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A. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN 

�ánh giá là m�t khâu quan tr�ng c�a quá trình giáo d�c, v�a có vai trò 

ki�m ch ng k!t qu" c�a m�c tiêu, n�i dung và ph%&ng pháp d'y h�c, v�a 

góp ph)n *i+u ch,nh k! ho'ch giáo d�c ti!p theo *%.c ti!n hành phù 

h.p và có hi0u qu". Ho't *�ng *ánh giá n!u *%.c ti!n hành m�t cách 

*3ng b�, khoa h�c, v5i các ph%&ng pháp và k6 thu7t phù h.p s9 có tác 

*�ng r:t tích c<c *!n quá trình giáo d�c.  

B� Giáo d�c và �ào t'o quy *?nh vi0c *ánh giá b@ng *i�m k!t h.p v5i 

nh7n xét c�a giáo viên hoCc ch, *ánh giá b@ng nh7n xét c�a giáo viên cho 

t�ng môn h�c và ho't *�ng giáo d�c. Sau mFi l5p và sau c:p h�c, có 

*ánh giá, x!p lo'i k!t qu" giáo d�c c�a h�c sinh. 

Vì v7y, *� *ánh giá *úng s< ti!n b� c�a h�c sinh, giáo viên c)n xây d<ng 

*%.c h0 thIng *+ ki�m tra, *ánh giá. K6 thu7t biên so'n *+ ki�m tra có 

vai trò quy!t *?nh trong xây d<ng *+ ki�m tra. Module THPT 24 s9 gi5i 

thi0u m�t sI v:n *+ có tính nguyên tPc xây d<ng *+ ki�m tra *� các giáo 

viên trung h�c phQ thông cùng tham kh"o. 

B. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức 

Qua module 24, giáo viên trung h�c phQ thông có th�: 

— NPm *%.c k6 thu7t biên so'n các lo'i *+ ki�m tra, *ánh giá trong d'y h�c. 

— NPm *%.c k6 thu7t xây d<ng các d'ng câu hVi ki�m tra, *ánh giá trong 

d'y h�c. 

2. Kĩ năng 

— Thi!t k! *%.c các lo'i *+ ki�m tra, *ánh giá trong d'y h�c. 

— Xây d<ng *%.c quy trình ki�m tra, *ánh giá chung và *ánh giá tQng k!t 

trong quá trình d'y h�c. 

3. Thái độ 

H�c viên tích c<c sX d�ng các k6 thu7t hi0n *'i trong biên so'n các lo'i 

*+ ki�m tra, *ánh giá trong d'y h�c; coi tr�ng vi0c ki�m tra, *ánh giá 

khách quan k!t qu" h�c t7p c�a h�c sinh. 
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C. NỘI DUNG 

Hoạt động 1: Tìm hiểu kĩ thuật biên soạn đề kiểm tra. 

1. NHIỆM VỤ  

B'n hãy tham kh"o thông tin c& b"n d%5i *ây và cho bi!t các b%5c c)n 

th<c hi0n trong quá trình biên so'n *+ ki�m tra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. THÔNG TIN CƠ BẢN 

 Nh% *ã trình bày [ module THPT 23, *ánh giá k!t qu" h�c t7p c�a h�c 

sinh là m�t ho't *�ng r:t quan tr�ng trong quá trình giáo d�c. �ánh giá 

k!t qu" h�c t7p là quá trình thu th7p và xX lí thông tin v+ trình *�, kh" 

n]ng th<c hi0n m�c tiêu h�c t7p c�a h�c sinh nh@m t'o c& s[ cho nh^ng 

*i+u ch,nh s% ph'm c�a giáo viên, các gi"i pháp c�a các c:p qu"n lí giáo 

d�c và cho b"n thân h�c sinh, *� h�c sinh h�c t7p *'t k!t qu" tIt h&n.  

 �ánh giá k!t qu" h�c t7p c�a h�c sinh c)n sX d�ng phIi h.p nhi+u công 

c�, ph%&ng pháp và hình th c khác nhau. �+ ki�m tra là m�t trong 

nh^ng công c� *%.c dùng khá phQ bi!n *� *ánh giá k!t qu" h�c t7p c�a 

h�c sinh. 
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 �� biên so'n *+ ki�m tra c)n th<c hi0n theo quy trình sau: 

2.1. Xác định mục đích của đề kiểm tra 

Nh% *ã trình bày [ module THPT 23, *+ ki�m tra là m�t công c� dùng *� 

*ánh giá k!t qu" h�c t7p c�a h�c sinh sau khi h�c xong m�t ch� *+, m�t 

ch%&ng, m�t h�c kì, m�t l5p hay m�t c:p h�c nên ng%_i biên so'n *+ 

ki�m tra c)n c]n c  vào Chuan ki!n th c, k6 n]ng c�a ch%&ng trình và 

th<c t! h�c t7p c�a h�c sinh *� xác *?nh m�c *ích, yêu c)u c�a *+ ki�m tra 

cho phù h.p. 

2.2. Xác định hình thức đề kiểm tra 

�+ ki�m tra (vi!t) có các hình th c sau: 

— �+ ki�m tra t< lu7n. 

— �+ ki�m tra trPc nghi0m khách quan. 

— �+ ki�m tra k!t h.p c" hai hình th c trên: có c" câu hVi d'ng t< lu7n và 

câu hVi d'ng trPc nghi0m khách quan. 

MFi hình th c *+u có %u *i�m và h'n ch! riêng nên c)n k!t h.p m�t 

cách h.p lí các hình th c sao cho phù h.p v5i n�i dung ki�m tra và *Cc 

tr%ng môn h�c *� nâng cao hi0u qu", t'o *i+u ki0n *� *ánh giá k!t qu" 

h�c t7p c�a h�c sinh chính xác h&n.  

N!u *+ ki�m tra k!t h.p hai hình th c thì nên có nhi+u phiên b"n *+ 

khác nhau hoCc cho h�c sinh làm bài ki�m tra ph)n trPc nghi0m khách 

quan *�c l7p v5i vi0c làm bài ki�m tra ph)n t< lu7n, làm ph)n trPc nghi0m 

khách quan tr%5c, thu bài r3i m5i cho h�c sinh làm ph)n t< lu7n. 

2.3. Thiết lập ma trận đề kiểm tra (Bảng mô tả tiêu chí của đề kiểm tra) 

L7p m�t b"ng có hai chi+u, m�t chi+u là n�i dung hay m'ch ki!n th c,  

k6 n]ng chính c)n *ánh giá, m�t chi+u là các c:p *� nh7n th c c�a h�c 

sinh: nh7n bi!t, thông hi�u và v7n d�ng (g3m có v7n d�ng [ c:p *� th:p 

và v7n d�ng [ c:p *� cao). 

Trong mFi ô là Chuan ki!n th c, k6 n]ng ch%&ng trình c)n *ánh giá, t, l0 %  

sI *i�m, sI l%.ng câu hVi và tQng sI *i�m c�a các câu hVi.  

SI l%.ng câu hVi c�a t�ng ô ph� thu�c vào m c *� quan tr�ng c�a mFi 

chuan c)n *ánh giá, l%.ng th_i gian làm bài ki�m tra và tr�ng sI *i�m 

quy *?nh cho t�ng m'ch ki!n th c, t�ng c:p *� nh7n th c.  
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Khung ma tr7n *+ ki�m tra: 

M�u 1. Khung ma tr�n �� ki�m tra theo m�t hình th�c (Tr�c nghi�m 

khách quan ho!c t" lu�n) 

Tên Ch� �	 

(n�i dung,  

ch��ng…) 

Nh�n  

bi�t  

Thông hi�u 

 

V�n  

d�ng 

 

V�n d�ng � 

m!c  

cao h�n 

 

C�ng 

Ch��ng 

I  

Ch� �	 

 1  

N�i dung 

Chu&n ki�n 

th!c, k( 

n)ng c*n 

ki�m tra 

Chu&n ki�n 

th!c, k( 

n)ng c*n 

ki�m tra 

Chu&n ki�n 

th!c, k( 

n)ng c*n 

ki�m tra 

Chu&n ki�n 

th!c, k( 

n)ng c*n 

ki�m tra 

S- câu  ...  câu ...  câu ...  câu ...  câu ...  câu 

S- �i�m  ...  �i�m ...  �i�m ...  �i�m ...  �i�m ...  �i�m 

T0 l2 %     = .. .%  

Ch��ng 

II  

Ch� �	 

 2  

N�i dung Chu&n ki�n 

th!c, k( 

n)ng c*n 

ki�m tra 

Chu&n ki�n 

th!c, k( 

n)ng c*n 

ki�m tra 

Chu&n ki�n 

th!c, k( 

n)ng c*n 

ki�m tra 

Chu&n ki�n 

th!c, k( 

n)ng c*n 

ki�m tra 

 

S- câu  ...  câu ...  câu ...  câu ...  câu ...  câu 

S- �i�m  ...  �i�m ...  �i�m ...  �i�m ...  �i�m ...  �i�m 

T0 l2 %     = .. .%  

Ch��ng 

… 

Ch� �	 

… 

N�i dung 

 

Chu&n ki�n 

th!c, k( 

n)ng c*n 

ki�m tra 

Chu&n ki�n 

th!c, k( 

n)ng c*n 

ki�m tra 

Chu&n ki�n 

th!c, k( 

n)ng c*n 

ki�m tra 

Chu&n ki�n 

th!c, k( 

n)ng c*n 

ki�m tra 

 

S- câu  ...  câu ...  câu ...  câu ...  câu ...  câu 

S- �i�m  ...  �i�m ...  �i�m ...  �i�m ...  �i�m ...  �i�m 

T0 l2 %     ...  % 
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M�u 2. Khung ma tr�n �� ki�m tra k�t h�p c� hai hình th�c (Tr�c nghi�m khách quan k�t h�p T" lu�n) 

Tên ch� �	 

(n�i dung,  

ch��ng…) 

Nh�n bi�t  Thông hi�u V�n d�ng 

V ậ n d ụ n g  

ở  mứ c cao  hơ n  

 

C�ng 

Tr c 

nghi!m 

khách 

quan 

T'  

lu�n 

Tr c 

nghi!m 

khách 

quan 

T'  

lu�n 

Tr c 

nghi!m 

khách 

quan 

T'  

lu�n 

Tr c 

nghi!m 

khách 

quan  

T' 

 lu�n  

Ch��ng 

I  

Ch� �	 

1 

N�i 

dung 

Chu+n 

ki�n th,c,  

k- n.ng 

c/n ki�m 

tra 

Chu+n 

ki�n th,c,  

k- n.ng 

c/n ki�m 

tra 

Chu+n 

ki�n th,c,  

k- n.ng 

c/n ki�m 

tra 

Chu+n 

ki�n th,c,  

k- n.ng 

c/n ki�m 

tra 

Chu+n 

ki�n th,c,  

k- n.ng 

c/n ki�m 

tra 

Chu+n 

ki�n th,c,  

k- n.ng 

c/n ki�m 

tra 

Chu+n 

ki�n th,c,  

k- n.ng 

c/n ki�m 

tra 

Chu+n 

ki�n th,c,  

k- n.ng 

c/n ki�m 

tra 

S1 câu  ...  câu ...  câu ...  câu ...  câu ...  câu ...  câu ...  câu ...  câu ...  câu 

S1 

�i�m  

...  �i�m ...  �i�m ...  �i�m ...  �i�m ...  �i�m ...  �i�m ...  �i�m ...   �i�m ...  �i�m 

T4 l!  %         = .. .%  

 

Ch��ng 

II  

N�i 

dung 

Chu+n 

ki�n th,c,  

Chu+n 

ki�n th,c, 

Chu+n 

ki�n th,c,  

Chu+n 

ki�n th,c,  

Chu+n 

ki�n th,c,  

Chu+n 

ki�n th,c,  

Chu+n 

ki�n th,c,  

Chu+n 

ki�n th,c,  

 

6

4
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Ch� �	 

2 

k- n.ng 

c/n ki�m 

tra 

k- n.ng 

c/n ki�m 

tra 

k- n.ng 

c/n ki�m 

tra 

k- n.ng 

c/n ki�m 

tra 

k- n.ng 

c/n ki�m 

tra 

k- n.ng 

c/n ki�m 

tra 

k- n.ng 

c/n ki�m 

tra 

k- n.ng 

c/n ki�m 

tra 

S1 câu  ...  câu ...  câu ...  câu ...câu ...  câu ...  câu ...  câu ...  câu ...  câu 

S1 

�i�m  

...  �i�m ...  �i�m ...  �i�m ... .  �i�m ...  �i�m ...  �i�m ...  �i�m 

...  �i�m 

...  �i�m 

T4 l!  %         = .. .%  

Ch��ng 

… 

Ch� �	 

… 

N�i 

dung 

Chu+n 

ki�n th,c,  

k- n.ng 

c/n ki�m 

tra 

Chu+n 

ki�n th,c, 

k- n.ng 

c/n ki�m 

tra 

Chu+n 

ki�n th,c,  

k- n.ng 

c/n ki�m 

tra 

Chu+n 

ki�n th,c,  

k- n.ng 

c/n ki�m 

tra 

Chu+n 

ki�n th,c,  

k- n.ng 

c/n ki�m 

tra 

Chu+n 

ki�n th,c,  

k- n.ng 

c/n ki�m 

tra 

Chu+n 

ki�n th,c,  

k- n.ng 

c/n ki�m 

tra 

Chu+n 

ki�n th,c,  

k- n.ng 

c/n ki�m 

tra 

 

S1 câu  ...  câu ...  câu ...  câu ...  câu ...  câu ...  câu ...  câu ...  câu ...  câu 

S1 

�i�m  

...  �i�m ...  �i�m ...  �i�m ...  �i�m ...  �i�m ...  �i�m ...  �i�m ...  �i�m ...  �i�m 

T4 l!  %         = .. .%  

 

6

5
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* Các b��c c	 b
n thi�t l�p ma tr�n �� ki�m tra: 

— B��c 1: Li�t kê tên các ch! �� (n#i dung, ch�	ng...) c*n ki�m tra. 

— B��c 2: Vi�t các chu-n c*n �ánh giá �.i v�i m0i c1p �# t� duy. 

— B��c 3: Quy�t �5nh phân ph.i t7 l� % t9ng �i�m cho m0i ch! �� (n#i 

dung, ch�	ng...). 

— B��c 4: Quy�t �5nh t9ng s. �i�m c!a bài ki�m tra. 

— B��c 5: Tính s. �i�m cho m0i ch! �� (n#i dung, ch�	ng...) t�	ng Ang v�i 

t7 l� %. 

— B��c 6: Tính t7 l� %, s. �i�m và quy�t �5nh s. câu hDi cho m0i chu-n 

t�	ng Ang. 

— B��c 7: Tính t9ng s. �i�m và t9ng s. câu hDi cho m0i c#t. 

— B��c 8: Tính t7 l� % t9ng s. �i�m phân ph.i cho m0i c#t. 

— B��c 9: Hánh giá lIi ma tr�n và ch7nh sJa n�u th1y c*n thi�t.  

