
Trung Tâm Việt Ngữ Văn Lang San Diego 

Cấp 11-12 

Nội Quy và Tiêu Chuẩn  

 

 

Nội Quy 
 

●  Tôn trọng kỷ luật lớp, lễ phép với thầy cô, hòa nhã với bạn bè. 

●  Đi học đầy đủ và đến lớp đúng giờ.  

●  Làm bài, nộp bài đầy đủ và đúng kỳ hạn do thầy cô yêu cầu. 

●  Nộp bài trễ hoặc làm bài thi trễ sẽ bị bớt điểm, nếu không có lý do chính đáng. 

●  Thường xuyên kiểm soát giáo án và điểm trên trang nhà Văn Lang, Trang Học Sinh Cấp 11-12 

Username:    Cap11         (or  Cap12) 

Password:     _____ 

●  Liên lạc thầy cô đứng lớp nếu nghỉ học, cần giải đáp thắc mắc hay giúp đỡ trong việc học: 
 

 

 

Tiêu Chuẩn cho Học Sinh Cấp 11-12 
 

●  Tập đọc, chính tả, giải nghĩa, tìm đại ý, đặt câu 

●  Tập làm văn (cấu kết một bài văn, tả người, viết thư) 

●  Điền vào chỗ trống, bài tập trả lời câu hỏi, học thuộc lòng 

●  Tìm từ đồng nghĩa, phản nghĩa 

●  Học văn phạm  

●  Học đối thoại, công dân giáo dục, đức dục, phong tục, tập quán, trang phục, quê hương, lễ lộc, gia tộc,  

     gia đình, thức ăn Việt Nam 

●  Sử ký, và địa lý nhân văn nước Việt Nam 

●  Chuyện cổ tích, sự tích Việt Nam, chuyện vui 

●  Ca dao, thành ngữ, tục ngữ Việt Nam. 

●  Thơ Lục Bát, Lục Bát biến thể, Song Thất Lục Bát   
 

 

 

Thang Điểm /  Đánh Giá Tiêu Chuẩn 
 

●  Yếu Tố Cộng Điểm: 

    a. Bài thi 

    b. Bài làm ở nhà 

    c. Tham gia thảo luận trong lớp 
 

●  Được lên lớp nếu điểm trung bình là 80%. 
 

●  Các học sinh xuất sắc được chọn lựa sẽ phụ thuộc vào: 

    a. Hạnh kiểm 

    b. Điểm học vấn 

    c. Đi học đầy đủ 

    d. Tham gia các sinh hoạt trường và lớp 

 

***  Được nộp bài trễ nếu nghỉ học có phép, Bài nộp trễ không có phép sẽ bị bớt 10% tổng số điểm. 

***  Bài thi trực tiếp từ bài học, bài ôn tập trong sách giáo khoa.  Bài thi sẽ bao gồm các loại: thi viết, chính tả, 

tập đọc, học thuộc lòng. 


