
 

SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP MA TRẬN TRONG RA ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN CÔNG NGHỆ 10 

B1. LIỆT KÊ TÊN CÁC NỘI DUNG CẦN KIỂM TRA 

- Doanh nghiệp và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp  

- Lựa chọn lĩnh vực kinh doanh 

- Xác định kế hoạch kinh doanh 

- Thành lập doanh nghiệp và quản lý doanh nghiệp. 

XÂY DỰNG KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA  
Phần 2 – Chương 4, 5 môn Công nghệ 10 

Vận dụng 
Nhận biết Thông hiểu 

Cấp độ thấp Cấp độ cao 

             Cấp độ 
 

Tên Chủ đề  
(nội dung, chương) TNKQ TNKQ TNKQ TL TNKQ TL 

I. Trắc nghiệm khách quan  
Nội dung 1   

Doanh nghiệp và hoạt 
động kinh doanh của 
doanh nghiệp  

      

Số câu:  
Số điểm:   
Tỉ lệ:  % 

Số câu:   
Số điểm:  

Số câu:  
Số điểm:  

Số câu 
Số điểm 

Số câu 
Số điểm 

Số câu 
Số điểm 

Số câu 
Số điểm 

Nội dung 2 
Lựa chọn lĩnh vực 
kinh doanh 

     

Số câu:    
Số điểm:   

Số câu:  
Số điểm: 

Số câu:  
Số điểm:  

Số câu:  
Số điểm:  

Số câu 
Số điểm 

Số câu 
Số điểm 



Tỉ lệ % 
Nội dung 3 

Xác định kế hoạch 
kinh doanh 

   
 

  

Số câu:   
Số điểm:  
Tỉ lệ % 

Số câu:  
Số điểm:  

Số câu:  
Số điểm:  

Số câu:  
Số điểm:  

Số câu 
Số điểm 

Số câu 
Số điểm 

Nội dung 4 
Thành lập doanh 
nghiệp và quản lý 
doanh nghiệp 

   
 

  

Số câu:  
Số điểm:  
 Tỉ lệ: % 

Số câu:  
Số điểm:  

Số câu:  
Số điểm:  

Số câu:  
Số điểm:  

Số câu 
Số điểm 

Số câu 
Số điểm 

Tổng số câu:  
Tổng số điểm: 
Tỉ lệ: % 

Số câu: 
Số điểm:  
Tỉ lệ: % 

Số câu: 
Số điểm: 
Tỉ lệ: % 

Số câu:  
Số điểm:  
Tỉ lệ: % 

  

II. Tự luận 
Nội dung 3 

Xác định kế hoạch 
kinh doanh  

     

Số câu:  
Số điểm:   
Tỉ lệ:  % 

Số câu:  
Số điểm:  

Số câu:  
Số điểm:  

Số câu:  
Số điểm: 

Số câu 
Số điểm 

Số câu 
Số điểm 

Nội dung 4 
Thành lập doanh 
nghiệp và quản lý 
doanh nghiệp 

  Lựa chọn, hạch toán 
và lập được kế hoạch 
kinh doanh phù hợp. 

  

Số câu:  
Số điểm:  
Tỉ lệ: % 

Số câu:  
Số điểm:  

Số câu:  
Số điểm:  

Số câu:1 
Số điểm: 

Số câu 
Số điểm 

Số câu 
Số điểm 



Tổng số câu: 
Tổng số điểm: 
Tỉ lệ:  % 

Số câu 
Số điểm 
% 

Số câu 
Số điểm 
% 

Số câu 
Số điểm 
% 

B2. VIẾT CÁC CHUẨN CẦN ĐÁNH GIÁ ĐỐI VỚI MỖI CẤP ĐỘ TƯ DUY 

- Biết được một số khái niệm và  đặc điểm của doanh nghiệp nhỏ và kinh doanh hộ gia đình; 

- Xác định được vị trí vị trí, tổ chức hoạt động kinh doanh của  hộ gia đình, doanh nghiệp nhỏ; 

- Biết được một số lĩnh vực kinh doanh; căn cứ xác định lĩnh vực kinh doanh; 

- Biết các bước để lựa chọn lĩnh vực kinh doanh phù hợp; 

- Liên hệ kể được một số lĩnh vực kinh doanh ở địa phương; vận dụng hình thành ý tưởng kinh doanh; 

- Biết được các nội dung để xác định nhu cầu thị trường; 

- Biết các căn cứ để xây dựng kế hoạch kinh doanh; phương pháp xây dựng kế hoạch kinh doanh; 

- Lập được kế hoạch kinh doanh dựa trên các thông số đã xác định; 

- Biết được đặc trưng của mô hình tổ chức doanh nghiệp;  

- Biết tiêu chí và cách đánh giá hiệu quả kinh doanh; 

- Biết lập kế hoạch quản lý một doanh nghiệp; 

- Biết các tiêu chí đánh giá hiệu quả kinh doanh; 

- Biết được nội dung , phương pháp hạch toán kinh tế trong doanh nghiệp; 

- Lựa chọn, hạch toán và lập được kế hoạch kinh doanh phù hợp. 

XÂY DỰNG KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 
Phần 2 - Chương 4, 5 môn Công nghệ 10 

(B2) 
             Cấp độ Nhận biết Thông hiểu Vận dụng 



Cấp độ thấp Cấp độ cao  
Tên Chủ đề  
(nội dung, chương) TNKQ TNKQ TNKQ TL TNKQ TL 

I. Trắc nghiệm khách quan  
Nội dung 1   

Doanh nghiệp và 
hoạt động kinh 
doanh của doanh 
nghiệp  

 
Biết được đặc điểm của 
kinh doanh hộ gia đình 
và doanh nghiệp nhỏ  

 
Xác định được những 
thuận lợi, khó khăn trong 
kinh doanh của  doanh 
nghiệp nhỏ. 

    

Số câu:  
Số điểm:   
Tỉ lệ:  % 

Số câu:  
Số điểm:  

Số câu:  
Số điểm:  

Số câu 
Số điểm 

Số câu 
Số điểm 

Số câu 
Số điểm 

Số câu 
Số 
điểm 

Nội dung 2 
Lựa chọn lĩnh vực 
kinh doanh 

 
Biết được một số lĩnh 
vực kinh doanh; căn cứ 
xác định lĩnh vực kinh 
doanh  

 
- Phân biệt được các lĩnh 
vực kinh doanh; 
- Phân tích được các bước 
kinh doanh. 