* C�n l�u ý: 

— Khi vi�t các chu-n, c*n �ánh giá �.i v�i m0i c1p �# t� duy: 

+ Chu-n ��Mc chNn �� �ánh giá là chu-n có vai trò quan trNng trong 

ch�	ng trình môn hNc. Hó là chu-n có nhi�u thSi l�Mng quy �5nh 

trong phân ph.i ch�	ng trình và làm c	 sT �� hi�u ��Mc các chu-n khác.  

+ M0i m#t ch! �� (n#i dung, ch�	ng...) nên có nhVng chu-n �Ii di�n ��Mc 

chNn �� �ánh giá. 

+ S. l�Mng chu-n c*n �ánh giá T m0i ch! �� (n#i dung, ch�	ng...) t�	ng 

Ang v�i thSi l�Mng quy �5nh trong phân ph.i ch�	ng trình dành cho ch! 

�� (n#i dung, ch�	ng...) �ó. Nên �� s. l�Mng các chu-n kY nZng và chu-n 

�òi hDi mAc �# t� duy cao (v�n d[ng) nhi�u h	n. 

— Quy�t �5nh t7 l� % t9ng �i�m phân ph.i cho m0i ch! �� (n#i dung, ch�	ng...): 

CZn cA vào m[c �ích c!a �� ki�m tra, cZn cA vào mAc �# quan trNng c!a 

m0i ch! �� (n#i dung, ch�	ng...) trong ch�	ng trình và thSi l�Mng quy 

�5nh trong phân ph.i ch�	ng trình �� phân ph.i t7 l� % t9ng �i�m cho 

t\ng ch! ��. 
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— Tính s. �i�m và quy�t �5nh s. câu hDi cho m0i chu-n t�	ng Ang: 

+ CZn cA vào m[c �ích c!a �� ki�m tra �� phân ph.i t7 l� % s. �i�m  

cho m0i chu-n c*n �ánh giá, T m0i ch! ��, theo hàng. GiVa ba c1p �#: 

nh�n bi�t, thông hi�u, v�n d[ng theo thA t_ nên theo t7 l� phù hMp v�i 

ch! ��, n#i dung và trình �#, nZng l_c c!a hNc sinh. 

+ CZn cA vào s. �i�m �ã xác �5nh T b��c 5  �� quy�t �5nh s. �i�m và câu 

hDi t�	ng Ang, trong �ó m0i câu hDi dIng trcc nghi�m khách quan ph
i 

có s. �i�m bdng nhau. 

+  N�u �� ki�m tra k�t hMp c
 hai hình thAc trcc nghi�m khách quan và t_ 

lu�n thì c*n xác �5nh t7 l� % t9ng s. �i�m c!a m0i m#t hình thAc sao cho 

thích hMp. 

2.4. Biên soạn câu hỏi theo ma trận 

Vi�c biên soIn câu hDi theo ma tr�n c*n �
m b
o: loIi câu hDi, s. câu hDi 

và n#i dung câu hDi do ma tr�n �� quy �5nh, m0i câu hDi trcc nghi�m 

khách quan ch7 ki�m tra m#t chu-n hoec m#t v1n ��, khái ni�m. 

2.5. Xây dựng hướng dẫn chấm (đáp án) và thang điểm 

Vi�c xây d_ng h��ng dfn ch1m (�áp án) và thang �i�m �.i v�i bài ki�m 

tra c*n �
m b
o các yêu c*u: 

— N#i dung: khoa hNc và chính xác.  

— Cách trình bày: c[ th�, chi ti�t nh�ng ngcn gNn và dg hi�u, phù hMp v�i 

ma tr�n �� ki�m tra. 

C*n h��ng t�i xây d_ng b
n mô t
 các mAc �# �It ��Mc �� hNc sinh có 

th� t_ �ánh giá ��Mc bài làm c!a mình (kY thu�t Rubric). 

2.6. Điều chỉnh (Nếu thấy cần thiết) 
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Hoạt động 2. Tìm hiểu các loại câu hỏi trắc nghiệm khách quan. 

1. NHIỆM VỤ 

BIn hãy tham kh
o thông tin c	 b
n sau �ây và trao �9i v�i �ing nghi�p 

�� ch7 ra nhVng loIi câu hDi trcc nghi�m khách quan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. THÔNG TIN CƠ BẢN 

2.1. Câu trả lời ngắn 

Câu tr
 lSi ngcn là tr
 lSi m#t câu hoec �i�n thêm vào m#t câu cho hMp 

nghYa bdng m#t t\, m#t nhóm t\, m#t kí hi�u, m#t công thAc... 

Ví d[ 1: T9ng Bí th� �*u tiên c!a H
ng C#ng s
n Vi�t Nam là �ing chí 

............... (Tr*n Phú). 

Ví d[ 2. Hà N#i là th! �ô c!a n��c ............... (Vi�t Nam).  
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2.2. Câu đúng sai 

— Tr��c m#t câu dfn xác �5nh (thông th�Sng không ph
i là câu hDi) hNc 

sinh chNn m#t trong hai cách tr
 lSi �úng (H) hay sai (S). 

Ví d[:  

N�i dung 
	 S 

Qu.c khánh c!a n��c C#ng hoà Xã h#i Ch! nghYa  

Vi�t Nam là ngày 02/9/1955. 

 

×  

— Khi soIn câu hDi trcc nghi�m khách quan loIi này c*n l�u ý: 

+ ChNn câu dfn nào mà hNc sinh trung bình khó nh�n ra ngay là �úng hay sai. 

+ Không nên trích nguyên vZn nhVng câu trong sách giáo khoa; nên dign 

�It n#i dung b
n ch1t c!a v1n �� �5nh hDi �� hNc sinh ph
i t� duy,  

l_a chNn. 

+ C*n �
m b
o tính �úng (H) hay sai (S) c!a n#i dung câu là chcc chcn. 

+ M0i câu trcc nghi�m khách quan ch7 nên dign t
 m#t ý �#c nh1t, tránh bao 

gim nhi�u chi ti�t. 

+ Tránh dùng nhVng c[m t\ nh�: “t1t c
”, “không bao giS”, “không m#t ai”, 

“th�Sng”, “�ôi khi”... NhVng c[m t\ này có th� giúp hNc sinh dg dàng 

nh�n ra câu �úng hay sai. 

+ Trong m#t bài trcc nghi�m, không nên b. trí s. câu �úng bdng s. câu 

sai, không nên scp �et các câu �úng theo m#t tr�t t_ có chu kì. 

2.3. Câu hỏi nhiều lựa chọn 

— Ví d[: Tác gi
 c!a H�nh phúc c�a m�t tang gia là: 

A. Nguyên Hing. 

B. Tô Hoài. 

C. T. HVu. 

D. Tô T*n. 

— Câu hDi nhi�u l_a chNn gim hai ph*n: 

+ Ph*n thA nh1t (gNi là ph*n dfn) là m#t câu hDi hay m#t câu ch�a hoàn 

t1t nêu m[c �ích �òi hDi ng�Si làm l_a chNn câu tr
 lSi. 



  | MODULE TRUNG HọC PHổ THÔNG 24 
70

+ Ph*n thA hai (gNi là ph*n l_a chNn hay các ph�	ng án l_a chNn, th��ng là 

t� 4 — 5 ph��ng án) gim m#t l_a chNn �úng (gNi là �áp án) và các l_a 

chNn sai (gNi là câu nhigu, câu bfy). 

LoIi câu hDi này r1t thông d[ng, có kh
 nZng áp d[ng r#ng rãi và phân 

loIi hNc sinh nhi�u nh1t. Tuy nhiên, loIi này t�	ng �.i khó soIn vì m0i 

câu hDi ph
i kèm theo m#t s. câu tr
 lSi. T1t c
 ��u h1p dfn nh�ng ch7 

có m#t �áp án.  

Khi soIn loIi câu hDi trcc nghi�m khách quan này c*n tránh: 

+ Câu bD lJng không �et ra v1n �� hay m#t câu hDi rõ r�t làm c	 sT cho s_ 

l_a chNn. 

+ NhVng câu nhigu ��a ra không ph
i tux ti�n. Giáo viên ph
i d_ �oán các 

h��ng sai l*m c!a hNc sinh có th� mcc ph
i khi gi
i bài toán �ó �� ��a ra 

nhVng l_a chNn nhigu. 

+ Câu trcc nghi�m khách quan có hai l_a chNn �úng (hoec không có l_a 

chNn nào �úng). 

+ Ph*n g.c quá r�Sm rà, gim nhi�u chi ti�t không c*n thi�t. 

+ Khi soIn th
o nhVng câu hDi nhi�u l_a chNn, tránh vô tình ti�t l# câu tr
 

lSi qua l.i hành vZn, dùng t\, cách scp �et... 

2.4. Câu ghép đôi  

— Câu hDi dIng này th�Sng gim hai c#t thông tin, m0i c#t có nhi�u dòng. 

hNc sinh ph
i chNn ra nhVng k�t hMp hMp lí giVa m#t dòng c!a c#t này 

v�i m#t hay nhVng dòng thích hMp c!a c#t bên kia. 

— DIng này thích hMp cho vi�c ki�m tra lí thuy�t. 

Ví d[: Hãy ghép m�nh �� T c#t trái v�i c#t ph
i sao cho hMp lí: 

1 Vi�t Nam là qu.c gia   A  �ông dân nh1t th� gi�i 

2 Trung Qu.c là qu.c gia  B T Hông Nam Á 

— Khi biên soIn loIi câu hDi này c*n l�u ý: 

+ Dãy c#t thông tin ��a ra không nên quá dài, nên thu#c cùng m#t loIi,  

có liên quan v�i nhau.  
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+ C#t câu hDi và c#t câu tr
 lSi không nên bdng nhau, nên có nhVng câu tr
 

lSi d� ra �� tZng s_ cân nhcc khi l_a chNn. 

+ ThA t_ câu tr
 lSi không nên Zn kh�p v�i thA t_ các câu hDi �� gây thêm 

khó khZn cho s_ l_a chNn. 

2.5. Câu điền khuyết 

NhVng câu hDi dIng này có chAa nhVng ch0 tr.ng �� hNc sinh �i�n 

nhVng t\ hoec c[m t\ thích hMp vào nhVng ch0 �ó. NhVng c[m t\ này 

hoec do hNc sinh t_ nghY ra hay nh� ra, hoec ��Mc cho s{n trong nhVng 

ph�	ng án có nhi�u l_a chNn. 

Ví d[: Hi�n vào ch0 tr.ng nhVng t\ thích hMp (HNc viên t� so�n theo b� 

môn c�a mình). 

— Khi soIn câu hDi dIng này c*n l�u ý: 

+ Câu hDi ph
i ngcn gNn �� ch7 tr
 lSi bdng m#t s., m#t t\ hay m#t câu ngcn; 

tránh l�p câu quá dài, ý tA r�Sm rà. 

+ Tránh l�p câu hDi mà �áp án có th� tr
 lSi bdng nhi�u cách. 

+ Câu hDi ph
i rõ ràng, chính xác, không bàn cãi ��Mc. 

— Nh� v�y, v�i các loIi câu hDi trcc nghi�m khách quan, giáo viên ph
i 

hi�u rõ �ec �i�m, công d[ng c!a m0i loIi �� l_a chNn loIi nào thích hMp 

v�i m[c tiêu kh
o sát ho�c m�c tiêu d�y h%c. Các lo�i câu h)i tr+c 

nghi,m khách quan trên /ây /0u /�1c s2 d�ng có hi,u qu4 trong gi�  

lên l5p. Tuy nhiên hi,n nay, trong các /0 bài ki7m tra 1 ti�t, h%c kì,  

cu9i n:m... (trong /ánh giá t<ng k=t) ng��i ta th��ng dùng các câu h)i 

nhi0u l�a ch%n, vì: 

+ Kh
 nZng phân bi�t hNc sinh cao. 

+ Hánh giá ��Mc ki�n thAc c!a hNc sinh trên m#t di�n r#ng; hIn ch� ��Mc 

kh
 nZng hNc t!, hNc l�ch, hNc v|t c!a hNc sinh. 

+ Ch1m �i�m khách quan, nhanh chóng, chính xác, có th� sJ d[ng công 

ngh� thông tin �� ch1m. 
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Hoạt động 3. Hướng dẫn viết các loại câu hỏi. 

1. NHIỆM VỤ  

BIn hãy tham kh
o thông tin c	 b
n d��i �ây và trao �9i cùng �ing 

nghi�p �� nêu: 

— Cách vi�t câu hDi tr
 lSi ngcn: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

— Cách vi�t câu hDi �úng — sai: 
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— Cách vi�t câu hDi nhi�u l_a chNn: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

— Cách vi�t câu hDi ghép �ôi: 
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— Cách vi�t câu hDi t_ lu�n: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. THÔNG TIN CƠ BẢN 

2.1. Hướng dẫn viết câu hỏi trả lời ngắn 

— Hánh giá m#t n#i dung quan trNng c!a chu-n ch�	ng trình. 

— Vi�t theo hình thAc �et câu hDi (n�u có th�). 

— Câu tr
 lSi ph
i là m#t c[m t\ ngcn gNn, m#t t\ hoec m#t con s.. 

— Tr\ ch0 tr.ng T cu.i câu. 

— Tránh dùng lSi l} trong sách giáo khoa. 

— H� tr.ng m#t t\ quan trNng (không nên �� tr.ng t\ không quan trNng). 

— Ch7 �� m#t ��n hai ch0 tr.ng. 

— H# r#ng c!a các ch0 tr.ng c*n bdng nhau và cùng m#t hình thAc nh� 

trong các câu hDi khác. 

— Có câu h��ng dfn cho hNc sinh �� hNc sinh có câu tr
 lSi chính xác (n�u 

hMp lí). 

— Tránh l0i ngV pháp hay �� l# các manh m.i. 

2.2. Hướng dẫn viết câu hỏi đúng – sai 

— Hánh giá m#t n#i dung quan trNng c!a chu-n ch�	ng trình. 

— L1y các ý ki�n quan trNng (không nên chNn các m[c không quan trNng) 
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— Vi�t các ý có tính ch1t hoàn toàn �úng hoec hoàn toàn sai. 

— Tránh dùng lSi l} trong sách giáo khoa. 

— Các câu hDi nên có cùng m#t �# dài bdng nhau k� c
 câu �úng và câu sai. 

— Tránh các �áp án có tính lep �i lep lIi. 

— Tránh các manh m.i v� t\ v_ng. 

— Nêu rõ nguin g.c c!a ý ki�n n�u câu hDi trình bày m#t ý ki�n c!a ai �ó. 

— Ch7 t�p trung vào m#t ý ki�n quan trNng hoec m.i quan h� giVa các ý ki�n. 

2.3. Hướng dẫn viết câu hỏi nhiều lựa chọn 

— Hánh giá m#t n#i dung quan trNng c!a chu-n ch�	ng trình. 

— Het m#t câu hDi tr_c ti�p hoec tIo m#t tình hu.ng c[ th�. 

— Vi�t lIi bdng ngôn ngV c!a mình chA không sJ d[ng câu, t\ chính xác 

nh� trong sách giáo khoa. 

