

9. Quản lý học sinh học phụ đạo hiệu quả, bắt buộc học sinh yếu phải học phụ đạo; 

cho HS tự chọn giáo viên dạy phụ đạo.  

10. Qua đợt hội thảo được tổ chức sâu rộng trong các nhà trường và toàn ngành, 

Sở GDĐT cần tổng hợp, đánh giá và chia sẻ được các giải pháp hay, hiệu quả từ các 

nhóm bộ môn, tổ chuyên môn để nhân rộng trong toàn tỉnh cho các trường tham khảo, 

học tập cùng góp phần nâng cao chất lượng dạy học 09 môn thi THPT quốc gia. 

11. Số tiết trên tuần tất cả các môn của lớp 12 là 24 tiết. Các Trường cần bố trí từ 

thứ hai đến thứ 6. Thứ bảy sẽ được bố trí 03 tiết ôn tập (01: Toán; 01: Ngữ Văn; 01: Anh 

Văn) nhằm dành thời gian cho kế hoạch ôn tập nhiều hơn. 

12. Lãnh đạo nhà trường chỉ đạo giáo viên bộ môn tăng cường kiểm tra kế hoạch 

củng cố kiến thức và ôn tập của những học sinh yếu ngay từ đầu năm, báo cáo về Lãnh 

đạo trường hàng tháng để kịp thời điều chỉnh. 

13. Khen thưởng cho giáo viên bộ môn của lớp có số lượng học sinh đạt mức điểm 

trung bình trở lên tăng so với năm trước.
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