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Phần I 

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ  

THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH 

1.1. Định hướng chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, 
đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh 

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI, đặc biệt là Nghị quyết 

Trung ương số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 về đổi mới căn bản, 

toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá 

trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập 

quốc tế, giáo dục phổ thông trong phạm vi cả nước đang thực hiện đổi mới 

đồng bộ các yếu tố: mục tiêu, nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức, thiết 

bị và đánh giá chất lượng giáo dục. 

a) Về phương pháp và hình thức tổ chức dạy học 

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo các địa phương, cơ sở giáo dục tiếp 

tục đổi mới phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng 

tạo, rèn luyện phương pháp tự học và vận dụng kiến thức, kĩ năng của học sinh 

theo các Công văn số 3535/BGDĐT- GDTrH ngày 27/5/2013 về áp dụng 

phương pháp "Bàn tay nặn bột" và các phương pháp dạy học tích cực khác; 

Công văn số 5555/BGDĐT- GDTrH ngày 08/10/2014 về đổi mới đánh giá giờ 

dạy giáo viên, xây dựng tiêu chí đánh giá giờ dạy; Công văn số 4612/BGDĐT 

- GDTrH ngày 03/10/2017 hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ 

thông hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh từ 

năm học 2017-2018; Công văn số 3817/BGDĐT - GDTrH ngày 15/8/2017 về 

hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2017-2018; đẩy 

mạnh việc vận dụng dạy học giải quyết vấn đề, các phương pháp thực hành, 

dạy học theo dự án trong các môn học; tích cực ứng dụng công nghệ thông tin 

phù hợp với nội dung bài học; tập trung dạy cách học, cách nghĩ; bảo đảm cân 
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đối giữa trang bị kiến thức, rèn luyện kĩ năng và định hướng thái độ, hành vi 

cho học sinh; chú ý việc tổ chức dạy học phân hoá phù hợp các đối tượng học 

sinh khác nhau; khắc phục lối truyền thụ áp đặt một chiều, ghi nhớ máy móc; 

tăng cường tổ chức dạy học thí nghiệm - thực hành của học sinh. Việc đổi mới 

phương pháp dạy học như trên cần phải được thực hiện một cách đồng bộ với 

việc đổi mới hình thức tổ chức dạy học. Cụ thể là: 

- Đa dạng hóa các hình thức dạy học, chú ý các hoạt động trải nghiệm 

sáng tạo; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong tổ 

chức dạy học thông qua việc sử dụng các mô hình học kết hợp giữa lớp học 

truyền thống với các lớp học trực tuyến nhằm tiết kiệm thời gian và chi phí 

cũng như tăng cường sự công bằng trong việc tiếp cận các dịch vụ giáo dục 

chất lượng cao...  Ngoài việc tổ chức cho học sinh thực hiện các nhiệm vụ học 

tập ở trên lớp, cần coi trọng giao nhiệm vụ và hướng dẫn học sinh học tập ở 

nhà, ở ngoài nhà trường. 

- Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học đối với học sinh trung học; 

động viên học sinh trung học tích cực tham gia Cuộc thi nghiên cứu khoa học kĩ 

thuật.  

- Chỉ đạo các cơ sở giáo dục trung học xây dựng và sử dụng tủ sách lớp 

học, phát động tuần lễ "Hưởng ứng học tập suốt đời" và phát triển văn hóa đọc 

gắn với xây dựng câu lạc bộ khoa học trong các nhà trường. 

- Tiếp tục thực hiện tốt việc sử dụng di sản văn hóa trong dạy học theo 

Hướng dẫn số 73/HD-BGDĐT-BVHTTDL ngày 16/01/2013 của liên Bộ 

GDĐT, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.  