— Vi�t các l_a chNn th�t khéo �� nhVng hNc sinh không bi�t câu tr
 lSi 

�úng không th� dùng ph�	ng pháp loIi tr\ m#t cách quá dg dàng. 

— Các y�u t. nhigu nên d_a trên các l0i thông th�Sng hoec hi�u sai ý (n�u 

có th�). 

— Câu tr
 lSi cho t\ng câu hDi không nên ph[ thu#c vào các �áp án c!a các 

câu hDi khác. 

— Dùng t\ và các c1u trúc câu �	n gi
n �� vi�t câu hDi. 

— Các l_a chNn nên ��Mc vi�t m#t cách nh1t quán và phù hMp v�i n#i dung 

c!a câu dfn. 

— Ch7 có duy nh1t m#t �áp án �úng. 

— Tránh các l_a chNn nh� “t1t c
 các �áp án trên” hay “không có �áp án 

nào �úng”. 

2.4. Hướng dẫn viết câu hỏi ghép đôi 

— Hánh giá m#t n#i dung quan trNng c!a chu-n ch�	ng trình. 

— Het ra các gi
 thuy�t và các câu tr
 lSi. 

— Các câu tr
 lSi là các l_a chNn hMp lí cho t\ng gi
 thuy�t.  
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— Vi�t câu bên ph*n gi
 thuy�t dài h	n so v�i các câu bên ph*n tr
 lSi.  

— C*n vi�t câu h��ng dfn làm bài th�t rõ ràng yêu c*u ghép �ôi. 

— N�u có th� hãy scp x�p các câu tr
 lSi m#t cách hMp lí nh1t. 

— Tránh loIi ghép �ôi “hoàn h
o”. 

— Vi�t không quá 10 câu tr
 lSi. 

— Hánh s. thA t_ cho các câu bên ph*n gi
 thuy�t và �ánh chV thA t_ cho 

các câu bên ph*n tr
 lSi. 

2.5. Hướng dẫn viết câu hỏi tự luận  

— Hánh giá m#t n#i dung quan trNng c!a chu-n ch�	ng trình. 

— Yêu c*u hNc sinh áp d[ng ki�n thAc �ã hNc vào m#t tình hu.ng m�i. 

— Ch7 rõ nhi�m v[ hNc sinh c*n th_c hi�n bdng các h��ng dfn c[ th� 

(không nên �� yêu c*u quá r#ng mà b1t kì câu tr
 lSi nào c�ng có th� là 

�áp án �úng). 

— SJ d[ng �# khó phù hMp v�i mAc �# tr�Tng thành c!a hNc sinh (không 

v�Mt quá kh
 nZng v� met nh�n thAc c!a hNc sinh ). 

— Yêu c*u hNc sinh th� hi�n mình nhi�u h	n chA không ch7 ki�m tra trí 

nh� v� s_ ki�n, �5nh nghYa, hoec các loIi thông tin khác. 

— Vi�t câu hDi theo cách mà hNc sinh s} ph
i ��a ra các câu tr
 lSi theo ý bIn.  

— Nêu rõ cho hNc sinh các v1n �� sau:  

+ H# dài bài vi�t.  

+ M[c �ích c!a bài vi�t. 

+ L�Mng thSi gian c*n thi�t �� vi�t bài. 

+ Các tiêu chí mà bài vi�t s} ��Mc tính �i�m. 

Các câu hDi t_ lu�n �òi hDi hNc sinh ph
i xác �5nh và b
o v� ý ki�n c!a 

mình tr��c các v1n �� �ang có nhi�u tranh cãi. Giáo viên c*n ph
i nói rõ 

cho hNc sinh bi�t là �i�m s. c!a hNc sinh s} d_a trên logic c�ng nh� 

bdng chAng, ví d[ mà hNc sinh ��a ra �� b
o v� ý ki�n c!a mình chA 

không ch7 nói v� v5 trí c!a b
n thân và ý ki�n mà hNc sinh chNn. 
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Hoạt động 4. Thiết kế ma trận đề kiểm tra. 

1. NHIỆM VỤ 

BIn hãy tham kh
o thông tin c	 b
n d��i �ây �� ��a ra quy trình biên 

soIn �� ki�m tra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. THÔNG TIN CƠ BẢN 

Quy trình thi�t k� ma tr�n �� ki�m tra  

2.1. Xác định mục đích của đề kiểm tra 

Nh� �ã trình bày T module THPT 23, �� ki�m tra là m#t công c[ dùng �� 

�ánh giá k�t qu
 hNc t�p c!a hNc sinh sau khi hNc xong m#t ch! ��, m#t 

ch�	ng, m#t hNc kì, m#t l�p hay m#t c1p hNc nên ng�Si biên soIn �� 

ki�m tra c*n cZn cA vào yêu c*u c!a vi�c ki�m tra, cZn cA chu-n ki�n thAc, 
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kY nZng c!a ch�	ng trình và th_c t� hNc t�p c!a hNc sinh �� xây d_ng 

m[c �ích c!a �� ki�m tra cho phù hMp. 

2.2. Xác định hình thức đề kiểm tra  

H� ki�m tra có các hình thAc sau: 

— H� ki�m tra t_ lu�n. 

— H� ki�m tra trcc nghi�m khách quan. 

— H� ki�m tra k�t hMp c
 hai hình thAc trên: có c
 câu hDi dIng t_ lu�n và 

câu hDi dIng trcc nghi�m khách quan. 

M0i hình thAc ��u có �u �i�m và hIn ch� riêng nên c*n k�t hMp m#t 

cách hMp lí các hình thAc sao cho phù hMp v�i n#i dung ki�m tra và �ec 

tr�ng môn hNc �� nâng cao hi�u qu
, tIo �i�u ki�n �� �ánh giá k�t qu
 

hNc t�p c!a hNc sinh chính xác h	n.  

 N�u �� ki�m tra k�t hMp hai hình thAc thì nên cho hNc sinh làm bài ki�m 

tra ph*n trcc nghi�m khách quan �#c l�p v�i vi�c làm bài ki�m tra ph*n 

t_ lu�n (làm ph*n trcc nghi�m khách quan tr��c, thu bài rii m�i cho hNc 

sinh làm ph*n t_ lu�n). 

2.3. Thiết kế ma trận đề kiểm tra  

* C1u trúc ma tr�n ��: 

— L�p m#t b
ng có hai chi�u, m#t chi�u là n#i dung hay mIch ki�n thAc 

chính c*n �ánh giá, m#t chi�u là các c1p �# nh�n thAc c!a hNc sinh theo 

các c1p �#: nh�n bi�t, thông hi�u và v�n d[ng (gim có v�n d[ng và v�n 

d[ng T mAc cao h	n). 

— Trong m0i ô là chu-n ki�n thAc, kY nZng ch�	ng trình c*n �ánh giá, t7 l� 

% s. �i�m, s. l�Mng câu hDi và t9ng s. �i�m c!a các câu hDi.  

— S. l�Mng câu hDi c!a t\ng ô ph[ thu#c vào mAc �# quan trNng c!a m0i 

chu-n c*n �ánh giá, l�Mng thSi gian làm bài ki�m tra và trNng s. �i�m 

quy �5nh cho t\ng mIch ki�n thAc, t\ng c1p �# nh�n thAc.  

* Mô t
 v� các c1p �# t� duy: 
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C�p �� Mô t� 

Nh�n bi�t 

— Nh�n bi�t là hNc sinh nh� các khái ni�m c	 b
n, có th� nêu 

lên hoec nh�n ra chúng khi ��Mc yêu c*u. 

— Các hoIt �#ng t�	ng Ang v�i c1p �# nh�n bi�t là: nh�n dIng, 

�.i chi�u, ch7 ra... 

— Các �#ng t\ t�	ng Ang v�i c1p �# nh�n bi�t có th� là: xác 

�5nh, �et tên, li�t kê, �.i chi�u hoec gNi tên, gi�i thi�u, ch7 ra... 

— Ví d[: GNi tên �i v�t thông d[ng �ang sJ d[ng trong nhà 

mình; ch7 ra �âu là m#t ph�	ng trình b�c hai. 

Thông hi�u 

— Thông hi�u là hNc sinh hi�u các khái ni�m c	 b
n và có th� 

v�n d[ng chúng khi chúng ��Mc th� hi�n theo các cách t�	ng 

t_ nh� cách giáo viên �ã gi
ng hoec nh� các ví d[ tiêu bi�u v� 

chúng trên l�p hNc. 

— Các hoIt �#ng t�	ng Ang v�i c1p �# thông hi�u là: dign gi
i, 

t9ng k�t, k� lIi, vi�t lIi, l1y ��Mc ví d[ theo cách hi�u c!a mình... 

— Các �#ng t\ t�	ng Ang v�i c1p �# thông hi�u có th� là: tóm 

tct, gi
i thích, dign d5ch, mô t
, so sánh (�	n gi
n), phân bi�t, 

�.i chi�u, trình bày lIi, vi�t lIi, minh hoI, hình dung, chAng tD, 

chuy�n �9i...  

— Ví d[: K� lIi truy�n T�m Cám; cho ��Mc ví d[ v� ph�	ng trình 

b�c hai. 

V�n d[ng T 

c1p �# th1p 

— V�n d[ng T c1p �# th1p là hNc sinh có th� hi�u ��Mc khái 

ni�m T m#t c1p �# cao h	n “thông hi�u”, tIo ra ��Mc s_ liên 

k�t logic giVa các khái ni�m c	 b
n và có th� v�n d[ng chúng 

�� t9 chAc lIi các thông tin �ã ��Mc trình bày gi.ng v�i bài 

gi
ng c!a giáo viên hoec trong sách giáo khoa. 

— Các hoIt �#ng t�	ng Ang v�i v�n d[ng T c1p �# th1p là:  

xây d_ng mô hình, trình bày, ti�n hành thí nghi�m, phân loIi, 

áp d[ng quy tcc (�5nh lí, �5nh lu�t, m�nh ��...), scm vai và �
o 
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C�p �� Mô t� 

vai trò... 

— Các �#ng t\ t�	ng Ang v�i v�n d[ng T c1p �# th1p có th� là: 

th_c hi�n, gi
i quy�t, minh hoI, tính toán, dign d5ch, bày tD, áp 

d[ng, phân loIi, sJa �9i, ��a vào th_c t�, chAng minh, ��c 

tính, v�n hành... 

— Ví d[: Vi�t bài lu�n ngcn v� m#t ch! �� �ã hNc trên l�p; Dùng 

công thAc nghi�m �� gi
i ph�	ng trình b�c hai. 

 

 

 

 

 

V�n d[ng T 

c1p �# cao 

— V�n d[ng T c1p �# cao có th� hi�u là hNc sinh có th� sJ d[ng 

các khái ni�m v� môn hNc — ch! �� �� gi
i quy�t các v1n �� 

m�i, không gi.ng v�i nhVng �i�u �ã ��Mc hNc hoec trình bày 

trong sách giáo khoa nh�ng phù hMp khi ��Mc gi
i quy�t v�i kY 

nZng và ki�n thAc ��Mc gi
ng dIy T mAc �# nh�n thAc này. Hây 

là nhVng v1n �� gi.ng v�i các tình hu.ng hNc sinh s} gep ph
i 

ngoài xã h#i. 

� c1p �# này có th� hi�u nó t9ng hòa c
 3 c1p �# nh�n thAc là 

phân tích, t9ng hMp và �ánh giá theo b
ng phân loIi các c1p �# 

nh�n thAc c!a Bloom. 

— Các hoIt �#ng t�	ng Ang v�i v�n d[ng T c1p �# cao là:  

thi�t k�, �et k� hoIch hoec sáng tác; bi�n minh, phê bình hoec 

rút ra k�t lu�n; tIo ra s
n ph-m m�i... 

— Các �#ng t\ t�	ng Ang v�i v�n d[ng T c1p �# cao có th� là: 

l�p k� hoIch, thi�t k�, tIo ra... 

— Ví d[: Vi�t m#t bài lu�n th� hi�n thái �# c!a bIn �.i v�i m#t 

v1n �� c[ th�; bi�n lu�n nghi�m c!a ph�	ng trình có tham s.. 

* Xác �5nh c1p �# t� duy d_a trên các c	 sT sau: 

— CZn cA vào chu-n ki�n thAc, kY nZng c!a ch�	ng trình giáo d[c ph9 thông: 

+ Ki�n thAc trong chu-n ghi là bi�t ��Mc thì xác �5nh T c1p �# “bi�t”; 

+ Ki�n thAc trong chu-n ghi là hi�u ��Mc thì xác �5nh T c1p �# “hi�u”; 
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+ Ki�n thAc trong chu-n ghi T ph*n kY nZng thì xác �5nh là c1p �# “v�n d[ng”. 

L�u ý: Ki�n thAc trong chu-n ghi là “hi�u ��Mc” nh�ng ch7 T mAc �# nh�n 

bi�t các ki�n thAc trong sách giáo khoa thì vfn xác �5nh T c1p �# “bi�t”; 

nhVng ki�n thAc, kY nZng k�t hMp giVa ph*n “bi�t ��Mc” và ph*n “kY nZng” 

thì ��Mc xác �5nh T c1p �# “v�n d[ng”. 

— NhVng ki�n thAc, kY nZng k�t hMp giVa ph*n “hi�u ��Mc” và ph*n “kY nZng” 

��Mc xác �5nh T c1p �# “v�n d[ng T mAc �# cao h	n”. 

— Chú ý khi xác �5nh các chu-n c*n �ánh giá �.i v�i m0i c1p �# t� duy: 

+ Chu-n ��Mc chNn �� �ánh giá là chu-n có vai trò quan trNng trong 

ch�	ng trình môn hNc. Hó là chu-n có thSi l�Mng quy �5nh trong phân 

ph.i ch�	ng trình nhi�u và làm c	 sT �� hi�u ��Mc các chu-n khác.  

+ M0i m#t ch! �� (n#i dung, ch�	ng...) ��u ph
i có nhVng chu-n �Ii di�n 

��Mc chNn �� �ánh giá. 

+ S. l�Mng chu-n c*n �ánh giá T m0i ch! �� (n#i dung, ch�	ng...) t�	ng 

Ang v�i thSi l�Mng quy �5nh trong phân ph.i ch�	ng trình dành cho ch! 

�� (n#i dung, ch�	ng...) �ó. Nên �� s. l�Mng các chu-n kY nZng và chu-n 

�òi hDi mAc �# v�n d[ng nhi�u h	n. 

— Các khâu c	 b
n thi�t k� ma tr�n �� ki�m tra. 

+ Li�t kê tên các ch! �� (n#i dung, ch�	ng...) c*n ki�m tra.  

+ Vi�t các chu-n c*n �ánh giá �.i v�i m0i c1p �# t� duy. 

+ Quy�t �5nh phân ph.i t7 l� % �i�m cho m0i ch! �� (n#i dung, ch�	ng...). 

+ Tính s. �i�m cho m0i ch! �� (n#i dung, ch�	ng...) t�	ng Ang v�i t7 l� %. 

+ Quy�t �5nh s. câu hDi cho m0i chu-n t�	ng Ang và �i�m t�	ng Ang. 

