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1. Thông tin chung 

Thời gian làm bài:  60 phút. 

Tổng số câu hỏi:  40 câu. 

Điểm số tối đa: 100 điểm (2,5 điểm/ câu). 

Dạng câu hỏi: Trắc nghiệm 04 lựa chọn.  

Hình thức làm bài: Trên phiếu trả lời trắc nghiệm 

Mỗi câu hỏi gồm 4 phương án lựa chọn A, B, C, D trong đó có đúng 1 phương 

án đúng. Học sinh trả lời đúng 1 câu được 2,5 điểm, trả lời sai không có điểm. Các 

câu hỏi của mỗi nội dung kiến thức thuộc 04 cấp độ: Nhận biết, thông hiểu, vận dụng 

và vận dụng cao.  

2. Nội dung kiến thức 

STT Nội 

dung 

Tỉ 

trọng 

Kiến thức kĩ năng được đánh giá 

1 Đại số 60% Năng lực giải quyết các vấn đề đại số đã học trong chương 

trình môn Toán bậc Trung học Cơ sở, tập trung chủ yếu ở 

chương trình Toán lớp 9 (Căn bậc hai, căn bậc ba; hàm số 

bậc nhất; hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn; phương trình 

bậc hai một ẩn) với các mức độ: Nhận biết, thông hiểu, vận 

dụng và vận dụng cao. 

2 Hình học  40% Năng lực giải quyết các vấn đề hình học đã học trong chương 

trình môn Toán bậc Trung học Cơ sở, tập trung chủ yếu ở 

chương trình Toán lớp 9 (Hệ thức lượng trong tam giác 

vuông; đường tròn; góc với đường tròn; hình trụ, hình nón, 

hình cầu) với các mức độ: Nhận biết, thông hiểu, vận dụng 

và vận dụng cao. 

 