 
Liên hệ phân biệt 
được các lĩnh vực kinh 
doanh ở địa phương; 

  

Số câu:    
Số điểm:   
Tỉ lệ % 

Số câu:  
Số điểm:  

Số câu: 
Số điểm:  

Số câu:  
Số điểm:  

Số câu 
Số điểm 

Số câu 
Số 
điểm 

Nội dung 3 
Xác định kế hoạch 
kinh doanh 

 

 
Biết được các nội dung 
để xác định nhu cầu thị 
trường 
 

 
Biết các căn cứ để xây 
dựng kế hoạch kinh 
doanh; phương pháp xây 
dựng kế hoạch kinh doanh 

 
 

  

Số câu:   
Số điểm:  
Tỉ lệ % 

Số câu:  
Số điểm:  

Số câu:  
Số điểm:  

Số câu:  
Số điểm:  

Số câu 
Số điểm 

Số câu 
Số 
điểm 

Nội dung 4 
Thành lập doanh 
nghiệp và quản lý 

 
- Biết được đặc trưng 
của mô hình tổ chức 

 
- Biết lập kế hoạch quản lý 
một doanh nghiệp; 

 
 

  



doanh nghiệp doanh nghiệp;  
- Biết tiêu chí và cách 
đánh giá hiệu quả kinh 
doanh; 

- Biết các tiêu chí đánh giá 
hiệu quả kinh doanh 
- Biết được nội dung , 
phương pháp hạch toán 
kinh tế trong doanh 
nghiệp. 

Số câu:  
Số điểm:  
 Tỉ lệ:  % 

Số câu:  
Số điểm:  

Số câu:  
Số điểm:  

Số câu:  
Số điểm:  

Số câu 
Số điểm 

Số câu 
Số 
điểm 

Tổng số câu:  
Tổng số điểm: 
Tỉ lệ: % 

Số câu: 
Số điểm:  
Tỉ lệ: % 

Số câu: 
Số điểm: 
Tỉ lệ: % 

Số câu:  
Số điểm:  
Tỉ lệ: % 

  

II. Tự luận 
Nội dung 3 

Xác định kế hoạch 
kinh doanh  

  Lập được kế hoạch 
kinh doanh dựa trên 
các thông số đã xác 
định. 

  

Số câu:   
Số điểm:   
Tỉ lệ:  % 

Số câu:  
Số điểm:  

Số câu:  
Số điểm:  

Số câu:  
Số điểm:  

Số câu 
Số điểm 

Số câu 
Số 
điểm 

Nội dung 4 
Thành lập doanh 
nghiệp và quản lý 
doanh nghiệp 

  Lựa chọn, hạch toán 
và lập được kế hoạch 
kinh doanh phù hợp. 

  

Số câu:  
Số điểm:   
Tỉ lệ:  % 

Số câu:  
Số điểm:  

Số câu:  
Số điểm:  

Số câu:  
Số điểm:  

Số câu 
Số điểm 

Số câu 
Số 
điểm 

Tổng số câu:  

Tổng số điểm: 

Số câu 

Số điểm 

Số câu 

Số điểm 

Số câu 

Số điểm 



Tỉ lệ:  % % % % 

 

B3. QUYẾT ĐỊNH PHÂN PHỐI TỈ LỆ (%) ĐIỂM CHO MỖI CHỦ ĐÊ 

XÂY DỰNG KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 
Phần 2 - Chương 4, 5 môn Công nghệ 10 

   
Vận dụng 

Nhận biết Thông hiểu 
Cấp độ thấp Cấp độ cao 

             Cấp độ 
 

Tên Chủ đề  
(nội dung, chương) TNKQ TNKQ TNKQ TL TNKQ TL 

I. Trắc nghiệm khách quan  
Nội dung 1   

Doanh nghiệp và 
hoạt động kinh 
doanh của doanh 
nghiệp  

 
Biết được đặc điểm 
của kinh doanh hộ 
gia đình và doanh 
nghiệp nhỏ  

 
Xác định được những 
thuận lợi, khó khăn trong 
kinh doanh của  doanh 
nghiệp nhỏ. 

    

Số câu:  
Số điểm:  
Tỉ lệ: 5 % 

Số câu:  
Số điểm:  

Số câu:  
Số điểm:  

Số câu 
Số điểm 

Số câu 
Số điểm 

Số câu 
Số điểm 

Số câu 
Số điểm 

Nội dung 2 
Lựa chọn lĩnh vực 
kinh doanh 

 
Biết được một số 
lĩnh vực kinh doanh; 
căn cứ xác định lĩnh 
vực kinh doanh  

 
- Phân biệt được các lĩnh 
vực kinh doanh; 
- Phân tích được các bước 
kinh doanh. 

 
Liên hệ phân biệt được 
các lĩnh vực kinh doanh 
ở địa phương; 

  

Số câu:    
Số điểm:  
Tỉ lệ: 10% 

Số câu:  
Số điểm: 

Số câu:  
Số điểm:  

Số câu:  
Số điểm:  

Số câu 
Số điểm 

Số câu 
Số điểm 

Nội dung 3      



Xác định kế hoạch 
kinh doanh 

 

Biết được các nội 
dung để xác định nhu 
cầu thị trường 
 

Biết các căn cứ để xây 
dựng kế hoạch kinh 
doanh; phương pháp xây 
dựng kế hoạch kinh doanh 

 

Số câu:   
Số điểm:  
Tỉ lệ: 10 % 

Số câu:  
Số điểm:  

Số câu: 
Số điểm:  

Số câu:  
Số điểm:  

Số câu 
Số điểm 

Số câu 
Số điểm 

Nội dung 4 
Thành lập doanh 
nghiệp và quản lý 
doanh nghiệp 

 
- Biết được đặc trưng 
của mô hình tổ chức 
doanh nghiệp;  
- Biết tiêu chí và 
cách đánh giá hiệu 
quả kinh doanh; 

 
- Biết lập kế hoạch quản 
lý một doanh nghiệp; 
- Biết các tiêu chí đánh 
giá hiệu quả kinh doanh 
- Biết được nội dung , 
phương pháp hạch toán 
kinh tế trong doanh 
nghiệp. 

 
 

  

Số câu  
Số điểm:  
 Tỉ lệ: 5% 

Số câu: 
Số điểm:  

Số câu:  
Số điểm:  

Số câu:  
Số điểm:  

Số câu 
Số điểm 

Số câu 
Số điểm 

T. số câu TN : 
T.số điểm TN:  
Tỉ lệ: 30 % 

Số câu: 
Số điểm:  
Tỉ lệ: % 

Số câu: 
Số điểm: 
Tỉ lệ: % 

Số câu:  
Số điểm:  
Tỉ lệ: % 

  

II. Tự luận 
Nội dung 3 

Xác định kế hoạch 
kinh doanh  

  Lập được kế hoạch kinh 
doanh dựa trên các 
thông số đã xác định. 

  

Số câu:   
Số điểm:  
Tỉ lệ:30 % 

Số câu:  
Số điểm:  

Số câu:  
Số điểm:  

Số câu:  
Số điểm:  

Số câu 
Số điểm 

Số câu 
Số điểm 

Nội dung 4 
Thành lập doanh 

  Lựa chọn, hạch toán và 
lập được kế hoạch kinh 

  



và quản lý doanh 
nghiệp 

doanh phù hợp. 