+ Tính t9ng s. �i�m và t9ng s. câu hDi cho m0i c#t và ki�m tra t7 l� % t9ng 

s. �i�m phân ph.i cho m0i c#t. 

+ Hánh giá lIi ma tr�n và ch7nh sJa n�u th1y c*n thi�t.  

+ Chú ý khi quy�t �5nh t7 l� % �i�m và tính t9ng s. �i�m:  

•  CZn cA vào m[c �ích c!a �� ki�m tra, cZn cA vào mAc �# quan trNng c!a 

m0i ch! �� (n#i dung, ch�	ng...) trong ch�	ng trình và thSi l�Mng quy 

�5nh trong phân ph.i ch�	ng trình �� phân ph.i t7 l� % �i�m cho t\ng 

ch! ��. 



  | MODULE TRUNG HọC PHổ THÔNG 24 
82

•   CZn cA vào m[c �ích c!a �� ki�m tra �� quy�t �5nh s. câu hDi cho m0i 

chu-n c*n �ánh giá, T m0i ch! ��, theo hàng. GiVa ba c1p �#: nh�n bi�t, 

thông hi�u, v�n d[ng theo thA t_ nên theo t7 l� phù hMp v�i ch! ��,  

n#i dung và trình �#, nZng l_c c!a hNc sinh. 

•   CZn cA vào s. �i�m �ã xác �5nh �� quy�t �5nh s. �i�m và s. câu hDi 

t�	ng Ang (trong �ó m0i câu hDi dIng trcc nghi�m khách quan nên có s. 

�i�m bdng nhau). 

•   N�u �� ki�m tra k�t hMp c
 hai hình thAc trcc nghi�m khách quan và t_ 

lu�n thì c*n xác �5nh t7 l� % t9ng s. �i�m c!a m0i hình thAc, có th� thi�t 

k� m#t ma tr�n chung hoec thi�t k� riêng 2 ma tr�n. 

•   N�u t9ng s. �i�m khác 10 thì c-n quy �9i v� �i�m 10 theo t7 l� %. 

Hoạt động 5. Tìm hiểu việc biên soạn đề kiểm tra. 

1. NHIỆM VỤ 

 BIn hãy k�t hMp thông tin c	 b
n d��i �ây v�i kinh nghi�m b
n thân, 

hãy tr
 lSi câu hDi: Làm th� nào �� biên soIn �� ki�m tra ��Mc t.t? 
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2. THÔNG TIN CƠ BẢN 

2.1. Biên soạn câu hỏi theo ma trận 

* Vi�c biên so�n câu h"i theo ma tr%n c�n &'m b'o nguyên t)c: m0i câu hDi 

ch7 ki�m tra m#t chu-n hoec m#t v1n ��, khái ni�m; s. l�Mng câu hDi và 

t9ng s. câu hDi do ma tr�n �� quy �5nh. 

H� các câu hDi biên soIn �It ch1t l�Mng t.t, c*n biên soIn câu hDi tho
 

mãn các yêu c*u sau: 

* Các yêu c�u &*i v,i câu h"i tr)c nghi�m khách quan nhi/u l0a ch1n:  

— Câu hDi ph
i �ánh giá nhVng n#i dung quan trNng c!a ch�	ng trình. 

— Câu hDi ph
i phù hMp v�i các tiêu chí ra �� ki�m tra v� met trình bày và 

s. �i�m t�	ng Ang. 

— Câu dfn ph
i �et ra câu hDi tr_c ti�p hoec m#t v1n �� c[ th�. 

— Không trích dfn nguyên vZn nhVng câu có s{n trong sách giáo khoa. 

— T\ ngV, c1u trúc c!a câu hDi ph
i rõ ràng và dg hi�u �.i v�i mNi hNc sinh. 

— M0i ph�	ng án nhigu ph
i hMp lí �.i v�i nhVng hNc sinh không ncm 

vVng ki�n thAc. 

— M0i ph�	ng án sai nên xây d_ng d_a trên các l0i hay nh�n thAc sai l�ch 

c!a hNc sinh. 

— Háp án �úng c!a câu hDi này ph
i �#c l�p v�i �áp án �úng c!a các câu 

hDi khác trong bài ki�m tra. 

— Ph*n l_a chNn ph
i th.ng nh1t và phù hMp v�i n#i dung c!a câu dfn. 

—  M0i câu hDi ch7 có m#t �áp án �úng, chính xác nh1t. 

— Không ��a ra ph�	ng án “T�t c' các &áp án trên &/u &úng” hoec “không 

có ph�5ng án nào &úng”, hoec “Ph�5ng án khác”... 

* Các yêu c�u &*i v,i câu h"i t0 lu%n: 

— Câu hDi ph
i ph
n ánh ��Mc n#i dung quan trNng c!a ch�	ng trình. 

— Câu hDi ph
i phù hMp v�i các tiêu chí ra �� ki�m tra v� met trình bày và 

s. �i�m t�	ng Ang. 

— Câu hDi yêu c*u hNc sinh ph
i v�n d[ng ki�n thAc vào các tình hu.ng m�i.  

— Câu hDi th� hi�n rõ n#i dung và c1p �# t� duy c*n �o. 
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— N#i dung câu hDi �et ra m#t yêu c*u và các h��ng dfn c[ th� v� cách 

th_c hi�n yêu c*u �ó. 

— Yêu c*u c!a câu hDi phù hMp v�i trình �# và nh�n thAc c!a hNc sinh. 

— Yêu c*u hNc sinh ph
i am hi�u nhi�u h	n là ghi nh� nhVng khái ni�m, 

thông tin; tránh nhVng câu hDi yêu c*u hNc sinh hNc thu#c lòng. 

— Ngôn ngV sJ d[ng trong câu hDi ph
i truy�n t
i ��Mc h�t nhVng yêu c*u 

c!a giáo viên ra �� ��n hNc sinh. 

— N�u câu hDi yêu c*u hNc sinh nêu quan �i�m và chAng minh cho quan 

�i�m c!a mình thì c*n nêu rõ: bài tr
 lSi c!a hNc sinh s} ��Mc �ánh giá 

d_a trên nhVng l�p lu�n logic mà hNc sinh �ó ��a ra �� chAng minh và 

b
o v� quan �i�m c!a mình chA không ch7 �	n thu*n là nêu quan �i�m �ó. 

* Xây d0ng h�,ng d=n ch�m (&áp án) và thang &i@m:  

 Vi�c xây d_ng h��ng dfn ch1m (�áp án) và thang �i�m �.i v�i bài ki�m 

tra c*n �
m b
o các yêu c*u: 

— N#i dung: khoa hNc và chính xác. 

— Cách trình bày: c[ th�, chi ti�t nh�ng ngcn gNn và dg hi�u. 

— Phù hMp v�i ma tr�n �� ki�m tra. 

* Cách tính &i@m &/ ki@m tra theo hình thCc tr)c nghi�m khách quan  

— Cách 1: L1y �i�m toàn bài là 10 �i�m và chia ��u cho t9ng s. câu hDi.  

Ví dD: N�u �� ki�m tra có 40 câu hDi thì m0i câu hDi ��Mc 0,25 �i�m. 

— Cách 2: T9ng s. �i�m c!a �� ki�m tra bdng t9ng s. câu hDi. M0i câu tr
 

lSi �úng ��Mc 1 �i�m, m0i câu tr
 lSi sai ��Mc 0 �i�m.  

Sau �ó quy �i�m c!a hNc sinh v� thang �i�m 10 theo công thAc: 

max

10X

X

, trong �ó: 

X là s� �i�m ��t ���c c�a h�c sinh.  

X

max

 là t�ng s� �i�m c�a ��. 

Ví dD: N�u �� ki�m tra có 40 câu hDi, m0i câu tr
 lSi �úng ��Mc 1 �i�m, 

m#t hNc sinh làm ��Mc 32 �i�m thì quy v� thang �i�m 10 là: 

10×32

= 8

40

 �i�m. 

* Cách tính &i@m &/ ki@m tra theo hình thCc t0 lu%n 
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Cách tính �i�m tuân th! chet ch} các b��c t\ b��c 3 ��n b��c 6 ph*n 

thi�t l�p ma tr�n �� ki�m tra; khuy�n khích giáo viên sJ d[ng kY thu�t 

Rubric trong vi�c tính �i�m và ch1m bài t_ lu�n (tham kh'o các tài li�u 

v/ &ánh giá kEt qu' h1c t%p c�a h1c sinh ). 

* Cách tính &i@m &/ ki@m tra kEt hFp hình thCc tr)c nghi�m khách quan và 

t0 lu%n 

— Cách 1: Hi�m toàn bài là 10 �i�m. Phân ph.i �i�m cho m0i ph*n t_ lu�n, 

trcc nghi�m khách quan theo nguyên tcc: s. �i�m m0i ph*n t7 l� thu�n 

v�i thSi gian d_ ki�n hNc sinh hoàn thành t\ng ph*n và m0i câu trcc 

nghi�m khách quan có s. �i�m bdng nhau. 

Ví dD: N�u �� dành 30% thSi gian cho trcc nghi�m khách quan và 70% 

thSi gian dành cho t_ lu�n thì �i�m cho t\ng ph*n l*n l�Mt là 3 �i�m và 7 

�i�m. N�u có 12 câu trcc nghi�m khách quan thì m0i câu tr
 lSi �úng s} 

��Mc 

3

0,25

12

= �i�m. 

— Cách 2: Hi�m toàn bài bdng t9ng �i�m c!a hai ph*n. Phân ph.i �i�m 

cho m0i ph*n theo nguyên tcc: s. �i�m m0i ph*n t7 l� thu�n v�i thSi 

gian d_ ki�n hNc sinh hoàn thành t\ng ph*n và m0i câu trcc nghi�m 

khách quan tr
 lSi �úng ��Mc 1 �i�m, sai ��Mc 0 �i�m. 

Khi �ó cho �i�m c!a ph*n trcc nghi�m khách quan tr��c rii tính �i�m 

c!a ph*n t_ lu�n theo công thAc sau:  

 

 

TN TL

TL

TN

X .T

X =

T

, trong �ó: 

X

TN

 là �i�m c�a ph�n tr c nghi!m khách quan. 

X

TL

 là �i�m c�a ph�n t& lu'n.  

T

TL

 là s� th)i gian dành cho vi!c tr, l)i ph�n  

t& lu'n. 

T

TN

 là s� th)i gian dành cho vi!c tr, l)i ph�n tr c 

nghi!m khách quan). 

Chuy�n �9i �i�m c!a hNc sinh v� thang �i�m 10 theo công thAc:  

max

10X

X

, trong �ó: 

X là s� �i�m ��t ���c c�a h�c sinh. 

X

max

 là t�ng s� �i�m c�a ��. 
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Ví dD: N�u ma tr�n �� dành 40% thSi gian cho trcc nghi�m khách quan 

và 60% thSi gian dành cho t_ lu�n và có 12 câu trcc nghi�m khách quan 

thì �i�m c!a ph*n trcc nghi�m khách quan là 12; �i�m c!a ph*n t_ lu�n 

là: 

TL

12 60

X 18

40

×

= = . Hi�m c!a toàn bài là: 12 + 18 = 30. N�u m#t hNc sinh 

�It ��Mc 27 �i�m thì quy v� thang �i�m 10 là: 

10 27

9

30

×

=  �i�m. 

2.2. Xem xét lại việc biên soạn đề kiểm tra 

Sau khi biên soIn xong �� ki�m tra c*n xem xét lIi vi�c biên soIn �� 

ki�m tra, gim các b��c sau: 

— H.i chi�u t\ng câu hDi v�i h��ng dfn ch1m và thang �i�m, phát hi�n 

nhVng sai sót hoec thi�u chính xác c!a �� và �áp án. SJa các t\ ngV,  

n#i dung n�u th1y c*n thi�t �� �
m b
o tính khoa hNc và chính xác. 

— H.i chi�u t\ng câu hDi v�i ma tr�n ��, xem xét câu hDi có phù hMp v�i chu-n 

c*n �ánh giá không? Có phù hMp v�i c1p �# nh�n thAc c*n �ánh giá không? 

S. �i�m có thích hMp không? ThSi gian d_ ki�n có phù hMp không? 

— ThJ �� ki�m tra �� ti�p t[c �i�u ch7nh �� cho phù hMp v�i m[c tiêu, 

chu-n ch�	ng trình và �.i t�Mng hNc sinh (nEu có &i/u ki�n). 

— Hoàn thi�n ��, h��ng dfn ch1m và thang �i�m. 

Hoạt động 6. Tìm hiểu ưu, nhược điểm của các loại trắc nghiệm 

khách quan. 

1. NHIỆM VỤ  

BIn hãy �ánh giá �u và nh�Mc �i�m c!a các loIi trcc nghi�m khách quan 

sau khi nghiên cAu các thông tin c	 b
n d��i �ây: 
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2. THÔNG TIN CƠ BẢN 

2.1. Ưu điểm 

Vi�c sJ d[ng ph�	ng pháp trcc nghi�m khách quan trong ki�m tra, �ánh 

giá r1t ph9 bi�n trên th� gi�i và �ang d*n d*n ��Mc áp d[ng T Vi�t Nam 

do nó có các �u �i�m n9i b�t nh� sau: 

— Trcc nghi�m bao gim m#t chu0i nhVng thao tác �	n gi
n xác �5nh,  

do �ó sJ d[ng trcc nghi�m s} ti�t ki�m ��Mc thSi gian thi và kinh phí 

ch1m �i�m. 

— Vi�c �ánh giá k�t qu
 bdng trcc nghi�m �	n gi
n, xác �5nh (có th� dùng máy 

vi tính �� ch1m) nên k�t qu
 c!a bài trcc nghi�m mang tính khách quan, 

không ph[ thu#c vào ng�Si ch1m. 

— Cho phép trong m#t thSi gian ngcn có th� ki�m tra ��Mc nhi�u ki�n thAc, 

kY nZng, do �ó có th� tr
i ra trên m#t n#i dung r1t r#ng, góp ph*n ch.ng 

hNc t!, hNc l�ch. 

— Ta có th� ��a các câu hDi �� tIo �� ki�m tra trcc nghi�m khách quan 

bdng máy vi tính. H	n nVa có th� t9 chAc cho hNc sinh �#c l�p làm bài, 

t_ ki�m tra k�t qu
, bi�t �i�m s. bài làm c!a mình ngay trên máy. NhS 

v�y giáo viên có th� ti�t ki�m ��Mc thSi gian làm ��, t9 chAc thi và ch1m 

�i�m; �ing thSi góp ph*n tZng c�Sng kh
 nZng t_ hNc c!a hNc sinh. 

— Ki�m tra, �ánh giá bdng trcc nghi�m cho phép l�Mng hoá ��Mc hi�u qu
 

gi
ng dIy. Thông qua các bài trcc nghi�m, giáo viên có th� �ánh giá ��Mc 

k�t qu
 hNc t�p m#t cách t�	ng �.i chính xác. T\ �ó có th� �i�u ch7nh 

hoIt �#ng dIy và hoIt �#ng hNc �� �It k�t qu
 cao nh1t. 

