UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 1121 /SGDĐT-GDTrH

Đà Nẵng, ngày 06tháng 5 năm 2020

V/v hướng dẫn nội dung dạy học, ôn
tập Kì thi tuyển sinh lớp 10 THPT
năm học 2020-2021

Kính gửi:
- Phòng giáo dục và đào tạo các quận, huyện;
- Các trường trung học phổ thông và trường trực thuộc;
Thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 và Kế hoạch tuyển sinh lớp 10 trung học
phổ thông (THPT) năm học 2020-2021 ban hành kèm theo Quyết định số 275/QĐ-SGDĐT
ngày 03/4/2020 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), Sở GDĐT hướng dẫn nội
dung dạy học, ôn tập đối với Kì thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2020-2021 như sau:
1. Thời gian thi: Ngày 18, 19, 20/7/2020.
2. Nội dung dạy học, ôn tập
a) Lớp 10 THPT
- Chương trình cấp trung học cơ sở hiện hành của Bộ GDĐT, chủ yếu là lớp 9 và
hướng dẫn nhiệm vụ từng bộ môn năm học 2019-2020. Riêng học kì II lớp 9, nội dung dạy
học, ôn tập của các môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Tiếng Nhật, Tiếng Pháp đính kèm.
- Môn Tiếng Đức, Tiếng Hàn theo chương trình dạy học hiện hành tại các trường
THCS trên địa bàn quận Cẩm Lệ.
b) Lớp 10 THPT chuyên Lê Quý Đôn (các môn chuyên)
Chương trình cấp trung học cơ sở hiện hành của Bộ GDĐT và hướng dẫn nhiệm vụ
từng bộ môn năm học 2019-2020. Riêng học kì II lớp 9, nội dung dạy học, ôn tập của các
môn thực hiện theo Công văn số 1113/BGDĐT-GDTrH ngày 30/3/2020 của Bộ GDĐT.
3. Công tác chuẩn bị
a) Các đơn vị giao cho tổ chuyên môn rà soát các nội dung dạy học, xây dựng kế
hoạch dạy học phù hợp với đối tượng học sinh và tình hình của đơn vị, hướng dẫn học sinh
ôn luyện kiến thức, làm quen với nhiều dạng đề, cấu trúc đề thi tuyển sinh, nghiên cứu cấu
trúc môn Ngữ văn đính kèm, triển khai nội dung tại Công văn số 74/SGDĐT-GDTrH ngày
10/01/2020 của Sở GDĐT về việc quy định thêm một số kiến thức Toán 9 được phép sử
dụng trong các kỳ thi và kiểm tra, ...
b) Việc kiểm tra, đánh giá không bao gồm những nội dung kiến thức đã tinh giảm
theo Công văn số 5842/BGDĐT-GDTrH ngày 01/9/2011 và các nội dung “Không dạy”;
“Không làm”; “Không thực hiện”; “Khuyến khích học sinh tự học (tự đọc, tự xem, tự làm,
tự thực hiện)” theo hướng dẫn tại Công văn số 1113/BGDĐT-GDTrH ngày 30/3/2020 của
Bộ GDĐT.
Nhận được Công văn này, Sở GDĐT đề nghị các đơn vị thôngKýbáo
đầy đủ nội dung
bởi: Phạm Thị Trinh
Email: trinhpt@danang.gov.vn
đến giáo viên, học sinh để chuẩn bị thật tốt cho kì thi tuyển sinh sắp đến./.
Cơ quan: Sở Giáo dục và Đào tạo,
Nơi nhận:
- Như trên;
- GĐ, các PGĐ Sở;
- Trưởng phòng Sở;
- Lưu: VT, GDTrH.