Số câu: 
Số điểm:  
Tỉ lệ: 40 % 

Số câu:  
Số điểm:  

Số câu:  
Số điểm:  

Số câu:  
Số điểm:  

Số câu 
Số điểm 

Số câu 
Số điểm 

T. số câu TL:  
T.số điểm TL:  
Tỉ lệ: 70 % 

Số câu: 
Số điểm: 
Tỉ lệ: % 

Số câu: 
Số điểm: 
Tỉ lệ: % 

Số câu: 
Số điểm: 
Tỉ lệ: % 

T. số câu:  

T. số điểm:  

Tỉ lệ: 100 % 

Số câu: 

Số điểm: 

Tỉ lệ: % 

Số câu: 

Số điểm: 

Tỉ lệ: % 

Số câu: 

Số điểm: 

Tỉ lệ: % 

 

B4. QUYẾT ĐỊNH TỔNG ĐIỂM CỦA BÀI KIỂM TRA 

XÂY DỰNG KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 
Phần 2 - Chương 4, 5 môn Công nghệ 10 

 
Vận dụng 

Nhận biết Thông hiểu 
Cấp độ thấp Cấp độ cao 

             Cấp độ 
 

Tên Chủ đề  
(nội dung, chương) TNKQ TNKQ TNKQ TL TNKQ TL 

I. Trắc nghiệm khách quan  
Nội dung 1   
Doanh nghiệp và 
hoạt động kinh 
doanh của doanh 
nghiệp  

 
Biết được đặc điểm 
của kinh doanh hộ gia 
đình và doanh nghiệp 
nhỏ  

 
Xác định được những 
thuận lợi, khó khăn 
trong kinh doanh của  
doanh nghiệp nhỏ. 

    

Số câu:  
Số điểm:  

Số câu:   
Số điểm: 

Số câu:2 
 

Số câu 
Số điểm 

Số câu 
Số điểm 

Số câu 
Số điểm 

Số câu 
Số điểm 



Tỉ lệ: 5 %   
Số điểm:0,5 

Nội dung 2 
Lựa chọn lĩnh vực 
kinh doanh 

 
Biết được một số lĩnh 
vực kinh doanh; căn 
cứ xác định lĩnh vực 
kinh doanh  

 
- Phân biệt được các 
lĩnh vực kinh doanh; 
- Phân tích được các 
bước kinh doanh. 

 
 Liên hệ phân biệt được 
các lĩnh vực kinh 
doanh ở địa phương; 

  

Số câu:    
Số điểm:  
Tỉ lệ: 10 % 

Số câu: 
Số điểm:  

Số câu:  
Số điểm:  

Số câu: 
Số điểm:   

Số câu 
Số điểm 

Số câu 
Số điểm 

Nội dung 3 
Xác định kế hoạch 
kinh doanh 
 

 
Biết được các nội 
dung để xác định nhu 
cầu thị trường 
 

 
Biết các căn cứ để xây 
dựng kế hoạch kinh 
doanh; phương pháp 
xây dựng kế hoạch kinh 
doanh 

 
 

  

Số câu:   
Số điểm:  
Tỉ lệ: 10 % 

Số câu:  
Số điểm:  

Số câu:  
Số điểm:  

Số câu:  
Số điểm:  

Số câu 
Số điểm 

Số câu 
Số điểm 

Nội dung 4 
Thành lập doanh 
nghiệp và quản lý 
doanh nghiệp 

 
- Biết được đặc trưng 
của mô hình tổ chức 
doanh nghiệp;  
- Biết tiêu chí và cách 
đánh giá hiệu quả kinh 
doanh; 

 
- Biết lập kế hoạch quản 
lý một doanh nghiệp; 
- Biết các tiêu chí đánh 
giá hiệu quả kinh doanh 
- Biết được nội dung , 
phương pháp hạch toán 
kinh tế trong doanh 
nghiệp. 

 
 

  

Số câu:  
Số điểm:  
 Tỉ lệ: 5 % 

Số câu:  
Số điểm:  

Số câu:  
Số điểm:  

Số câu:  
Số điểm:  

Số câu 
Số điểm 

Số câu 
Số điểm 



T. số câu:  
T. số điểm TN:  
Tỉ lệ: 30 % 

Số câu: 
Số điểm:  
Tỉ lệ: % 

Số câu: 
Số điểm: 
Tỉ lệ: % 

Số câu:  
Số điểm:  
Tỉ lệ: % 

  

II. Tự luận 
Nội dung 3 

Xác định kế hoạch 
kinh doanh  

  Lập được kế hoạch 
kinh doanh dựa trên 
các thông số đã xác 
định. 

  

Số câu:   
Số điểm:  
Tỉ lệ: 30 % 

Số câu:  
Số điểm:  

Số câu:  
Số điểm:  

Số câu: 2 
Số điểm: 2,0 

Số câu 
Số điểm 

Số câu 
Số điểm 

Nội dung 4 
Thành lập doanh 
nghiệp và quản lý 
doanh nghiệp 

  Lựa chọn, hạch toán và 
lập được kế hoạch kinh 
doanh phù hợp. 

  

Số câu: 
Số điểm TL:  
Tỉ lệ: 40 % 

Số câu:  
Số điểm:  

Số câu:  
Số điểm:  

Số câu:  
Số điểm:  

Số câu 
Số điểm 

Số câu 
Số điểm 

Tổng số câu:  

Tổng số điểm: 10 

Tỉ lệ: 100 % 

Số câu 

Số điểm 

% 

Số câu 

Số điểm 

% 

Số câu 

Số điểm 

% 

 

B5. TÍNH SỐ ĐIỂM CHO MỖI CHỦ ĐỀ (NỘI DUNG, CHƯƠNG) TƯƠNG ỨNG VỚI TỈ LỆ (%) 

XÂY DỰNG KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 
Phần 2 - Chương 4, 5 môn Công nghệ 10 

 
Vận dụng              Cấp độ 

 Nhận biết Thông hiểu 
Cấp độ thấp Cấp độ cao 



Tên Chủ đề  
(nội dung, chương) 

TNKQ TNKQ TNKQ TL TNKQ TL 

I. Trắc nghiệm khách quan  
Nội dung 1   

Doanh nghiệp và 
hoạt động kinh 
doanh của doanh 
nghiệp  

 
Biết được đặc điểm 
của kinh doanh hộ 
gia đình và doanh 
nghiệp nhỏ  

 
Xác định được những 
thuận lợi, khó khăn trong 
kinh doanh của  doanh 
nghiệp nhỏ. 

    

Số câu:  
Số điểm: 0,5  
Tỉ lệ: 5  % 

Số câu:   
Số điểm:  

Số câu:  
Số điểm:  

Số câu 
Số điểm 

Số câu 
Số điểm 

Số câu 
Số điểm 

Số câu 
Số điểm 

Nội dung 2 
Lựa chọn lĩnh vực 
kinh doanh 

 
Biết được một số 
lĩnh vực kinh 
doanh; căn cứ xác 
định lĩnh vực kinh 
doanh  

 
- Phân biệt được các lĩnh 
vực kinh doanh; 
- Phân tích được các bước 
kinh doanh. 