— Trcc nghi�m gây hAng thú và tính tích c_c hNc t�p c!a hNc sinh. Khi làm 

bài trcc nghi�m, hNc sinh ph
i có thao tác t� duy nhanh, chính xác,  

hIn ch� vi�c quay cóp, sJ d[ng tài li�u, trao �9i bài. hNc sinh ph
i suy 

nghY cao �#, t�p trung t.i �a �� làm bài cho k5p thSi gian cho phép. 

2.2. Nhược điểm 

Vi�c ki�m tra, �ánh giá bdng trcc nghi�m c�ng có nhVng nh�Mc �i�m 

nh1t �5nh: 

— Khó �ánh giá ��Mc b� sâu c!a ki�n thAc. 
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— Khó �ánh giá quá trình suy nghY dfn t�i k�t qu
 làm bài trcc nghi�m,  

do �ó khó khZn trong vi�c ki�m tra nZng l_c t� duy (�ec bi�t là t� duy 

sáng tIo) và phát hi�n, sJa chVa sai l*m cho hNc sinh. 

— Có y�u t. may r!i, ngfu nhiên trong k�t qu
 làm bài trcc nghi�m. 

— Trcc nghi�m gim ch! y�u là nhVng câu hDi v�i nhVng câu tr
 lSi có s{n, 

do �ó khó ki�m tra ��Mc nZng l_c sJ d[ng ngôn ngV, kí hi�u toán hNc. 

Ngày nay v�i s_ phát tri�n mInh m} c!a khoa hNc kY thu�t, �ec bi�t  

là s_ phát tri�n mInh m} c!a máy tính và các ph*n m�m dIy hNc,  

trcc nghi�m s} ��Mc giáo viên và hNc sinh sJ d[ng r#ng rãi. Tuy nhiên 

trcc nghi�m vfn có nhVng hIn ch�. Vì v�y c*n cZn cA vào m[c tiêu,  

yêu c*u ki�m tra, �ánh giá, vào �ec �i�m c!a t\ng n#i dung dIy hNc,  

vào hoàn c
nh �i�u ki�n c[ th� �� quy�t �5nh tr�Sng hMp nào nên sJ 

d[ng trcc nghi�m, tr�Sng hMp nào không và tr�Sng hMp nào nên ph.i 

hMp trcc nghi�m v�i nhVng ph�	ng pháp �ánh giá khác. 

Hoạt động 7. Tìm hiểu trường hợp vận dụng kiểm tra, đánh giá 

theo hình thức trắc nghiệm, tự luận. 

1. NHIỆM VỤ  

Theo bIn, trong ki�m tra, �ánh giá, khi nào nên s2 d�ng hình thAc trcc 

nghi,m khách quan, khi nào nên sJ d[ng hình thAc t� lu@n? 
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2. THÔNG TIN CƠ BẢN 

* Theo ý ki=n c�a các chuyên gia v0 tr+c nghi,m, ta nên s2 d�ng t_ lu�n /7 

kh4o sát thành qu4 h%c t@p trong nhCng tr��ng h1p d�5i /ây: 

— Khi nhóm h%c sinh /�1c kh4o sát không quá /ông và /0 kh4o sát chE 

/�1c s2 d�ng m�t lFn, không dùng l�i nCa. 

— Khi giáo viên c9 g+ng tìm m%i cách có th7 /�1c /7 khuy=n khích s� phát 

tri7n kH n:ng diIn t4 bJng v:n vi=t. 

— Khi giáo viên tin t�Kng v0 kh4 n:ng phê phán và chLm bài c�a mình m�t 

cách vô t� và chính xác h�n là vào kh4 n:ng so�n th4o nhCng câu tr+c 

nghi,m th@t t9t. 

— Khi không có nhi0u th�i gian so�n th4o bài kh4o sát nh�ng l�i có nhi0u 

th�i gian /7 chLm bài. 

* Ng�1c l�i, ta nên s2 d�ng tr+c nghi,m khách quan trong nhCng tr��ng 

h1p sau: 

— Khi giáo viên cFn kh4o sát thành qu4 h%c t@p c�a s9 /ông h%c sinh, hay 

mu9n rJng bài kh4o sát Ly có th7 /�1c s2 d�ng l�i vào m�t lúc khác. 

— Khi giáo viên mu9n có nhCng /i7m s9 /áng tin c@y, không ph� thu�c vào 

ch� quan ng��i chLm bài. 

— Khi giáo viên có nhi0u câu h)i tr+c nghi,m t9t /ã /�1c d� trC sQn /7 có 

th7 l�a ch%n và so�n l�i m�t bài tr+c nghi,m m5i và mu9n chLm nhanh 

/7 s5m công b9 k=t qu4. 

— Khi giáo viên mu9n ng:n ng�a n�n h%c t�, h%c vRt. 

Hoạt động 8. Tìm hiểu các yêu cầu đối với câu hỏi trắc nghiệm 

khách quan. 

1. NHIỆM VỤ 

BIn hãy �Nc thông tin d��i �ây và tr
 lSi câu hDi: H� có b# câu hDi trcc 

nghi�m khách quan, c*n ph
i tho
 mãn nhVng yêu c*u gì? 
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2. THÔNG TIN CƠ BẢN 

Các yêu c*u �.i v�i câu hDi trcc nghi�m khách quan: 

— Câu hDi ph
i �ánh giá nhVng n#i dung quan trNng c!a ch�	ng trình. 

— Câu hDi ph
i phù hMp v�i các tiêu chí ra �� ki�m tra v� met trình bày và 

s. �i�m t�	ng Ang. 

— Câu dfn ph
i �et ra câu hDi tr_c ti�p hoec m#t v1n �� c[ th�. 

— Không nên trích dfn nguyên vZn nhVng câu có s{n trong sách giáo khoa. 

— T\ ngV, c1u trúc c!a câu hDi ph
i rõ ràng và dg hi�u �.i v�i mNi hNc sinh.  

— M0i ph�	ng án nhigu ph
i hMp lí �.i v�i nhVng hNc sinh không ncm 

vVng ki�n thAc. 

— M0i ph�	ng án sai nên xây d_ng d_a trên các l0i hay nh�n thAc sai l�ch 

c!a hNc sinh. 

— Háp án �úng c!a câu hDi này ph
i �#c l�p v�i �áp án �úng c!a các câu 

hDi khác trong bài ki�m tra. 

— Ph*n l_a chNn ph
i th.ng nh1t và phù hMp v�i n#i dung c!a câu dfn. 

— M0i câu hDi ch7 có m#t �áp án �úng, chính xác nh1t. 

— Không ��a ra ph�	ng án “T�t c' các &áp án trên &/u &úng” hoec “Không 

có ph�5ng án nào &úng”... 
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Hoạt động 9. Tìm hiểu kĩ thuật biên soạn đề kiểm tra trắc nghiệm 

khách quan. 

1. NHIỆM VỤ 

BIn hãy tham kh
o thông tin c	 b
n d��i �ây, k�t hMp v�i kinh nghi�m 

b
n thân và trao �9i v�i �ing nghi�p �� nêu yêu c*u, �u �i�m, nh�Mc 

�i�m c!a t\ng loIi �� ki�m tra trcc nghi�m khách quan: 

— Câu hDi lSi ngcn: 

 

 

 

 

 

 

— Câu hDi �úng — sai: 

 

 

 

 

 

 

 

— Câu hDi t�	ng thích, ghép �ôi: 
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— Câu hDi l_a chNn m#t trong nhi�u ph�	ng án: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

— Câu hDi g.c: 

 

 

 

 

 

 

 

— Câu hDi trcc nghi�m liên k�t: 
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2. THÔNG TIN CƠ BẢN 

2.1. Câu trả lời ngắn 

*  Yêu c�u: Tr
 lSi m#t câu hDi hoec �i�n thêm vào m#t câu cho hMp nghYa 

bdng m#t t\, m#t nhóm t\, m#t kí hi�u, m#t công thAc... 

Ví d[:   

1) Ng�Si ��a ra công thAc E = M.c

2

 là ....... (Einstein) 

2)  Hoàn Thanh niên C#ng s
n Hi Chí Minh thành l�p nZm ...... (1931) 

 3) Mg + 2HCl → ................ (MgCl

2

 + H

2

) 

* Mu &i@m: 

— Dg xây d_ng. 

— Ng�Si hNc không th� �oán mò. 

* Nh�Fc &i@m: 

— Th�Sng ch7 ��Mc dùng �� ki�m tra trình �# mAc �# nh�n bi�t, thông hi�u. 

— Hôi khi khó �ánh giá �úng n#i dung tr
 lSi. 

Ví d[: 

Câu 1: SEA Games 22 ��Mc t9 chAc tIi: 

BZng C.c  � 

Hà N#i  � 

Câu 2: Kim loIi có tính ch1t v�t lí �ec tr�ng là: 

Dfn �i�n � 

Dfn nhi�t � 

Tính d�o � 

... 

* L�u ý: 

— N#i dung c!a ph*n tr
 lSi càng cô �Nng càng t.t. 

— Nên dùng câu hDi tr_c ti�p h	n là câu �i�n khuy�t. 

— Chú ý v� yêu c*u c!a �	n v5 tính trong câu tr
 lSi bdng s. có thA nguyên. 

— Kho
ng tr.ng dành cho các câu tr
 lSi nên bdng nhau �� tránh s_ �oán mò. 
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2.2. Câu hỏi đúng – sai 

* Yêu c�u: 

ChNn m#t trong hai ph�	ng án: �úng — sai, ph
i — không ph
i, �ing ý — 

không �ing ý. 

Ví d[: 

Câu 1: Ti�n Giang là t7nh ndm T mi�n Hông 

Nam B#. 

Câu 2: Có ph
i Niu-t	n là ng�Si ��a ra hNc 

thuy�t ti�n hoá? 

Câu 3: BIn có �ing ý v�i ý ki�n cho rdng ti�ng 

Anh nên ��Mc dùng nh� m#t qu.c t� ngV? 

� Húng � Sai 

 

� Ph
i � Không ph
i 

 

� Hing ý � Không �ing ý 

* Mu &i@m: 

— Dg xây d_ng; 

— Có th� ra nhi�u câu m#t lúc vì t.n ít thSi gian cho m0i câu, vì v�y kh
 

nZng bao ph! ch�	ng trình r#ng h	n. 

* Nh�Fc &i@m: 

— Th�Sng ch7 ��Mc dùng �� ki�m tra mAc �# nh�n bi�t, thông hi�u; 

— T7 l� �oán mò �úng cao (50%). 

* L�u ý: 

— Tránh dùng câu ph! �5nh nhi�u l*n. 

Ví d[: 

Câu 1: Không có lí thuy�t nào là không có met hIn ch�. 

Câu 2: Không ai không bi�t �i�u c	 b
n là không ��Mc 

u.ng r�Mu bia khi lái xe. 

… 

� Húng � Sai 

� Húng � Sai 

— L�u ý ��n tính chet ch} khi dùng câu gim hai m�nh �� có liên h� nhân — qu
. 

Ví d[: 

Con ng�Si mu.n tin tIi ��Mc thì ph
i hIn ch� sinh ��. 
� Húng � Sai 

...  



 
         KĨ THUẬT KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ DẠY HỌC |  95

2.3. Câu hỏi tương thích/ghép đôi 

*  Yêu c�u: L_a chNn s_ t�	ng ��	ng hoec s_ phù hMp cho m0i cep thông 

tin t\ b
ng truy (Premises)/c#t 1 và b
ng chNn (Responses)/c#t 2. 

Ví d[ 1: Ghép s. T c#t 2 v�i chV T c#t 1 cho phù hMp.  

1  2 

A. And  1. Adjective 

B. Dog  2. Adverb 

C. Jump  3. Conjunction 

D. She  4. Noun 

E. Quickly  5. Preposition 

   6. Pronoun 

  7. Verb 

A —... ; B —...; C —...; D —...; E —... 

(Có th� dùng bút �� k�t n.i giVa dòng T c#t 1 v�i dòng T c#t 2). 

* Mu &i@m: 

— Dg xây d_ng. 

— Có th� hIn ch� s_ �oán mò bdng cách tZng s. l�Mng thông tin trong 

b
ng chNn. 

* Nh�Fc &i@m: 

— Ch7 ch! y�u dùng �� ki�m tra kh
 nZng nh�n bi�t. 

— Thông tin có tính dàn tr
i, không nh1n mInh ��Mc nhVng �i�u quan 

trNng h	n. 

* L�u ý: 

— L�Mng thông tin trong b
ng chNn c*n nhi�u h	n l�Mng thông tin trong 

b
ng truy. 

— Thông tin trong b
ng chNn nên ��Mc x�p thA t_ theo b
ng chV cái  

(cho các mfu t_ �*u tiên) hoec thA t_ tZng d*n c!a dãy s.. 
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2.4. Câu hỏi lựa chọn một trong nhiều phương án (Multichoice) 

*  Yêu c�u: L_a chNn m#t ph�	ng án tr
 lSi �úng hoec �úng nh1t trong s. 

các ph�	ng án ��Mc cho s{n. 

— Ví d[ 1 : 

Câu 1. Nghi�m c!a ph�	ng trình (x — 7)/4 = 5 — 2x là:  

A. x = 2. 

B. x = 3. 

C. x = 4. 

D. x = 5. 

— Ví d[ 2: 

Câu 1. Y�u t. nào sau �ây ��Mc quan tâm nhi�u nh1t khi chNn �5a �i�m 

làm th! �ô cho m#t qu.c gia? 

A. Khí h�u. 

B. Dân s.. 

C. C	 sT hI t*ng. 

D. V5 trí �5a lí. 

— Ví d[ 3: 

Câu 1. Trong công nghi�p, nhôm ��Mc �i�u ch� bdng ph�	ng pháp: 

A. Hi�n phân dung d5ch. 

B. Hi�n phân nóng ch
y. 

C. Nhi�t luy�n. 

D. Thu� luy�n. 

— Ví d[ 4: 

Câu 1. Tác gi
 c!a bài th	 Ta &i t,i là: 

A. Nhà th	 Chính HVu. 

B. Nhà th	 T. HVu. 

C. Nhà th	 Thôi HVu. 

D. Nhà th	 Ch� Lan Viên. 
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* Mu &i@m: 

— Có th� ��Mc sJ d[ng �� ki�m tra các kY nZng nh�n thAc b�c cao. 

— Tránh ��Mc y�u t. m	 hi so v�i loIi câu hDi tr
 lSi ngcn. 

Ví d[: V� th� thao: 

Y�u SEA Games 22 ��Mc t9 chAc tIi: ... ( Vi�t Nam) 

T.t SEA Games 22 ��Mc t9 chAc tIi: 

A. In-�ô-nê-xi-a. 

B. Mi-an-ma. 

C. Thái Lan. 

D. Vi�t Nam. 

— Tránh ��Mc nh�Mc �i�m ng�Si hNc ch7 bi�t m#t phát bi�u là sai nh�ng có 

th� không bi�t phát bi�u �úng là nh� th� nào (so v�i loIi câu hDi �úng — sai) 

Ví d[: V� l5ch sJ: 

Y�u 

Hoàn Thanh niên C#ng s
n Hi Chí Minh ��Mc thành l�p nZm 1930. 