Thành phố Đà Nẵng
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KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Mai Tấn Linh
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NỘI DUNG DẠY HỌC, ÔN TẬP HỌC KÌ II NĂM HỌC 2020-2021

(dành cho tuyển sinh lớp 10 THPT đại trà)
(Đính kèm Công văn số 1121/SGDĐT-GDTrH ngày06 /5/2020 của Sở GDĐT)

Môn Toán
STT
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Nội dung
Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình
Hàm số y = ax2 và đồ thị của nó
Phương trình bậc hai và công thức nghiệm
Hệ thức Vi-et và ứng dụng
Phương trình quy về phương trình bậc hai
Giải toán bằng cách lập phương trình
Góc ở tâm. Số đo cung. Liên hệ giữa cung và dây
Góc nội tiếp. Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung
Góc có đỉnh ở bên trong, bên ngoài đường tròn
Tứ giác nội tiếp
Đường tròn ngoại tiếp. Đường tròn nội tiếp
Độ dài cung tròn. Diện tích hình quạt

Môn Ngữ văn
STT
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Nội dung

Bàn về đọc sách
Khởi ngữ
Phép phân tích và tổng hợp
Luyện tập phân tích và tổng hợp
Tiếng nói của văn nghệ
Các thành phần biệt lập
Các thành phần biệt lập (tiếp theo)
Nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống
Cách làm bài nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống
Nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí
Cách làm bài nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí
Liên kết câu và liên kết đoạn văn
Mùa xuân nho nhỏ
Viếng lăng Bác
Nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích)
Cách làm bài nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích)
Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ
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17.
18.

Cách làm bài nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ
Những ngôi sao xa xôi (trích)

Môn Tiếng Anh (chương trình 10 năm)
Nội dung

STT
1.

2.

3.

4.
5.
6.

Unit 7: Recipes and eating habits
Getting started, A closer look 1, A closer look 2, Reading, Looking
back.
Unit 8: Tourism
Getting started, A closer look 1, A closer look 2, Reading, Looking
back.
Unit 9: English in the world
Getting started, A closer look 1, A closer look 2, Reading, Looking
back.
Review 3 (Units 7, 8, 9)
Unit 10: Space Travel
Getting started, A closer look 1, A closer look 2, Reading.
Unit 11: Changing roles in society
Getting started, A closer look 1, A closer look 2, Reading.

Môn Tiếng Pháp
STT

Nội dung

1.

Expression de la condition (Grammaire-parcours 4)

2.

Subjonctif/Infinitif (Conjugaison-parcours 4)

3.

Connecteurs logiques (Grammaire-parcours 5)

4.

Phrase passive (Grammaire-parcours 5)

5.

Participe passé des verbes pronominaux (Orthographe/Conjugaisonparcours 5)

6.

C.E: Fait divers / Article de presse (Procédés textuels-parcours 5)
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Môn Tiếng Nhật
Nội dung

STT
1.

2.

3.

4.

だい５か
１．Vてから、V
練習４．
２．「～」と言います／と
練習６，7, ８
だい６か
１ Vて、
２ Vないで、
練習３，４
宿題１
だい７か
１ Aい／Aな／N + なる
練習２，５
２．Vてから、Vています。
練習６，７、９
だい８か
１．Vたい
練習４
２．Aくて、Aい N
Aで、 AなN
宿題２
３．～というN
練習８

言いました。
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CẤU TRÚC ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2020-2021
MÔN NGỮ VĂN
(dành cho tuyển sinh lớp 10 THPT đại trà)
(Đính kèm Công văn số 1121/SGDĐT-GDTrH ngày06 /5/2020 của Sở GDĐT)

Đề thi gồm có 3 câu hỏi
Câu 1 (2,0 điểm): Đọc hiểu
a) Ngữ liệu: văn bản nhật dụng/văn bản nghệ thuật (một đoạn trích/một văn
bản hoàn chỉnh với độ dài khoảng 150 - 400 chữ)
b) Mức độ cần đạt
- Nhận diện, xác định các phương châm hội thoại, xưng hô trong hội thoại,
cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp, nghĩa gốc và nghĩa chuyển, thuật ngữ, từ
Hán Việt, khởi ngữ, các thành phần biệt lập, liên kết câu và liên kết đoạn văn,…
- Khái quát chủ đề, nội dung chính,... mà văn bản đề cập; hiểu được ý nghĩa,
tác dụng của các hình ảnh, chi tiết,… trong văn bản; hiểu được quan điểm, tư tưởng,
thông điệp,... của tác giả;…
- Nhận xét, đánh giá về tình cảm, thái độ, tư tưởng, quan điểm,… của tác giả
thể hiện trong văn bản; rút ra bài học về nhận thức, tư tưởng;…
Câu 2 (3,0 điểm) Nghị luận xã hội
- Nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống
- Nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí
Câu 3 (5,0 điểm) Nghị luận văn học
- Nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích)
- Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ
----------------------------------