 
 Liên hệ phân biệt 
được các lĩnh vực 
kinh doanh ở địa 
phương; 

  

Số câu:    
Số điểm: 1,0  
Tỉ lệ: 10% 

Số câu:  
Số điểm: 

Số câu:  
Số điểm:  

Số câu:  
Số điểm: 

Số câu 
Số điểm 

Số câu 
Số điểm 

Nội dung 3 
Xác định kế hoạch 
kinh doanh 

 

 
Biết được các nội 
dung để xác định 
nhu cầu thị trường 
 

 
Biết các căn cứ để xây 
dựng kế hoạch kinh doanh; 
phương pháp xây dựng kế 
hoạch kinh doanh 

 
 

  

Số câu:   
Số điểm: 1,0 
Tỉ lệ: 10% 

Số câu:  
Số điểm:  

Số câu: 
Số điểm:  

Số câu:  
Số điểm:  

Số câu 
Số điểm 

Số câu 
Số điểm 

Nội dung 4 
Thành lập doanh 
nghiệp và quản lý 

 
- Biết được đặc 
trưng của mô hình 

 
- Biết lập kế hoạch quản lý 
một doanh nghiệp; 

 
 

  



doanh nghiệp tổ chức doanh 
nghiệp;  
- Biết tiêu chí và 
cách đánh giá hiệu 
quả kinh doanh; 

- Biết các tiêu chí đánh giá 
hiệu quả kinh doanh 
- Biết được nội dung , 
phương pháp hạch toán 
kinh tế trong doanh nghiệp. 

Số câu:   
Số điểm: 0,5 
Tỉ lệ: 5 % 

Số câu:  
Số điểm:  

Số câu:  
Số điểm: 

Số câu:  
Số điểm:  

Số câu 
Số điểm 

Số câu 
Số điểm 

T. số câu: 
T. số điểm: 3,0 
Tỉ lệ: 30% 

Số câu: 
Số điểm:  
Tỉ lệ: % 

Số câu: 
Số điểm: 
Tỉ lệ: % 

Số câu:  
Số điểm:  
Tỉ lệ: % 

  

II. Tự luận 
Nội dung 3 

Xác định kế hoạch 
kinh doanh  

  Lập được kế hoạch 
kinh doanh dựa trên 
các thông số đã xác 
định. 

  

Số câu:   
Số điểm: 3,0  
Tỉ lệ: 30 % 

Số câu:  
Số điểm:  

Số câu:  
Số điểm:  

Số câu:  
Số điểm:  

Số câu 
Số điểm 

Số câu 
Số điểm 

Nội dung 4 
Thành lập doanh 
nghiệp và quản lý 
doanh nghiệp 

  Lựa chọn, hạch toán 
và lập được kế hoạch 
kinh doanh phù hợp. 

  

Số câu:  
Số điểm: 4,0  
Tỉ lệ: 40 % 

Số câu:  
Số điểm:  

Số câu:  
Số điểm:  

Số câu:  
Số điểm:  

Số câu 
Số điểm 

Số câu 
Số điểm 

T. số câu:  
T. số điểm: 6,0 
Tỉ lệ: 70% 

Số câu 
Số điểm 
% 

Số câu 
Số điểm 
% 

Số câu 
Số điểm 
% 

Tổng số câu:  Số câu Số câu Số câu 



Tổng số điểm: 10 

Tỉ lệ: 100 % 

Số điểm 

% 

Số điểm 

% 

Số điểm 

% 

 

 

B6. TÍNH TỈ LỆ (%) SỐ ĐIỂM VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ CÂU HỎI CHO MỖI CHUẨN TƯƠNG ỨNG  

XÂY DỰNG KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 
Phần 2 - Chương 4, 5 môn Công nghệ 10 

(B6) 
Vận dụng 

Nhận biết Thông hiểu 
Cấp độ thấp Cấp độ cao 

             Cấp độ 
 

Tên Chủ đề  
(nội dung, chương) TNKQ TNKQ TNKQ TNKQ 

I. Trắc nghiệm khách quan  
Nội dung 1   

Doanh nghiệp và 
hoạt động kinh 
doanh của doanh 
nghiệp  

 
Biết được đặc điểm 
của kinh doanh hộ 
gia đình và doanh 
nghiệp nhỏ  

 
Xác định được những 
thuận lợi, khó khăn trong 
kinh doanh của  doanh 
nghiệp nhỏ. 

  

Số câu: 2 
Số điểm: 0,5  
Tỉ lệ: 5  % 

Số câu: 1  
Số điểm: 0,25 

Số câu: 1 
Số điểm: 0,25 

Số câu 
Số điểm 

Số câu 
Số điểm 

Nội dung 2 
Lựa chọn lĩnh vực 
kinh doanh 

 
Biết được một số 
lĩnh vực kinh 
doanh; căn cứ xác 
định lĩnh vực kinh 
doanh  

 
- Phân biệt được các lĩnh 
vực kinh doanh; 
- Phân tích được các bước 
kinh doanh. 

 
Liên hệ phân biệt 
được các lĩnh vực kinh 
doanh ở địa phương; 
 

  

Số câu: 4  
Số điểm: 1,0  

Số câu: 2 
Số điểm: 0,5 

Số câu: 1 
Số điểm: 0,25 

Số câu: 1 
Số điểm: 0,25 

Số câu 
Số điểm 

Số câu 
Số điểm 



Tỉ lệ: 10% 
Nội dung 3 

Xác định kế hoạch 
kinh doanh 

 

 
Biết được các nội 
dung để xác định 
nhu cầu thị trường 
 

 
Biết các căn cứ để xây 
dựng kế hoạch kinh doanh; 
phương pháp xây dựng kế 
hoạch kinh doanh 

 
 

  

Số câu: 4 
Số điểm: 1,0 
Tỉ lệ: 10% 

Số câu: 2 
Số điểm: 0,5 

Số câu: 2 
Số điểm: 0,5 

Số câu:  
Số điểm:  

Số câu 
Số điểm 

Số câu 
Số điểm 

Nội dung 4 
Thành lập doanh 
nghiệp và quản lý 
doanh nghiệp 

 
- Biết được đặc 
trưng của mô hình 
tổ chức doanh 
nghiệp;  
- Biết tiêu chí và 
cách đánh giá hiệu 
quả kinh doanh; 

 
- Biết lập kế hoạch quản lý 
một doanh nghiệp; 
- Biết các tiêu chí đánh giá 
hiệu quả kinh doanh 
- Biết được nội dung , 
phương pháp hạch toán 
kinh tế trong doanh nghiệp. 

 
 

  

T. số câu: 2 
T. số điểm: 05 
Tỉ lệ: 5% 

Số câu: 1 
Số điểm: 0,25 

Số câu: 1 
Số điểm: 0,25 

Số câu:  
Số điểm:  

Số câu 
Số điểm 

Số câu 
Số điểm 

T. số câu: 12 
T. số điểm: 3,0 
Tỉ lệ: 30% 

Số câu: 6 
Số điểm: 1,5 
Tỉ lệ: 15% 

Số câu: 5 
Số điểm: 1,25 
Tỉ lệ: 12,5% 

Số câu: 1 
Số điểm: 0,25 
Tỉ lệ: 2,5% 

  

II. Tự luận 
Nội dung 3 

Xác định kế hoạch 
kinh doanh  

  Lập được kế hoạch 
kinh doanh dựa trên 
các thông số đã xác 
định. 