� Húng � Sai 

T.t 

Hoàn Thanh niên C#ng s
n Hi Chí Minh thành l�p nZm:  

A. 1930. 

B. 1931. 

C. 1932. 

D. 1933. 

Ví d[: (môn V�t lí �Ii c�	ng): 

M#t ch1t �i�m chuy�n �#ng trên m#t tr[c x có toI �# là: x = 11 + 35t + 41t

2

 (m) 

1.  Ch1t �i�m �ang th_c hi�n chuy�n �#ng: 

A. Th�ng ��u. 

B. Th�ng nhanh d*n ��u. 

C. Th�ng ch�m d*n ��u. 

D. Không th� xác �5nh. 
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2.  Gia t.c c!a ch1t �i�m là: 

A. 11 m/s

2 

. 

B. 22 m/s

2

. 

C. 41 m/s

2

. 

D. 82 m/s

2

. 

3. V�n t.c c!a ch1t �i�m sau 5 giây �*u tiên là: 

A. 175 m/s. 

B. 186 m/s. 

C. 410 m/s. 

D. 445 m/s. 

— Yêu c*u l_a chNn ph�	ng án t.t nh1t có th� hIn ch� ��Mc khó khZn khi 

ph
i xác �5nh m#t phát bi�u là sai hoàn toàn. 

— V�i nhi�u ph�	ng án l_a chNn, có th� �ánh giá xu h��ng ng�Si hNc 

th�Sng sa vào nhVng �i�m y�u nào. 

* Nh�Fc &i@m: 

— Khó biên soIn các câu hDi dùng �� �ánh giá các kY nZng nh�n thAc b�c cao. 

— Ví có nhi�u ph�	ng án ��Mc chNn nên khó xây d_ng các câu hDi có ch1t 

l�Mng cao. 

— Tin tIi t7 l� �oán mò. T7 l� này ph[ thu#c vào s. ph�	ng án ��Mc cho: 

S� ph��ng án/câu T� l� �oán mò �úng 

3 33,3% 

4 25% 

5 20% 

* L�u ý: 

 Không nên ��a ra nhi�u ý khác nhau trong cùng m#t ph�	ng án. 
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Ví d[: V� �5a lí: 

Y�u 

Hà N#i là m#t thành ph.: 

A. R#ng và �ông dân c� nh1t T Vi�t Nam. 

B. Có khí h�u nóng và -m. 

C. Du l5ch và xu1t kh-u nhi�u rau qu
. 

D. � vùng �ing bdng Nam B#. 

T.t 

Hà N#i là m#t thành ph.: 

A. Hông dân c� nh1t T Vi�t Nam. 

B. Có khí h�u nóng. 

C. Xu1t kh-u nhi�u rau qu
. 

D. � vùng ven bi�n. 

— Tránh dùng các câu hDi ph! �5nh. 

— Không nên ��a ph�	ng án l_a chNn “T1t c
 các câu trên ��u sai” hoec 

“T1t c
 các câu trên ��u �úng”, “Ph�	ng án khác”... 

— Các ph�	ng án l_a chNn nên ��Mc scp x�p theo m#t tr�t t_ nh1t �5nh �� 

tránh s_ nh*m lfn c!a ng�Si hNc. Ví d[ n�u là các con s. thì nên scp x�p 

chúng theo thA t_ tZng d*n hoec gi
m d*n. 

2.5. Câu hỏi gốc 

* Khái ni�m: Câu hDi g.c là dIng câu hDi T dIng t9ng quát, có th� ��Mc  

lcp ghép v�i các n#i dung c[ th� nhdm cho ra các câu hDi trcc nghi�m 

hoàn ch7nh. 

Ví d[:  

(1) T\ �ing nghYa v�i.............. là: 

A. Ph�	ng án �úng. 

B. Ph�	ng án sai. 

C. Ph�	ng án sai. 

D. Ph�	ng án sai. 

(2) ........... là m#t bài th	/tác ph-m c!a.................. 

A. Ph�	ng án sai. 
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B. Ph�	ng án �úng. 

C. Ph�	ng án sai. 

D. Ph�	ng án sai. 

 (3) Ph�	ng trình b�c 2 “2x

2

 + 3x +1 = 0” có nghi�m là: 

A. Ph�	ng án sai. 

B. Ph�	ng án sai. 

C. Ph�	ng án sai. 

D. Ph�	ng án �úng. 

* M�t s* d�ng câu h"i g*c: 

Sau �ây là m#t s. câu hDi g.c ��Mc phân chia theo 2 nhóm nh� sau (theo 

sau các câu hDi trên là các ph�	ng án l_a chNn): 

— Hi�u bi�t khái ni�m: 

+ ChNn �5nh nghYa t.t nh1t cho khái ni�m....................................................... 

+ ChNn �5nh nghYa �úng cho khái ni�m............................................................ 

+ .................. có nghYa là...................................................................................... 

+ Khái ni�m �ing nghYa v�i.................. là......................................................... 

+ S_ khác nhau giVa.................. và.................. là.............................................. 

+ S_ t�	ng �ing giVa.................. và.................. là............................................ 

+ Ví d[ c!a.................. là.................................................................................... 

— Hi�u bi�t nguyên lí (hoec �5nh lí, �5nh lu�t...):  

+ Nguyên lí chi ph.i hi�n t�Mng.................. là:  

A..... B...... C...... D..... 

+ Nguyên lí �úng nh1t �� gi
i thích hi�n t�Mng.................. là: 

A..... B...... C...... D..... 

+ Nguyên nhân c!a hi�n t�Mng.................. là: 

A..... B...... C...... D..... 

+ M.i liên h� giVa.................. và.................. ��Mc th� hi�n trong nguyên lí 

A..... B...... C...... D..... 

Ví d[ c!a nguyên lí.................. là: 



 
         KĨ THUẬT KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ DẠY HỌC |  101

— Hi@u biEt quy trình:  

+ ThA t_ c!a công vi�c �� gi
i quy�t v1n ��.................. là:............................... 

A..... B...... C...... D..... 

+ Quy trình nào sau �ây là thích hMp nh1t �� gi
i quy�t v1n ��....................? 

A..... B...... C...... D..... 

+ M#t ng�Si ��a ra quy trình sau ��................... Quy trình này còn thi�u 

khâu nào sau �ây? 

A..... B...... C...... D..... 

2.6. Câu hỏi trắc nghiệm liên kết 

* Gi,i thi�u:  

— Khái ni�m: Trcc nghi�m liên k�t là m#t h� th.ng các câu hDi trcc nghi�m 

khách quan d_a trên m#t t�p hMp s. li�u/dV ki�n/gi
 thuy�t chung. Các 

thông tin chung này có th� T d��i dIng bài vi�t, b
ng bi�u, �i th5, b
n �i, 

hoec tranh 
nh. 

— Cách xây d_ng: 

+ ChNn m#t t�p hMp s. li�u/dV ki�n/gi
 thuy�t chung. 

+ Xây d_ng các câu hDi trcc nghi�m khách quan xung quanh t�p hMp thông 

tin trên. 

— M[c �ích: Nhdm �ánh giá kh
 nZng c!a ng�Si hNc T các mAc kY nZng 

nh�n thAc b�c cao (áp d[ng, phân tích, t9ng hMp, �ánh giá). 

* Các mDc tiêu &ánh giá c�a câu h"i tr)c nghi�m liên kEt:  

Các câu hDi trcc nghi�m liên k�t có th� ��Mc dùng �� �ánh giá kY nZng 

nh�n thAc T nhi�u mAc �#. Sau �ây là m#t s. ví d[: 

— Hánh giá kh
 nZng nh�n di�n thông tin: bi�t chNn lNc thông tin phù hMp 

v�i m[c �ích công vi�c. 

M#t hNc sinh làm r	i T sân tr�Sng m#t cây bút. BIn này mu.n vi�t m#t 

thông báo �� dán T b
ng thông tin c!a tr�Sng, v�i m[c �ích nhS các bIn 

tìm lIi cây bút. BIn 1y nên chNn nhVng �i�u nào d��i �ây �� ��a vào 

thông báo c!a mình (Hánh d1u ×  vào ô ��Mc chNn): 
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a) Cây bút có vD màu xanh. 

b) Cây bút có m_c vi�t màu �en. 

c) Cây bút r1t �|p.  

d) Cây bút là quà teng c!a M| nhân ngày sinh nh�t. 

e) Cây bút r1t �ct ti�n. 

� Nên 

� Nên 

� Nên 

� Nên 

� Nên 

� Không nên 

� Không nên 

� Không nên 

� Không nên 

� Không nên 

— Hánh giá kh
 nZng khái quát hoá thông tin: Rút ra các quy lu�t, nh�n 

�5nh t\ các dV ki�n 

Ví d[: B
ng sau �ây cho bi�t t7 l� tJ vong (tính trên 100.000 ng�Si da trcng) 

do tai nIn xe máy T MY trong hai nZm 1957 và 1958. 

	� tu#i Nam N% 

Cho t1t c
 �# tu9i 

1 — 4 

5 — 14 

15 — 19 

20 — 24 

25 — 44 

45 — 64 

T\ 65 trT lên 

32,9 

10,5 

10,4 

54,2 

76,3 

35,6 

33,1 

58,4 

11,1 

8,0 

5,4 

16,4 

12,7 

9,1 

12,9 

22,5 

D_a trên b
ng s. li�u này, hãy �ánh giá các phát bi�u sau �ây: 

Phát bi(u 	 S 

a) T7 l� tJ vong c!a nam cao h	n c!a nV. 

b) Tai nIn xe máy là nguyên nhân chính dfn ��n tJ vong �.i 

v�i ng�Si trong �# tu9i 20 — 24. 

c) Hàn ông t\ 65 tu9i trT lên lái xe ít c-n th�n h	n nam thanh 

niên trong �# tu9i 15 — 19. 

d) T7 l� tJ vong c!a �àn ông t\ 65 tu9i trT lên là cao nh1t. 

e) N�u tính chung cho mNi lAa tu9i thì có kho
ng 11% ph[ nV 

ch�t vì tai nIn xe máy. 

� 

� 

 

� 

 

� 

� 

� 

� 

 

� 

 

� 

� 
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H��ng dfn:  

— ChNn H n�u phát bi�u là �úng so v�i các s. li�u. 

— ChNn S n�u phát bi�u là sai so v�i các s. li�u. 

— Ránh giá kh
 nZng v�n d[ng: V�n d[ng lí thuy�t �� gi
i quy�t/gi
i �áp 

v1n �� c[ th�. 

* Mu — nh�Fc &i@m c�a câu h"i tr)c nghi�m liên kEt: 

— �u �i�m: 

+ Có th� dùng các loIi s. li�u/thông tin khác nhau (chV vi�t, �i th5,  

bi�u b
ng...) cho câu hDi. 

+ Có th� �ánh giá các kY nZng nh�n thAc b�c cao. 

+ Bài trcc nghi�m có b. c[c gcn k�t h	n so v�i loIi trcc nghi�m khách 

quan thông th�Sng. 

— Nh�Mc �i�m 

+ Khó xây d_ng h	n loIi câu hDi trcc nghi�m khách quan thông th�Sng. 

+ Hòi hDi ng�Si ra �� bi�t cách s�u t�p, biên t�p, ph.i hMp các loIi s. li�u/ 

thông tin. 

* M�t s* l�u ý khi xây d0ng câu h"i tr)c nghi�m liên kEt: 

— ChNn lNc các loIi s. li�u/thông tin sao cho phù hMp t.t v�i m[c tiêu  

môn hNc. 

— ChNn lNc các loIi s. li�u/thông tin sao cho phù hMp v�i kh
 nZng nh�n 

di�n/hi�u c!a ng�Si hNc. 

— B
o �
m s. li�u/thông tin là m�i �.i v�i ng�Si hNc. 

— Ph*n gi�i thi�u s. li�u/thông tin chung c*n ngcn gNn nh�ng súc tích,  

dg hi�u. 

— Các câu hDi c*n ��Mc thi�t k� sao cho có th� t�n d[ng h�t nguin thông 

tin ��Mc cung c1p c
 v� chi�u r#ng lfn chi�u sâu. 

— L�Mng câu hDi c*n t7 l� v�i l�Mng thông tin cung c1p. 

— L�u ý các h��ng dfn �.i v�i vi�c xây d_ng các câu hDi trcc nghi�m khách 

quan nói chung. 
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Hoạt động 10. Tìm hiểu cách tính điểm. 

1. NHIỆM VỤ  

BIn hãy tham kh
o thông tin c	 b
n d��i �ây và cho bi�t cách tính �i�m 

cho các câu hDi trong �� ki�m tra nh� th� nào? 

— H� ki�m tra trcc nghi�m khách quan: 

 

 

 

 

 

 

— H� ki�m tra k�t hMp hình thAc t_ lu�n và trcc nghi�m khách quan: 

 

 

 

 

 

 

 

 

— H� ki�m tra t_ lu�n: 
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2. THÔNG TIN CƠ BẢN 

2.1. Đề kiểm tra trắc nghiệm khách quan  

— Cách 1: L1y �i�m toàn bài là 10 �i�m và chia ��u cho t9ng s. câu hDi.  

Ví dD: N�u �� ki�m tra có 40 câu hDi thì m0i câu hDi ��Mc 0,25 �i�m. 

— Cách 2: T9ng s. �i�m c!a �� ki�m tra bdng t9ng s. câu hDi. M0i câu tr
 

lSi �úng ��Mc 1 �i�m, m0i câu tr
 lSi sai ��Mc 0 �i�m.  

Sau �ó quy �i�m c!a hNc sinh v� thang �i�m 10 theo công thAc: 

 

max

10X

X

, trong �ó: 

+ X  là s. �i�m �It ��Mc c!a hNc sinh. 

+ X

max

 là t9ng s. �i�m c!a ��. 

Ví d[: N�u �� ki�m tra có 40 câu hDi, m0i câu tr
 lSi �úng ��Mc 1 �i�m, 

m#t hNc sinh làm ��Mc 32 �i�m thì quy v� thang �i�m 10 là: 

10.32

= 8

40

 �i�m. 

2.2. Cách tính điểm đề kiểm tra kết hợp hình thức tự luận và trắc nghiệm 

khách quan 

— Cách 1: Hi�m toàn bài là 10 �i�m. Phân ph.i �i�m cho m0i ph*n t_ lu�n, 

trcc nghi�m khách quan theo nguyên tcc: s. �i�m m0i ph*n t7 l� thu�n 

v�i thSi gian d_ ki�n hNc sinh hoàn thành t\ng ph*n và m0i câu trcc 

nghi�m khách quan có s. �i�m bdng nhau. 

— Cách 2: Hi�m toàn bài bdng t9ng �i�m c!a hai ph*n. Phân ph.i �i�m 

cho m0i ph*n theo nguyên tcc: s. �i�m m0i ph*n t7 l� thu�n v�i thSi 

gian d_ ki�n hNc sinh hoàn thành t\ng ph*n và m0i câu trcc nghi�m 

khách quan tr
 lSi �úng ��Mc 1 �i�m, sai ��Mc 0 �i�m. 

