
SỞ GD-ĐT QUẢNG BÌNH                           THÔNG BÁO THI THỬ  THPT QUỐC GIA 

     TRƢỜNG THPT                                                        NĂM HỌC 2016 -2017 

  LƢƠNG THẾ VINH                                                           ----------------------                                                             

        Năm học 2015-2016, Trường THPT Lương Thế Vinh đã tổ chức thành công  thi thử Đại học với số lượng 

548 em tham gia. Kết quả, tỉ lệ học sinh lớp 12 thi đỗ Đại học tăng lên đạt: 61,27%, đặc biệt có em Nguyễn Trần 

Sơn học sinh lớp 12A2 đạt thủ khoa Đại học Y Huế với số điểm ba môn 28,25 và nhiều em đứng vào tốp đầu của 

Tỉnh với điểm thi ba môn từ 24 điểm trở lên. Nhằm tạo điều kiện cho học sinh rèn luyện, cọ xát, thử thách tâm lý, 

rút kinh nghiệm, đánh giá kiến thức của chính mình trước kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017. Trường THPT Lương 

Thế Vinh tổ chức thi thử  THPT Quốc Gia cho học sinh của nhà trường và các trường trong toàn tỉnh, theo kế 

hoạch cụ thể như sau: 

        1. Thời gian tổ chức thi: 

          Ngày  thứ 7 (15/04/2017) và ngày chủ nhật ( 16/04/2017); Cụ thể:  

Ngày Buổi Bài thi/Môn thi thành phần 

của bài thi tổ hợp 

Thời gian 

làm bài 

Giờ phát đề 

thi 

Giờ bắt đầu 

làm bài 

15/4/2017 

Thứ bảy 

 

Sáng Ngữ văn 120 phút 7h.30 7h.35 

Chiều Bài thi 

KHTN 

Vật lý 50 phút 14 h.00 14h.10 

Hóa học 50 phút 15h. 10 15h.20 

Sinh học 50 phút 16h.20 16h.30 

 

16/4/2017 

Chủ nhật 

Sáng Toán 90 phút 7h.30 7h.40 

Ngoại ngữ 60 phút 9h.30 9h.35 

Chiều Bài thi 

KHXH 

Lịch sử 50 phút 14 h.00 14 h.10 

Địa lý 50 phút 15h. 10 15h. 20 

GDCD 50 phút 16h.20 16h.30 

 



        2. Đối tƣợng dự thi:  Học sinh lớp 12 trường THPT  Lương Thế Vinh và học sinh các trường THPT trong 

Tỉnh Quảng Bình. 

        3. Đề thi, giới hạn kiến thức: Theo Cấu trúc đề thi minh họa THPT Quốc gia của Bộ Giáo Dục - Đào tạo; Đề 

thi sẽ đảm bảo cả 4 mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao, vừa đáp ứng yêu cầu cơ bản cho hầu 

hết thí sinh và yêu cầu nâng cao nhằm phân loại trình độ học sinh phục vụ  xét tốt nghiệp và tuyển sinh vào các 

trường Đại học, cao đẳng. 

        4. Chƣơng trình, hình thức thi: - Chương trình thi nằm trong chương trình lớp 12, tính đến thời điểm thi. 

           - Hình thức thi:  Các môn Toán, Lí, Hoá, Sinh, Ngoại ngữ, Sử, Địa, GDCD thi theo hình thức trắc nghiệm;  

Môn ngữ văn thi theo hình thức tự luận. 

        5. Đăng kí và nộp lệ phí thi :   Trước ngày 08/04/2017;                 

                  Đăng ký và nộp lệ phí thi tại Văn phòng nhà trường (Cô Nguyệt); 

       6. Thông báo số báo danh và sơ đồ phòng thi :   Sáng 14/04/2017 trên bảng tin và trên trang Website  nhà 

trường. 
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