  

Số câu: 1  
Số điểm: 3,0  
Tỉ lệ: 30 % 

Số câu:  
Số điểm:  

Số câu:  
Số điểm:  

Số câu: 1 
Số điểm: 3,0 

Số câu 
Số điểm 

Số câu 
Số điểm 



Nội dung 4 
Thành lập doanh 
nghiệp và quản lý 
doanh nghiệp 

  Lựa chọn, hạch toán 
và lập được kế hoạch 
kinh doanh phù hợp. 

  

Số câu: 2 
Số điểm: 4,0  
Tỉ lệ: 40 % 

Số câu:  
Số điểm:  

Số câu:  
Số điểm:  

Số câu: 2 
Số điểm: 4 

Số câu 
Số điểm 

Số câu 
Số điểm 

T. số câu: 3 
T. số điểm: 7,0 
Tỉ lệ: 70% 

Số câu:  
Số điểm: 
Tỉ lệ: % 

Số câu: 
Số điểm: 
Tỉ lệ: % 

Số câu: 3 
Số điểm: 7,0 
Tỉ lệ: 70% 

- TS Câu: 15 

-TS điểm : 10 

- Tỉ lệ: 100% 

Số câu:  

Số điểm:  

Tỉ lệ:  

Số câu:  

Số điểm:  

Tỉ lệ:   

Số câu:  

Số điểm:  

Tỉ lệ:  

 

B7. TÍNH TỔNG SỐ ĐIỂM VÀ TỔNG SỐ CÂU HỎI CHO MỖI CỘT 

XÂY DỰNG KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 
Phần 2 - Chương 4, 5 môn Công nghệ 10 

(B7) 
Vận dụng 

Nhận biết Thông hiểu 
Cấp độ thấp Cấp độ cao 

             Cấp độ 
 

Tên Chủ đề  
(nội dung, chương) TNKQ TNKQ TNKQ TNKQ 

I. Trắc nghiệm khách quan  
Nội dung 1   

Doanh nghiệp và 
hoạt động kinh 
doanh của doanh 
nghiệp  

 
Biết được đặc điểm 
của kinh doanh hộ gia 
đình và doanh nghiệp 
nhỏ  

 
Xác định được những 
thuận lợi, khó khăn trong 
kinh doanh của  doanh 
nghiệp nhỏ. 

  



Số câu: 2 
Số điểm: 0,5  
Tỉ lệ: 5  % 

Số câu: 1  
Số điểm: 0,25 

Số câu: 1 
Số điểm: 0,25 

Số câu 
Số điểm 

Số câu 
Số điểm 

Nội dung 2 
Lựa chọn lĩnh vực 
kinh doanh 

 
Biết được một số lĩnh 
vực kinh doanh; căn 
cứ xác định lĩnh vực 
kinh doanh  

 
- Phân biệt được các lĩnh 
vực kinh doanh; 
- Phân tích được các bước 
kinh doanh. 

 
Liên hệ phân biệt được 
các lĩnh vực kinh 
doanh ở địa phương; 
 

  

Số câu: 4  
Số điểm: 1,0  
Tỉ lệ: 10% 

Số câu: 2 
Số điểm: 0,5 

Số câu: 1 
Số điểm: 0,25 

Số câu: 1 
Số điểm: 0,25 

Số câu 
Số điểm 

Số câu 
Số điểm 

Nội dung 3 
Xác định kế 
hoạch kinh doanh 

 

 
Biết được các nội 
dung để xác định nhu 
cầu thị trường 
 

 
Biết các căn cứ để xây 
dựng kế hoạch kinh 
doanh; phương pháp xây 
dựng kế hoạch kinh doanh 

 
 

  

Số câu: 4 
Số điểm: 1,0 
Tỉ lệ: 10% 

Số câu: 2 
Số điểm: 0,5 

Số câu: 2 
Số điểm: 0,5 

Số câu:  
Số điểm:  

Số câu 
Số điểm 

Số câu 
Số điểm 

Nội dung 4 
Thành lập doanh 
nghiệp và quản lý 
doanh nghiệp 

 
- Biết được đặc trưng 
của mô hình tổ chức 
doanh nghiệp;  
- Biết tiêu chí và cách 
đánh giá hiệu quả 
kinh doanh; 

 
- Biết lập kế hoạch quản lý 
một doanh nghiệp; 
- Biết các tiêu chí đánh giá 
hiệu quả kinh doanh 
- Biết được nội dung , 
phương pháp hạch toán 
kinh tế trong doanh 
nghiệp. 

 
 

  

T. số câu: 2 
T. số điểm: 0,5 
Tỉ lệ: 5% 

Số câu: 1 
Số điểm: 0,25 

Số câu: 1 
Số điểm: 0,25 

Số câu:  
Số điểm:  

Số câu 
Số điểm 

Số câu 
Số điểm 



T. số câu: 12 
T. số điểm: 3,0 
Tỉ lệ: 30% 

Số câu: 6 
Số điểm: 1,5 
Tỉ lệ: 15 % 

Số câu: 5 
Số điểm: 1,25 
Tỉ lệ: 12,5% 

Số câu: 1 
Số điểm: 0,25 
Tỉ lệ: 2,5% 

  

II. Tự luận 
Nội dung 3 

Xác định kế 
hoạch kinh doanh  

  Lập được kế hoạch 
kinh doanh dựa trên 
các thông số đã xác 
định. 

  

Số câu: 1  
Số điểm: 3,0  
Tỉ lệ: 30 % 

Số câu:  
Số điểm:  

Số câu:  
Số điểm:  

Số câu: 1 
Số điểm: 3,0 

Số câu 
Số điểm 

Số câu 
Số điểm 

Nội dung 4 
Thành lập doanh 
nghiệp và quản lý 
doanh nghiệp 

  Lựa chọn, hạch toán và 
lập được kế hoạch kinh 
doanh phù hợp. 

  

Số câu: 2 
Số điểm: 4,0  
Tỉ lệ: 40 % 

Số câu:  
Số điểm:  

Số câu:  
Số điểm:  

Số câu: 2 
Số điểm: 4 

Số câu 
Số điểm 

Số câu 
Số điểm 

T. số câu: 3 
T. số điểm: 7,0 
Tỉ lệ: 70% 

Số câu:  
Số điểm: 
Tỉ lệ: % 

Số câu: 
Số điểm: 
Tỉ lệ: % 

Số câu: 3 
Số điểm: 7,0 
Tỉ lệ: 70% 

- T. số câu toàn 
bài: 15  
-T.số điểm toàn 
bài: 10 điểm 
- Tỉ lệ 100% 

Số câu: 6 
Số điểm: 1,5 
Tỉ lệ: 15 % 

Số câu: 5 
Số điểm: 1,25 
Tỉ lệ: 12,5 % 

Số câu: 4 
Số điểm: 7,25 
Tỉ lệ: 72,5 % 

B8. TÍNH TỈ LỆ (%) TỔNG SỐ ĐIỂM PHÂN PHỐI CHO MỖI CỘT 

XÂY DỰNG KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 
Phần 2 - Chương 4, 5 môn Công nghệ 10 

(B8) 



Vận dụng 
Nhận biết Thông hiểu 

Cấp độ thấp Cấp độ cao 

             Cấp độ 
 

Tên Chủ đề  
(nội dung, chương) TNKQ TNKQ TNKQ TNKQ 

I. Trắc nghiệm khách quan  
Nội dung 1   

Doanh nghiệp và 
hoạt động kinh 
doanh của doanh 
nghiệp  

 
Biết được đặc điểm 
của kinh doanh hộ gia 
đình và doanh nghiệp 
nhỏ  

 
Xác định được những 
thuận lợi, khó khăn 
trong kinh doanh của  
doanh nghiệp nhỏ. 