(Xem các ví d[ 1, 2 c!a m[c 2.1. Biên soIn câu hDi theo ma tr�n — hoIt 

�#ng 5) 

2.3. Đề kiểm tra tự luận 

Cách tính �i�m tuân th! chet ch} các b��c t\ b��c 3 ��n b��c 7 ph*n 

ThiEt l%p ma tr%n &/ ki@m tra, khuy�n khích giáo viên sJ d[ng kY thu�t 

Rubric trong vi�c tính �i�m và ch1m bài t_ lu�n (tham kh'o các tài li�u 

v/ &ánh giá kEt qu' h1c t%p c�a h1c sinh ). 
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Hoạt động 11. Áp dụng quy trình đánh giá chung và quy trình 

biên soạn đề kiểm tra trong đánh giá tổng kết. 

1. NHIỆM VỤ 

BIn tham kh
o thông tin c	 b
n d��i �ây �� xác �5nh cách áp d[ng quy 

trình �ánh giá và quy trình biên soIn �� ki�m tra trong �ánh giá t9ng k�t. 

— Xác �5nh các b��c c!a quy trình �ánh giá chung: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

— Áp d[ng quy trình biên soIn �� ki�m tra trong �ánh giá t9ng k�t: 
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2. THÔNG TIN CƠ BẢN 

2.1. Xác định các bước của quy trình đánh giá chung  

—  Trình bày v1n �� và m[c �ích �ánh giá: C*n làm rõ �ánh giá cái gì? Hánh 

giá �� làm gì? K�t qu
 �ánh giá s} ��Mc sJ d[ng th� nào? Ai có kh
 nZng 

sJ d[ng k�t qu
 �ánh giá? 

— Xác �5nh �.i t�Mng, phIm vi và lYnh v_c �ánh giá: H.i t�Mng, phIm vi và 

lYnh v_c �ánh giá c*n ��Mc �ánh giá cái gì? � phIm vi, mAc �# nào? (Ví d[: 

c1p �# ngành hNc, hay c1p hNc hoec m#t môn hNc, m#t d_ án; trong 

kho
ng thSi gian c[ th�, m#t nZm hay nhi�u nZm; T m#t �5a bàn c[ th�: 

t7nh, khu v_c c
 n��c...). 

— Li�t kê các �i�u ki�n t.i thi�u: Ch7 ra các �i�u ki�n t.i thi�u c*n ph
i có 

khi �ánh giá. Các �i�u ki�n �ó có th� là nhóm �ánh giá, bao gim ng�Si 

phân công, công vi�c phân công; kinh phí và các ph�	ng ti�n v�t ch1t; 

khung thSi gian; phIm vi thu th�p các thông tin c*n thi�t... 

— Xác �5nh các loIi hình và kY thu�t �ánh giá: CZn cA vào m[c �ích, �.i 

t�Mng �ánh giá, �� xác �5nh hình thAc �ánh giá: �ánh giá ch-n �oán, 

�ánh giá t9ng k�t và �ánh giá hình thành và công c[ phù hMp v�i hình 

thAc �ánh giá �ó. 

— Khai thác và xJ lí thông tin: C*n ph
i xác �5nh rõ ph�	ng pháp, công c[ 

phù hMp v�i �.i t�Mng �� khai thác tông tin. Khi thông tin c*n ph
i làm 

rõ met �5nh l�Mng và �5nh tính d_a trên m[c �ích, ch1t l�Mng c!a khâu 

tr��c, �ing thSi ph
i cZn cA vào nhVng quan ni�m, nguyên tcc khoa hNc. 

2.2. Áp dụng quy trình biên soạn đề kiểm tra trong đánh giá tổng kết 

— Xác �5nh m[c tiêu c!a �� ki�m tra: Xác �5nh rõ m[c tiêu v� ki�n thAc,  

kY nZng c!a ch! ��, c!a hNc kì, ch�	ng trình m#t l�p hNc, c1p hNc... phù 

hMp v�i Chu-n ki�n thAc, kY nZng và th_c t� hNc t�p c!a hNc sinh. 

— Xác �5nh ChuSn ki=n thTc, kH n:ng: Xác �5nh rõ các chuSn ki�n thAc,  

kY nZng c!a ph*n ch��ng trình t��ng Tng /� �ánh giá k�t qu
 hNc t�p 

c!a hNc sinh. 

— Xác �5nh hình thAc �� ki�m tra: 

H� ki�m tra (vi�t) có các hình thAc sau: D_a vào �ec �i�m môn hNc, có 

th� l_a chNn hình thAc. 

+ H� ki�m tra trcc nghi�m t_ lu�n (gNi tct là �� t_ lu�n). 
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+ H� ki�m tra trcc nghi�m khách quan. 

+ H� ki�m tra k�t hMp c
 hai hình thAc trên: có c
 câu hDi dIng t_ lu�n và 

câu hDi dIng trcc nghi�m khách quan. 

M0i hình thAc ��u có �u �i�m và hIn ch� riêng nên c*n k�t hMp m#t 

cách hMp lí các hình thAc sao cho phù hMp v�i n#i dung ki�m tra và �ec 

tr�ng môn hNc �� nâng cao hi�u qu
, tIo �i�u ki�n �� �ánh giá k�t qu
 

hNc t�p c!a hNc sinh chính xác h	n.  

N�u �� ki�m tra k�t hMp hai hình thAc thì nên có nhi�u phiên b
n �� 

khác nhau hoec cho hNc sinh làm bài ki�m tra ph*n trcc nghi�m khách 

quan �#c l�p v�i vi�c làm bài ki�m tra ph*n t_ lu�n: làm ph*n trcc nghi�m 

khách quan tr��c, thu bài rii m�i cho hNc sinh làm ph*n t_ lu�n. 

— Thi�t l�p ma tr�n hai chi�u: 

L�p m#t b
ng có hai chi�u: m#t chi�u n#i dung hay mIch ki�n thAc 

chính c*n �ánh giá, m#t chi�u là các c1p �# nh�n thAc c!a hNc sinh: 

nh�n bi�t, thông hi�u, v�n d[ng. 

Thi�t k� các câu hDi và hình thAc câu hDi cho m0i ô. S. l�Mng câu hDi cho 

t\ng m[c tiêu tux thu#c vào c1p �# quan trNng c!a m[c tiêu và l�Mng 

thSi gian làm bài ki�m tra và trNng s. �i�m quy �5nh cho t\ng mIch ki�n 

thAc, t\ng c1p �# nh�n thAc.  

Công �oIn trên ��Mc ti�n hành qua b��c c	 b
n (Xem m[c 2.2. Quy 

trình biên soIn �� ki�m tra, �ánh giá t9ng k�t — HoIt �#ng 12 — module 

THPT 23) 

— Thi�t k� câu hDi theo ma tr�n: C1p �# khó c!a câu hDi ��Mc thi�t k� theo 

h� th.ng chuSn ki=n thTc, kH n:ng /ã /�Mc xác �5nh T b��c 2; hình thAc 

câu hDi dIng t_ lu�n hay trcc nghi�m khách quan d_a trên ma tr�n �ã 

xác �5nh T b��c 3. 

— Xây d_ng �áp án và bi�u �i�m. 

— Phân tích và x2 lí  k=t qu4 bài trcc nghi�m. 

+ Phân tích câu h)i: 

•  Sau khi ch1m bài, ghi �i�m m#t bài ki�m tra trcc nghi�m khách quan, 

c*n �ánh giá hi�u qu
 t\ng câu hDi. Mu.n v�y, c*n ph
i phân tích các 
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câu tr
 lSi c!a hNc sinh cho m0i câu hDi trcc nghi�m khách quan. Vi�c 

phân tích này có hai m[c �ích: 

•  K�t qu
 bài ki�m tra giúp giáo viên �ánh giá c1p �# thành công c!a 

ph�	ng pháp dIy hNc có bi,n pháp b< sung ho�c rút kinh nghi,m cho 

lFn sau. 

•  Vi�c phân tích câu hDi còn �� xem hNc sinh tr
 lSi m0i câu hDi nh� th� nào, 

t\ �ó sJa lIi n#i dung câu hDi �� trcc nghi�m khách quan có th� �o l�Sng 

thành qu
, kh
 nZng hNc t�p c!a hNc sinh m#t cách hVu hi�u h	n. 

•  Phân tích các câu tr4 l�i c�a h%c sinh trong m�t bài tr+c nghi,m là vi,c 

làm cFn thi=t và hCu ích cho ng��i so�n tr+c nghi,m. Nó giúp cho ng��i 

so�n th4o: 

•  Bi=t /�1c nhCng câu nào là quá khó, câu nào là quá dI. 

•  L�a ra các câu có /� phân cách cao, nghHa là phân bi,t /�1c h%c sinh 

gi)i v5i h%c sinh kém. 

•  Bi=t /�1c lí do vì sao câu tr+c nghi,m không /�t /�1c hi,u qu4 mong 

mu9n và cFn ph4i s2a /<i nh� th= nào cho t9t h�n. 

•  Trong ph�	ng pháp phân tích câu hDi c!a m#t bài ki�m tra trcc nghi�m 

khách quan, chúng ta th�Sng so sánh câu tr
 lSi c!a hNc sinh T m0i câu 

hDi v�i �i�m s. chung c!a toàn bài ki�m tra, v�i s_ mong mu.n có nhi�u 

hNc sinh T nhóm �i�m cao và ít hNc sinh T nhóm �i�m th1p tr
 lSi �úng 

m#t câu hDi. 

C*n phân tích th.ng kê nhdm xác �5nh các ch7 s. �# khó, �# phân bi�t 

c!a m#t câu hDi (Xem m[c 2.2. Quy trình biên soIn �� ki�m tra, �ánh giá 

t9ng k�t — HoIt �#ng 12 — module THPT 23) 

2.3. Xử lí kết quả thực nghiệm 

K�t qu
 các bài ki�m tra ��Mc xJ lí theo ph�	ng pháp th.ng kê toán hNc 

theo thA t_ sau: 

1) L�p các b
ng phân ph.i: t*n s., t*n su1t, t*n su1t lu� tích. 

2) V} �i th5 ��Sng lu� tích t\ b
ng phân ph.i t*n su1t lu� tích. 

3) Tính các tham s. th.ng kê �ec tr�ng: 
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a) Trung bình c#ng: Hec tr�ng cho s_ t�p trung c!a s. li�u.  

∑

k

i i

1 1 2 2 k k i= 1

1 2 k

n x

n x + n x + ... + n x

x = =

n + n + ... + n n

  (3.1) 

Trong �ó x

i

: Hi�m c!a bài ki�m tra (0≤
χ
≤  10) 

   n

i

: T*n s. c!a các giá tr5 x

i

 

   n: S. hNc sinh tham gia th_c nghi�m 

b) Ph�	ng sai S

2

 và �# l�ch chu-n S 

Là các tham s. �o mAc �# phân tán c!a các s. li�u quanh giá tr5 trung 

bình c#ng. 

k

2

i i

2 2
i=1

å n x x

S S S

n-1

( - )

= ; =

    (3.2) 

Giá tr5 c!a �# l�ch chu-n S càng nhD, chAng tD s. li�u càng ít phân tán. 

c) Sai s. tiêu chu-n m 

s

m =

n

       (3.3) 

Giá tr5 
x

 s} dao �#ng trong kho
ng 
±x m

 

d) H� s. bi�n thiên V 

H� so sánh 2 t�p hMp có 

x

 khác nhau. 

S

V = 100%

x

      (3.4) 

•  Khi 2 b
ng s. li�u có giá tr5 trung bình c#ng bdng nhau thì ta tính �# l�ch 

chu-n S, nhóm nào có �# l�ch chu-n S bé thì nhóm �ó có ch1t l�Mng  

t.t h	n. 

•  Khi 2 b
ng s. li�u có giá tr5 trung bình c#ng khác nhau thì ta so sánh mAc 

�# phân tán c!a các s. li�u bdng h� s. bi�n thiên V. Nhóm nào có V nhD 
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h	n thì nhóm �ó có ch1t l�Mng �ing ��u h	n, nhóm nào có x  l�n h	n 

thì có trình �# cao h	n 

— N�u V trong kho
ng 0 — 10%: H# dao �#ng nhD. 

— N�u V trong kho
ng 10 — 30%: H# dao �#ng trung bình. 

— N�u V trong kho
ng 30 — 100%: H# dao �#ng l�n. 

— V�i �# dao �#ng nhD hoec trung bình thì k�t qu
 thu ��Mc �áng tin c�y, 

ng�Mc lIi v�i �# dao �#ng l�n thì k�t qu
 thu ��Mc không �áng tin c�y. 

e) H� kh�ng �5nh s_ khác nhau giVa hai giá tr5 
TN
x  và 

DC
x  là có ý nghYa v�i xác 

su1t sai c!a ��c l�Mng hay mAc ý nghYa chúng tôi dùng phép thX Student: 

TN DC

d

2 2

TN DC

TN DC

x -x

t =

S S

+

n n

     (3.5) 

Trong �ó: n

TN

, n

�C

 l*n l�Mt là s. hNc sinh c!a nhóm th_c nghi�m và 

nhóm �.i chAng. 

Giá tr5 t�i hIn c!a t

d

 là t

α

. ChNn xác su1t α (t\ 0,01 ��n 0,05). Tra b
ng 

phân ph.i Student �� tìm giá tr5 t

α
,k

 v�i b�c t_ do k = n

TN

 + n

�C

 — 2. 

N�u 

,d k

t t

α

<
 thì s_ khác nhau giVa TN

x
 và DC

x
 là có ý nghYa v�i mAc ý 

nghYa α. 

N�u 

,d k

t t

α

<
 thì s_ khác nhau giVa TN

x
 và DC

x
 là ch�a �! ý nghYa v�i 

mAc ý nghYa α. 

Hoạt động 12. Đánh giá chất lượng câu hỏi trắc nghiệm khách quan. 

1. NHIỆM VỤ 

BIn hãy tham kh
o thông tin d��i �ây và trao �9i cùng �ing nghi�p �� 

nêu cách �ánh giá ch1t l�Mng c!a câu hDi trcc nghi�m khách quan 

— H.i v�i câu hDi có nhi�u l_a chNn: 

 



  | MODULE TRUNG HọC PHổ THÔNG 24 
112

 

 

 

 

 

 

 

 

 

— H.i v�i câu hDi ghép �ôi: 

 

 

 

 

 

 

 

— H.i v�i câu hDi lSi ngcn, �i�n khuy�t: 
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2. THÔNG TIN CƠ BẢN 

2.1. Câu hỏi nhiều lựa chọn 

Hãy �et ra các câu hDi d��i �ây �.i v�i m0i câu hDi �ã biên soIn. N�u m#t 

câu hDi có câu tr
 lSi là “không”, hãy xem: 

— Câu hDi có th� hi�n n#i dung, c1p �# nh�n thAc nêu trong Chu-n 

ch�	ng trình hay không? 

— Câu hDi có phù hMp v�i trNng s. �i�m hay không? 

