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           Cấp độ 

 

Tên chủ đề 

Nhận biết Thông hiểu 

Vận dụng 

Tổng 
Cấp độ thấp Cấp độ cao 

Hê ̣thức về 

 caṇh và đường 

cao trong tam 

giác vuông. 

Viết đươc̣ công 

thức về caṇh và 

đường cao 

trong tam giác 

vuông.  

Vâṇ duṇg công 

thức tính các caṇh 

chưa biết trong tam 

giác vuông  

   

 Câu:  

Số điểm: 

1 

1,0 

1 

1,0 

  1 

2,0 

Tỉ số lươṇg giác 

của môṭ góc 

nhoṇ. 

Viết tỉ số lươṇg 

giác của góc 

nhoṇ, tính số 

đo của góc 

nhoṇ.  

Vâṇ duṇg các công 

thức lươṇg giác cơ 

bản tính các tỉ số 

lươṇg giác của góc 

nhoṇ. 

Vâṇ duṇg các 

công thức 

lươṇg giác cơ 

bản rút goṇ 

biểu thức. 

  

Câu 

Số điểm: 

2 

2,0 

4 

1,5 

3 

1,0 

 3 

3,5 

Môṭ số hê ̣ thức 

về caṇh và góc 

trong tam giác 

vuông. 

 Vâṇ duṇg hê ̣thức 

về caṇh và góc 

trong tam giác 

vuông để giải tam 

giác vuông. 

Giải đươc̣ bài 

toán thưc̣ tế. 

Vâṇ duṇg linh 

hoaṭ các hê ̣

thức để chứng 

minh đẳng 

thức. 

 

Câu:  

Số điểm: 

 5 

1.5 

6 

1,5 

7 

0,5 

3 

3,5 

Tổng số câu: 

Tổng số điểm: 

Tỉ lệ: 100% 

2 

3,0điểm 

30% 

2 

4,0điểm 

40% 

2 

2điểm 

2,5% 

1 

0,5 điểm 

5% 

7 

10,0 

100% 

 



 

BẢNG MÔ TẢ NỘI DUNG KIỂM TRA 45 PHÚT 

(  Lớp 9- HÌNH HỌC CHƯƠNG I - Tiết 16) 

1/ Hình thức: Tự luận:  7 câu 

2/ Nội dung: 

Câu1(2,5đ): 2 ý  Hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông    

   Cho một tam giác vuông, đường cao ứng với cạnh huyền: Biết độ dài 2 cạnh tính 

độ đường cao, một hình chiếu,tính số đo môṭ góc nhoṇ. 

Câu2(1,5 đ): Áp dụng định nghĩa tỉ số lượng giác của một góc nhọn. 

Cho tam giác vuông , tính các tỉ số lượng giác của một góc. Suy ra các TSLG của 

góc nhọn còn lại. 

 Câu3(1,0đ):  Các công thức lượng giác cơ bản  

Rút gọn biểu thức có tỉ số lượng giác ( áp dụng các công thức từ bài 14) 

Câu 4 (1,5đ): Biết một TSLG tính một trong các TSLG còn lại 

Câu 5(1,5đ): Giải tam giác vuông( với 2 yếu tố cho trước)  

Câu 6(1,5đ):  Bài toán thực tế: Đo chiều cao vật, khoảng cách, tính góc tạo bởi tia 

nắng với mặt đất, …  

Câu 7 (0,5đ): Câu khó trong chương. 

 