  

Số câu: 4 
Số điểm: 1,0  
Tỉ lệ: 10  % 

Số câu: 2  
Số điểm: 0,5 

Số câu: 2 
Số điểm: 0,5 

Số câu 
Số điểm 

Số câu 
Số điểm 

Nội dung 2 
Lựa chọn lĩnh vực 
kinh doanh 

 
Biết được một số lĩnh 
vực kinh doanh; căn cứ 
xác định lĩnh vực kinh 
doanh  

 
- Phân biệt được các 
lĩnh vực kinh doanh; 
- Phân tích được các 
bước kinh doanh. 

 
Liên hệ phân biệt 
được các lĩnh vực 
kinh doanh ở địa 
phương; 
 

  

Số câu: 4  
Số điểm: 1,0  
Tỉ lệ: 10% 

Số câu: 2 
Số điểm: 0,5 

Số câu: 1 
Số điểm: 0,25 

Số câu: 1 
Số điểm: 0,25 

Số câu 
Số điểm 

Số câu 
Số điểm 

Nội dung 3 
Xác định kế hoạch 
kinh doanh 

 

 
Biết được các nội dung 
để xác định nhu cầu thị 
trường 
 

 
Biết các căn cứ để xây 
dựng kế hoạch kinh 
doanh; phương pháp 
xây dựng kế hoạch kinh 
doanh 

 
 

  

Số câu: 4 
Số điểm: 1,0 
Tỉ lệ: 10% 

Số câu: 2 
Số điểm: 0,5 

Số câu: 2 
Số điểm: 0,5 

Số câu:  
Số điểm:  

Số câu 
Số điểm 

Số câu 
Số điểm 



Nội dung 4 
Thành lập doanh 
nghiệp và quản lý 
doanh nghiệp 

 
- Biết được đặc trưng 
của mô hình tổ chức 
doanh nghiệp;  
- Biết tiêu chí và cách 
đánh giá hiệu quả kinh 
doanh; 

 
- Biết lập kế hoạch quản 
lý một doanh nghiệp; 
- Biết các tiêu chí đánh 
giá hiệu quả kinh doanh 
- Biết được nội dung , 
phương pháp hạch toán 
kinh tế trong doanh 
nghiệp. 

 
 

  

T. số câu: 4 
T. số điểm: 4,0 
Tỉ lệ: 40% 

Số câu: 2 
Số điểm: 0,5 

Số câu: 2 
Số điểm: 0,5 

Số câu:  
Số điểm:  

Số câu 
Số điểm 

Số câu 
Số điểm 

T. số câu: 12 
T. số điểm: 3,0 
Tỉ lệ: 30% 

Số câu: 6 
Số điểm: 1,5 
Tỉ lệ: 15% 

Số câu: 5 
Số điểm: 1,25 
Tỉ lệ: 12,5% 

Số câu: 1 
Số điểm: 0,25 
Tỉ lệ: 2,5% 

  

II. Tự luận 
Nội dung 3 

Xác định kế hoạch 
kinh doanh  

  Lập được kế hoạch 
kinh doanh dựa trên 
các thông số đã xác 
định. 

  

Số câu: 1  
Số điểm: 3,0  
Tỉ lệ: 30 % 

Số câu:  
Số điểm:  

Số câu:  
Số điểm:  

Số câu: 1 
Số điểm: 3,0 

Số câu 
Số điểm 

Số câu 
Số điểm 

Nội dung 4 
Thành lập doanh 
nghiệp và quản lý 
doanh nghiệp 

  Lựa chọn, hạch toán 
và lập được kế 
hoạch kinh doanh 
phù hợp. 

  

Số câu: 2 
Số điểm: 4,0  
Tỉ lệ: 40 % 

Số câu:  
Số điểm:  

Số câu:  
Số điểm:  

Số câu: 2 
Số điểm: 4 

Số câu 
Số điểm 

Số câu 
Số điểm 

T. số câu: 3 Số câu:  Số câu: Số câu: 3 



T. số điểm: 7,0 
Tỉ lệ: 70% 

Số điểm: 
Tỉ lệ: % 

Số điểm: 
Tỉ lệ: % 

Số điểm: 7,0 
Tỉ lệ: 70% 

TS: 12 TN; 3 TL 
TS điểm: 10 điểm 
Tỉ lệ : 100% 

Số câu: 6 
Số điểm: 1,5 
Tỉ lệ: 20% 

Số câu: 5 
Số điểm: 1,25 
Tỉ lệ: 17,5% 

Số câu: 4 
Số điểm: 7,25 
Tỉ lệ: 72,5% 

B9. ĐÁNH GIÁ LẠI MA TRÂN ĐỀ VÀ CHỈNH SỬA NẾU THẤY CẦN THIẾT 

KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 
Phần 2 - Chương 4, 5 môn Công nghệ 10 

(B9) 
Vận dụng 

Nhận biết Thông hiểu 
Cấp độ thấp Cấp độ cao 

             Cấp độ 
 

Tên Chủ đề  
(nội dung, chương) TNKQ TNKQ TNKQ TNKQ 

I. Trắc nghiệm khách quan  
Nội dung 1   

Doanh nghiệp và 
hoạt động kinh 
doanh của doanh 
nghiệp  

 
Biết được đặc điểm 
của kinh doanh hộ gia 
đình và doanh nghiệp 
nhỏ  

 
Xác định được những 
thuận lợi, khó khăn trong 
kinh doanh của  doanh 
nghiệp nhỏ. 

  

Số câu: 2 
Số điểm: 0,5 
Tỉ lệ: 5  % 

Số câu: 1  
Số điểm: 0,25 

Số câu: 1 
Số điểm: 0,25 

Số câu 
Số điểm 

Số câu 
Số điểm 

Nội dung 2 
Lựa chọn lĩnh vực 
kinh doanh 

 
Biết được một số lĩnh 
vực kinh doanh; căn 
cứ xác định lĩnh vực 
kinh doanh  

 
- Phân biệt được các lĩnh 
vực kinh doanh; 
- Phân tích được các bước 
kinh doanh. 