— Câu dfn có �et ra câu hDi tr_c ti�p hay m#t v1n �� c[ th� hay không? 

— Ngôn ngV trình bày câu hDi có tránh gi.ng nguyên b
n sách giáo khoa không? 

— T\ ngV và c1u trúc có rõ ràng và dg hi�u �.i v�i mNi hNc sinh không? 

— M0i ph�	ng án sai nhigu có ��Mc xây d_ng d_a trên các l0i thông th�Sng 

c!a hNc sinh không? 

— Háp án c!a câu hDi này có �#c l�p v�i �áp án c!a các câu hDi khác không? 

— T1t c
 các ph�	ng án có �ing nh1t và phù hMp v�i n#i dung c!a câu  

dfn không? 

— Có hIn ch� ph�	ng án “t1t c
 các �áp án trên ��u �úng”, “không có 

ph�	ng án nào �úng” không? 

— M0i câu hDi ch7 có m#t �áp án �úng không? 

2.2. Câu ghép đôi 

— NhVng câu tr
 lSi có hMp lí �.i v�i các câu hDi không? 

— Có ít h	n 10 câu tr
 lSi trong câu hDi ghép �ôi không? 

— Có tránh “ghép �ôi hoàn h
o” không? 

— N�u có th�, các y�u t. trong ph*n tr
 lSi có ��Mc scp x�p theo thA t_ có 

nghYa không (logic, s. thA t_, b
ng chV cái...)? 

2.3. Câu trả lời ngắn, điền khuyết 

— Câu hDi có th� hi�n n#i dung, c1p �# nh�n thAc nêu trong chu-n ch�	ng 

trình hay không? 

— Câu hDi có phù hMp v�i trNng s. �i�m hay không? 

— Câu tr
 lSi có ph
i ch7 là m#t c[m t\, m#t t\, m#t giá tr5, m#t kí hi�u không? 
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— Câu hDi có ch0 tr.ng �� hNc sinh �i�n câu tr
 lSi không? 

— Câu hDi có tránh ��Mc trích dfn t\ nguyên b
n sách giáo khoa không? 

— Kho
ng tr.ng �� �i�n câu tr
 lSi c!a câu hDi này có cùng �# dài v�i 

kho
ng tr.ng c!a các câu hDi khác không? 

— Câu hDi có ch7 rõ mAc �# chi ti�t, c[ th�, chính xác c!a câu tr
 lSi không? 

— Câu hDi có tránh vi�c ��a ra các �*u m.i �� tìm ra câu tr
 lSi không? 

Hoạt động 13. Tìm hiểu các bước xây dựng ngân hàng câu hỏi. 

1. NHIỆM VỤ  

Theo bIn, �� vi�c biên soIn ngân hàng câu hDi ��Mc thu�n lMi, c*n th_c 

hi�n theo các b��c nào? BIn hãy tham kh
o thông tin c	 b
n d��i �ây và 

trao �9i cùng �ing nghi�p �� tr
 lSi câu hDi. 
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2. THÔNG TIN CƠ BẢN 

D��i �ây là các b��c ch! y�u �� xây d_ng ngân hàng câu hDi.  

2.1. Xây dựng kế hoạch viết câu hỏi 

— Xây d_ng k� hoIch chi ti�t cho vi�c xây d_ng ngân hàng câu hDi. 

— Quy�t �5nh các n#i dung môn hNc và nhóm các ch! �� s} ��Mc ki�m tra 

trong �� ki�m tra. Xây d_ng khung n#i dung ch�	ng trình t9ng th� cho 

t\ng môn hNc, t\ng l�p hNc. 

— Xác �5nh s. l�Mng và hình thAc c!a các câu hDi �.i v�i m0i lYnh v_c n#i dung. 

— Xây d_ng m#t h� th.ng mã hoá phù hMp v�i c	 c1u n#i dung �ã ��Mc xác �5nh. 

2.2. Viết/Thu thập các câu hỏi 

— Nguin c!a câu hDi. 

— Trình �# c!a các �#i ng� vi�t câu hDi. 

— Cách thAc �
m b
o câu hDi ��Mc b
o m�t.  

2.3. Tổ chức rà soát và đánh giá câu hỏi  

— Xác �5nh có l0i v� chuyên môn trong quá trình vi�t câu hDi hay không? 

Có các sai sót kY thu�t nào trong vi�c vi�t câu hDi không? 

— Xác �5nh câu hDi có phù hMp v�i Chu-n ch�	ng trình �ã ��Mc xác �5nh 

hay không? LoIi hình câu hDi ��Mc l_a chNn có phù hMp v�i m[c �ích 

ki�m tra hay không? 

— Xác �5nh n#i dung câu hDi có chính xác hay không? 

— Xác �5nh câu tr
 lSi d_ ki�n cho câu hDi có �úng hay không và các l_a 

chNn sai trong câu hDi trcc nghi�m có th_c s_ sai hay không? 

— B9 sung, �i�u ch7nh câu hDi d_a trên k�t qu
 vi�c �ánh giá.  

2.4. Tiến hành thử nghiệm câu hỏi trên thực tế một mẫu đại diện các 

học sinh  

— C*n bao nhiêu �� ki�m tra �� sJ d[ng h�t t1t c
 các câu hDi? 

— H� ki�m tra s} ��Mc thi�t k� nh� th� nào?  

— K� hoIch chNn mfu và quy mô mfu ra sao? 

2.5. Tiến hành phân tích câu hỏi và đưa các câu hỏi về một mặt bằng chung  
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— Mô hình IRT nào s} ��Mc sJ d[ng? 

— Làm th� nào �� ��a các �� ki�m tra v� m#t met bdng chung sJ d[ng các 

câu hDi c*u. 

— Hi�u ch7nh lIi câu hDi n�u c*n thi�t. 

— Xác �5nh nhVng thông s. th.ng kê c*n ��Mc nh�p và l�u trV trên máy tính.  

— Xác �5nh các tiêu chí �� l_a chNn câu hDi ��a vào ngân hàng.  

2.6. Xây dựng/Mua phần mềm máy tính 

— Thi�t k� m#t h� th.ng ngân hàng câu hDi trên máy tính.  

— Cách thAc b
o m�t ngân hàng câu hDi.  

— Cách thAc l�u trV và truy xu1t câu hDi.  

— Cách thAc xây d_ng �� ki�m tra.  

— Chu-n b5 s9 tay h��ng dfn ng�Si sJ d[ng. 

— T�p hu1n sJ d[ng ngân hàng câu hDi.  

2.7. Xây dựng kế hoạch để duy trì và cập nhật ngân hàng câu hỏi 

— Xác �5nh nhVng thông tin v� quá trình sJ d[ng câu hDi nào c*n ��Mc l�u trV.  

— Xác �5nh nguin c!a nhVng câu hDi m�i.  

— Xác �5nh các tiêu chí �� xoá bD nhVng câu hDi không mong mu.n. 

Hoạt động 14. Tìm hiểu quy trình viết câu hỏi trắc nghiệm 

khách quan. 

1. NHIỆM VỤ 

BIn hãy tham kh
o thông tin c	 b
n d��i �ây và cùng chia s� v�i �ing 

nghi�p �� xác �5nh quy trình vi�t câu hDi trcc nghi�m khách quan: 

— D_ th
o câu hDi: 
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— Vi�t câu hDi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

— Làm vi�c nhóm: 
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2. THÔNG TIN CƠ BẢN 

Quy trình và n#i dung ch! y�u c!a các quy trình vi�t câu hDi trcc nghi�m 

khách quan nh� sau: 

2.1. Dự thảo câu hỏi  

— Thu th�p các tài li�u nguin.  

— Ki�m tra quy�n tác gi
 c!a các tài li�u và xin phép sJ d[ng n�u c*n thi�t.  

— Phân chia tiêu chí kY thu�t �� ki�m tra. 

— Phân b. vi�c h��ng dfn vi�t câu hDi.  

— NhVng tham s. 
nh h�Tng ��n �� ki�m tra.  

— Rà soát các �� ki�m tra tr��c �ó.  

— Xác �5nh nhVng câu hDi mfu và các dIng câu hDi.  

— D_ th
o câu hDi sJ d[ng c1u trúc c!a câu hDi. 

2.2. Viết câu hỏi 

— Dùng t\ �� hDi trong câu dfn.  

— Vi�t nhVng câu hDi dIng kh�ng �5nh.  

— Dign �It nhi�m v[ rõ ràng. 

— SJ d[ng nhVng t\ ngV có nghYa rõ ràng.  

— SJ d[ng nhVng câu �	n gi
n.  

— H
m b
o rdng nhVng �áp án �úng th_c s_ �úng.  

— Ki�m tra l0i ngV pháp.  

— Các ph�	ng án nhigu c*n có v� �úng.  

— Không sJ d[ng “ Không có ph�	ng án nào”.  

— Scp x�p �� tri�m tra sao cho các ph�	ng án l_a chNn (A, B, C, D �.i v�i 

câu hDi trcc nghi�m) ��Mc scp x�p ngfu nhiên. 

— Phù hMp v�i kh
 nZng c!a �.i t�Mng hNc sinh ��Mc ki�m tra. 

L�u ý: 

— Các câu hDi c*n h��ng t�i phIm vi nZng l_c c!a nhóm hNc sinh ��Mc 

ki�m tra. 

— Các câu hDi c*n bao ph! m#t phIm vi n#i dung nh1t �5nh. 
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— Các l_a chNn câu tr
 lSi c*n th.ng nh1t v�i nhau v� c1u trúc câu c�ng 

nh� ngV pháp, tránh ��a ra nhVng gMi ý cho hNc sinh thông qua c1u trúc 

câu hay cách dùng t\. 

— Các ph�	ng án nhigu ��a ra ph
i g*n �úng v�i �áp án chính xác và c�ng 

ph
i �ing ��ng v�i nhau. 

— H�a ra m#t v1n �� duy nh1t trong m0i câu hDi: �
m b
o rdng câu dfn 

mang tính ch1t �5nh h��ng cho suy nghY c!a hNc sinh. 

— C*n có m#t câu tr
 lSi �úng hoec m#t s. các ph�	ng án l_a chNn minh 

hoI cách ti�p c�n ngày càng phAc tIp h	n �.i v�i v1n �� ��a ra trong 

câu hDi. 

— Tránh lIm d[ng dùng t\ ph! �5nh. 

— Không sJ d[ng nhVng câu hDi “�ánh l\a” hNc sinh. 

— Không bao giS sJ d[ng “Không có ph�	ng án nào T trên” hay “t1t c
 các 

ph�	ng án trên” hoec “Tôi không bi�t”. 

— Tránh nhVng câu hDi liên quan ��n th_c t� hi�n nhiên. 

— H
m b
o n#i dung câu hDi phù hMp v�i nhóm �.i t�Mng ki�m tra. 

— Các ph�	ng án nhigu c*n d_a trên nhVng l0i sai thông th�Sng c!a hNc sinh. 

— SJ d[ng s. l�Mng các l_a chNn T hai bên khác nhau trong câu hDi ghép 

�ôi �� tránh vi�c hNc sinh ch7 phDng �oán. 

— Không ki�m tra nhVng quan �i�m, ý ki�n. 

— SJ d[ng ngôn ngV �	n gi
n. 

— Không nên bD tr.ng quá nhi�u thông tin trong câu hDi �i�n khuy�t. 

— S_ phAc tIp v� ngôn ngV c*n phù hMp v�i n#i dung �ang ��Mc ki�m tra. 

— Câu hDi không ��Mc th� hi�n �5nh ki�n gi�i, dân t#c, vùng nông thôn, �5a 

v5 kinh t� — xã h#i... 

— Các câu hDi c*n t�p trung vào m#t v1n �� c[ th�. 

2.3. Làm việc nhóm chuyên gia/hội đồng thẩm định  

Rà soát các câu hDi thông qua m#t nhóm chuyên gia/h#i �ing, trong �ó 

có m#t thành viên ��Mc b*u làm nhóm tr�Tng. 

— L_a chNn các câu hDi �� xem xét.  
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— Nhóm chuyên gia/h#i �ing c*n có nhi�u câu hDi. 

— Hing thSi c*n có nhi�u ph�	ng án nhigu h	n mAc c*n thi�t cho m0i câu hDi. 

— Thành l�p m#t nhóm gim t.i �a 10 chuyên gia môn hNc. 

— B9 nhi�m m#t thành viên làm ch! t5ch �� ki�m soát quá trình rà soát câu hDi.  

— L_a chNn các câu hDi �� rà soát.  

— Cung c1p cho m0i thành viên c!a h#i �ing 1 câu hDi.  

— Hánh d1u các câu hDi.  

— M0i thành viên h#i �ing s} rà soát câu hDi mình ��Mc giao và ghi chú v� 

nhVng l0i sai/khuy�n ngh5 �� sJa các l0i �ó. 

— GiV nhVng nh�n xét �ó và chuy�n câu hDi cho thành viên ti�p theo mà 

không th
o lu�n v� ph*n vi�c c!a mình. 

 

Hoạt động 15. Tìm hiểu những lỗi sai phổ biến khi biên soạn câu 

hỏi trắc nghiệm khách quan, trắc nghiệm tự luận. 

1. NHIỆM VỤ  

BIn hãy tham kh
o thông tin c	 b
n d��i �ây và trao �9i cùng �ing nghi�p 

�� ch7 ra nhVng v1n �� c*n tránh khi biên soIn câu hDi trcc nghi�m 

khách quan, trcc nghi�m t_ lu�n. 
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2. THÔNG TIN CƠ BẢN 

Khi biên soIn câu hDi, c*n tránh các tr�Sng hMp sau: 

— Các câu hDi không phù hMp v�i trình �# c!a hNc sinh. 

— Các câu hDi dign �It không chính xác v� met ngôn ngV. 

— H�a ra nhVng gMi ý cho hNc sinh thông qua sJ d[ng cú pháp hoec t\ ngV 

liên quan. 

— NhVng ph�	ng án nhigu không g*n v�i �áp án và không �ing ��ng v�i nhau. 

— Câu hDi không ��a ra m#t v1n �� duy nh1t. 

— Các câu dfn không �5nh h��ng cho t� duy c!a hNc sinh.  

— Không ch7 có 1 �áp án tr
 lSi �úng. 

— SJ d[ng ngôn ngV ph! �5nh.  

— SJ d[ng nhVng câu hDi “�ánh l\a” hNc sinh. 

— SJ d[ng “Không có ph�	ng án nào”, “T1t c
 các ph�	ng án” hoec 

“Ph�	ng án khác”. 

— Câu hDi d_a trên nhVng th_c t� hi�n nhiên. 

— N#i dung không phù hMp v�i t1t c
 hNc sinh. 

— Ki�m tra ý ki�n trong nhVng câu hDi �� �ánh giá ki�n thAc �ã hNc ��Mc 

c!a hNc sinh. 

— S_ phAc tIp c!a ngôn ngV không phù hMp v�i n#i dung. 

— Th� hi�n �5nh ki�n.  

— Ph�	ng án nhigu không hMp lí.  

— Ph�	ng án nhigu cho phép hNc sinh �oán ��Mc câu tr
 lSi./. 
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