 
Liên hệ phân biệt 
được các lĩnh vực kinh 
doanh ở địa phương; 

 

Số câu: 4  
Số điểm: 1,0  

Số câu: 2 
Số điểm: 0,5 

Số câu: 1 
Số điểm: 0,25 

Số câu: 1 
Số điểm: 0,25 

Số câu 
Số điểm 



Tỉ lệ: 10% 
Nội dung 3 

Xác định kế hoạch 
kinh doanh 

 

 
Biết được các nội 
dung để xác định nhu 
cầu thị trường 
 

 
Biết các căn cứ để xây 
dựng kế hoạch kinh 
doanh; phương pháp xây 
dựng kế hoạch kinh doanh 

 
 

 

Số câu: 4 
Số điểm: 1,0 
Tỉ lệ: 10% 

Số câu: 2 
Số điểm: 0,5 

Số câu: 2 
Số điểm: 0,5 

Số câu:  
Số điểm:  

Số câu 
Số điểm 

Nội dung 4 
Thành lập doanh 
nghiệp và quản lý 
doanh nghiệp 

 
- Biết được đặc trưng 
của mô hình tổ chức 
doanh nghiệp;  
- Biết tiêu chí và cách 
đánh giá hiệu quả 
kinh doanh; 

 
- Biết lập kế hoạch quản lý 
một doanh nghiệp; 
- Biết các tiêu chí đánh giá 
hiệu quả kinh doanh 
- Biết được nội dung , 
phương pháp hạch toán 
kinh tế trong doanh 
nghiệp. 

 
 

 

T. số câu: 2 
T. số điểm: 0,5 
Tỉ lệ: 5% 

Số câu: 1 
Số điểm: 0,25 

Số câu: 1 
Số điểm: 0,25 

Số câu:  
Số điểm:  

Số câu 
Số điểm 

T. số câu: 12 
T. số điểm: 3,0 
Tỉ lệ: 30% 

Số câu: 6 
Số điểm: 1,5 
Tỉ lệ: 15% 

Số câu: 5 
Số điểm: 1,25 
Tỉ lệ: 12,5% 

Số câu: 1 
Số điểm: 0,25 
Tỉ lệ: 2,5% 

 

II. Tự luận 
Nội dung 3 

Xác định kế hoạch 
kinh doanh  

  Lập được kế hoạch 
kinh doanh dựa trên 
các thông số đã xác 
định. 

 

Số câu: 1  
Số điểm: 3,0  

Số câu:  
Số điểm:  

Số câu:  
Số điểm:  

Số câu: 1 
Số điểm: 3,0 

Số câu 
Số điểm 



Tỉ lệ: 30 % 
Nội dung 4 

Thành lập doanh 
nghiệp và quản lý 
doanh nghiệp 

  Lựa chọn, hạch toán 
và lập được kế hoạch 
kinh doanh phù hợp. 

 

Số câu: 2 
Số điểm: 4,0  
Tỉ lệ: 40 % 

Số câu:  
Số điểm:  

Số câu:  
Số điểm:  

Số câu: 2 
Số điểm: 4 

Số câu 
Số điểm 

T. số câu: 3 
T. số điểm: 7,0 
Tỉ lệ: 70% 

Số câu:  
Số điểm: 
Tỉ lệ: % 

Số câu: 
Số điểm: 
Tỉ lệ: % 

Số câu: 3 
Số điểm: 7,0 
Tỉ lệ: 70% 

TS: 12 TN; 3 TL 

TS điểm: 10 điểm 

Tỉ lệ : 100% 

Số câu: 6 

Số điểm: 1,5 

Tỉ lệ: 15% 

Số câu: 5 

Số điểm: 1,25 

Tỉ lệ: 12,5% 

Số câu: 4 

Số điểm: 7,25 

Tỉ lệ: 72,5% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



THƯ VIỆN CÂU HỎI 
Ví dụ minh họa .  

HỆ THỐNG CHỦ ĐỀ  VÀ SỐ CÂU HỎI TƯƠNG ỨNG  
Phần 2 - Chương 4, 5 môn Công nghệ 10 

 

Nhận biết Thông 
hiểu 

Vận 
dụng cấp 
độ thấp 

Vận 
dụng 

cấp độ 
cao 

Cộng 

 
 
 
 

Nội dung 

 
Nội dung kiểm tra 

(theo Chuẩn KT, KN) 

TN TL TN TL TN TL TN TL  

1) Biết được đặc điểm của kinh doanh hộ gia đình và 
doanh nghiệp nhỏ  

1 0 0 0 0 0 0 0  Nội dung 1   
Doanh 
nghiệp và 
hoạt động 
kinh doanh 
của doanh 
nghiệp 

2). Xác định được những thuận lợi, khó khăn trong 
kinh doanh của  doanh nghiệp nhỏ.  

0 0 1 0 0 0 0 0 

1 
 

1 

1) Biết được một số lĩnh vực kinh doanh; căn cứ xác 
định lĩnh vực kinh doanh 

2 0 0 0 0 0 0 0 

2) Phân biệt được các lĩnh vực kinh doanh; Phân 
tích được các bước kinh doanh. 

0 0 1 0 0 0 0 0 

 Nội dung 2 
Lựa chọn 
lĩnh vực kinh 
doanh 

3) Liên hệ phân biệt được các lĩnh vực kinh doanh ở 
địa phương 

0 0 0 0 1 0 0 0 

2 
 

1 
 
     1 

1) Biết được các nội dung để xác định nhu cầu thị 
trường 

2 0 0 0 0 0 0 0 
 

2) Biết các căn cứ để xây dựng kế hoạch kinh 
doanh; phương pháp xây dựng kế hoạch kinh doanh 

0 0 2 0 0 0 0 0 

Nội dung 3 
Xác định kế 
hoạch kinh 
doanh 
 3) Lập được kế hoạch kinh doanh dựa trên các thông 

số đã xác định. 
0 0 0 0 0 1 0 0 

     2 
 
      2 
 
 
      1 



1) - Biết được đặc trưng của mô hình tổ chức doanh 
nghiệp;  
- Biết tiêu chí và cách đánh giá hiệu quả kinh doanh; 

1 0 0 0 0 0 0 0 

2 ) Biết lập kế hoạch quản lý một doanh nghiệp; 
- Biết các tiêu chí đánh giá hiệu quả kinh doanh 
- Biết được nội dung , phương pháp hạch toán kinh 
tế trong doanh nghiệp. 

0 0 1 0 0 0 0 0 

Nội dung 4 
Thành lập 
doanh nghiệp 
và quản lý 
doanh nghiệp 

3) Lựa chọn, hạch toán và lập được kế hoạch kinh 
doanh phù hợp  

0 0 0 0 0 2 0 0 

1 
 
 
 
     1 
 
 
 
    2 

 Cộng: 6 0 5 0 1 3 0 0 15 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                          ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT  
                                                            Môn  : công nghệ  
                                                          Thời gian : 45 phút  
                                     -------------------------------------------------------------------            
 
          Phần I : Trắc nghiệm : (3 điểm ) 

Câu 1 : Điền từ   đúng ( Đ ) hoặc sai ( S ) sau mỗi câu sau đây : ( 1,5 điểm ) 
 1 / Đặc điểm của kinh doanh hộ gia đình là có quy mô nhỏ , công nghệ kinh doanh hiện đại 
 2/ Doanh nghiệp nhỏ tổ chức hoạt động kinh doanh linh hoạt , dễ thay đổi phù hợp với nhu cầu thị trường 
 3/ Một trong những căn cứ để xác định lĩnh vực kinh doanh của doanh nghiệp là dưạ vào nhu cầu của thị trường 
 4 / Doanh nghiệp nhỏ chỉ có thể kinh doanh vào lĩnh vực thương mại  
 5 / Nghiên cứu thị trường của doanh nghiệp là nghiên cứu nhu cầu của thi trường đối với SP của doanh nghiệp 
 6 / Lợi nhuận không phải là chỉ tiêu phản ánh hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp  
Câu 2 : Khoanh tròn vào đáp án đúng nhất  : ( 1 điểm ) 
1 /  Lĩnh vực thương mại bao gồm : 
a/  May quần áo , sx lương thực , bán bánh kẹo 
b/ Đại lí xăng dầu , đại lí gạo , quán cơm bình dân 
c/ Đại lí bia , đại lí thiết bị và đồ dùng dạy học , shop bán quần áo  
d/ Quán cắt tóc , quán internet , dịch vụ điện thoại 
2/ Trước khi lựa chọn lĩnh vực kinh doanh phải tiến hành phân tích các nội dung sau : 
a/ Phân tích môi trường kinh doanh,   phân tích điều kiện về kĩ thuật công nghệ 
b/ Phân tích , đánh giá năng lực đội ngủ lao động,  
c/ Phân tích khả năng đáp ứng nhu cầu thị trường của doanh nghiệp , phân tích tài chính 
d/ Chỉ a và c                                                    e / Cả a, b và c 
3/ Nội dung của kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp bao gồm : 
a/ Kế hoạch bán hàng, kế hoạch mua hàng , kế hoạch sản xuất  
b/ Kế hoạch tài chính , kế hoạch lao động 
c/ Kế hoạch vay vốn, kế hoạch mua sắm cơ sở vật chất  
d/ Chỉ a và b                                                      e/ Cả a, b và c 
4/ Các tiêu chí đánh giá hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp là :  
a/ Doanh thu và thị phần , lợi nhuận , mức giảm chi phí , chỉ tiêu khác  



b/ Thu nhập của lao động , chi phí thuế, chi phí tu sữa cơ sở vật chất 
c/ Lợi nhuận, khả năng vay vốn của doanh nghiệp   
d / Kế hoạch mua hàng , kế hoạch bán hàng của doanh nghiệp 
Câu 3 Điền cụm từ thích hợp vào chổ trống : ( 0,5 điểm ) 
Lĩnh vực kinh doanh phù hợp là lĩnh vực kinh doanh cho phép doanh nghiệp thực hiện ...........(1)................... kinh                                                                            

doanh, phù hợp với ..............( 2 )........................... và không ngừng nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp   
Phần II : Tự luận ( 7 điểm ) 
Câu 4  : Em hãy xây dựng công thức  tính doanh thu, chi phí và lợi nhuận của doanh nghiệp ( 3 điểm ) 
Câu 5: Qua theo dõi 1 số mặt hàng chính ở doanh nghiệp X trong 1 tháng thấy tình hình kinh doanh như sau : 
 

Tên hàng Số lượng   Giá bán Giá mua Dự kiến tháng sau( 
bán dịp tết ) tăng  

Mặt hàng A  500 thùng  230.000đ/ thùng  190.000đ/ thùng 100 thùng 
Mặt hàng B 1500 kg 18000 đ/ kg 12000 đ/ kg 500 kg 
Mặt hàng C 250 hộp   490000 đ/ hộp 420000 đ/ hộp  0 
Mặt hàng D  300 cái  150000 đ/ cái 100000 đ/ cái 0 

Giả sử dự kiến tháng bán dịp tết tăng là đúng, doanh nghiệp bán hết tất cả các mặt hàng  
1/ Xác định kế hoạch mua hàng, kế hoạch bán hàng của doanh nghiệp trong tháng bán dịp tết ( quy ra tiền mặt )                                     

(2 điểm )   
          2/  Hạch toán hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp , biết rằng ngoài chi phí mua hàng, các khoản chi phí khác 
chiếm 10 % tổng doanh thu ( 2 điểm ) 
                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                         ĐÁP ÁN  KIỂM TRA 1 TIẾT  
                                                            Môn  : công nghệ  
                                                          Thời gian : 45 phút  
                                     -------------------------------------------------------------------            
 
                 Phần I : Trắc nghiệm : (3 điểm ) 

Câu 1 : Điền từ   đúng ( Đ ) hoặc sai ( S ) sau mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm : 
 1. S              2 . Đ                 3. Đ                4. S                  5. Đ               6 . S  

Câu 2 :  Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm:  
 1 . C                      2 . E                        3 . D                         4 . A 

Câu 3 :   Mỗi cum từ trả lời đúng được 0,25 điểm 
 1. mục đích                                 2. pháp luật 
 Phần II : Tự luận ( 7 điểm ) 

Câu 4   
 - Doanh thu của DN = Số lượng sản phẩm bán được  x giá bán 1 sản phẩm ( 0, 25 điểm ) 
Tổng doanh thu  của DN =  doanh thu của tất cả các sản phẩm đã bán được của doanh nghiệp cộng lại  ( 0,5 điểm)   
- Chi phí mua nguyên vật liệu  (NVL ) = Lượng NVL cần mua  x giá mua tưng loại NVL ( 0,5 điểm)   
Chi phí tiền lương = Số lượng lao động sử dụng x số tiền lương bình quân/1 lao động  ( 0,5 điểm)   
Chi phí mua hàng = lượng hàng hóa mua x giá mua bình quân 1 đơn vị hàng hóa  ( 0,5 điểm)   

          Tổng chi phí = chi phí mua nguyên vật liệu + chi phí tiền lương + các khoản chi phí khác ( 0,5 điểm)   
- Lợi nhuận  = Tổng doanh thu – tổng chi phí  ( 0,25 điểm)   
Câu 5 
1 . Xác định kế hoạch mua hàng, kế hoạch bán hàng của doanh nghiệp trong tháng bán dịp tết ( quy ra tiền mặt )                                     

(2 điểm ) 
- Xác định kế hoạch mua hàng : (1 đ ) 
Mặt hàng A :  (500 + 100 )  x 190.000 =  114. 000.000 đ 
Mặt hàng B :  ( 1500 + 500 )  x 12.000 =  24. 000.000 đ 
Mặt hàng A :   250   x 420.000 =  105. 000.000 đ 
Mặt hàng A :  300   x 100.000 =  30. 000.000 đ 
Tổng mua hàng  = 114. 000.000  + 24. 000.000  + 105. 000.000 + 30. 000.000 = 273.000.000 đ 
- Xác định kế hoạch bán hàng của doanh nghiệp  :(1 đ ) 



Mặt hàng A :  (500 + 100 )  x 230.000 =  138. 000.000 đ 
Mặt hàng B :  ( 1500 + 500 )  x 18.000 =  36. 000.000 đ 
Mặt hàng A :   250   x 490.000 =  122. 000.000 đ 
Mặt hàng A :  300   x 100.000 =  45. 000.000 đ 
Tổng bán hàng  = 138. 000.000  + 36. 000.000  + 122. 000.000 + 45. 000.000 = 341.000.000 đ 
2. / Hạch toán hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp: (2 điểm ) 

 Các khoản chi phí khác = 10 %  x  341.000.000 = 34.100.000 đ 
 Lợi nhuận  = 341.000.000  -  273.000.000  -  34.100.000  =  33.900.000đ 