- Khuyến khích tổ chức, thu hút học sinh tham gia các hoạt động góp 

phần phát triển năng lực học sinh trong các lĩnh vực văn hóa - văn nghệ, thể 

dục – thể thao trên cơ sở tự nguyện của nhà trường, cha mẹ học sinh và học 

sinh, phù hợp với đặc điểm tâm sinh lí và nội dung học tập của học sinh trung 

học, phát huy sự chủ động và sáng tạo của các địa phương, đơn vị; tăng cường 

tính giao lưu, hợp tác nhằm thúc đẩy học sinh hứng thú học tập, rèn luyện kĩ 

năng sống, bổ sung hiểu biết về các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc và tinh 

hoa văn hóa thế giới. Không giao chỉ tiêu, không lấy thành tích của các hoạt 
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động giao lưu nói trên làm tiêu chí để xét thi đua đối với các đơn vị có học 

sinh tham gia. 

- Tiếp tục phối hợp với các đối tác thực hiện tốt các dự án khác như: 

Chương trình giáo dục kĩ năng sống; Chương trình dạy học Intel; Dự án Đối 

thoại Châu Á - Kết nối lớp học; Trường học sáng tạo; Ứng dụng CNTT đổi 

mới quản lý hoạt động giáo dục ở một số trường thí điểm theo kế hoạch số 

10/KH-BGDĐT ngày 07/01/2016 của Bộ GDĐT; … 

b) Về kiểm tra và đánh giá 

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo các địa phương, cơ sở giáo dục tiếp 

tục đổi mới nội dung, phương pháp và hình thức tổ chức dạy học phù hợp với 

việc đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học theo định hướng phát 

triển năng lực học sinh. Cụ thể như sau: 

- Giao quyền chủ động cho các cơ sở giáo dục và giáo viên trong việc 

kiểm tra, đánh giá thường xuyên và đánh giá định kỳ; chỉ đạo và tổ chức chặt 

chẽ, nghiêm túc, đúng quy chế ở tất cả các khâu ra đề, coi, chấm và nhận xét, 

đánh giá học sinh trong việc thi và kiểm tra; đảm bảo thực chất, khách quan, 

trung thực, công bằng, đánh giá đúng năng lực và sự tiến bộ của học sinh. 

- Chú trọng đánh giá thường xuyên đối với tất cả học sinh: đánh giá qua 

các hoạt động trên lớp; đánh giá qua hồ sơ học tập, vở học tập; đánh giá qua 

việc học sinh báo cáo kết quả thực hiện một dự án học tập, nghiên cứu khoa 

học, kĩ thuật, báo cáo kết quả thực hành, thí nghiệm; đánh giá qua bài thuyết 

trình (bài viết, bài trình chiếu, video clip,…) về kết quả thực hiện nhiệm vụ 

học tập. Giáo viên có thể sử dụng các hình thức đánh giá nói trên thay cho các 

bài kiểm tra hiện hành. 

- Kết hợp đánh giá trong quá trình dạy học, giáo dục và đánh giá tổng 

kết cuối kỳ, cuối năm học; đánh giá của giáo viên với tự đánh giá và nhận xét, 

góp ý lẫn nhau của học sinh, đánh giá của cha mẹ học sinh và cộng đồng. Khi 

chấm bài kiểm tra phải có phần nhận xét, hướng dẫn, sửa sai, động viên sự cố 

gắng, tiến bộ của học sinh. Đối với học sinh có kết quả bài kiểm tra định kì 

không phù hợp với những nhận xét trong quá trình học tập (quá trình học tập 

tốt nhưng kết quả kiểm tra quá kém hoặc ngược lại), giáo viên cần tìm hiểu rõ 

nguyên nhân, nếu thấy cần thiết và hợp lí thì có thể cho học sinh kiểm tra lại. 
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- Thực hiện nghiêm túc việc xây dựng đề thi, kiểm tra cuối học kì, cuối 

năm học theo ma trận và viết câu hỏi phục vụ ma trận đề. Đề kiểm tra bao gồm 

các câu hỏi, bài tập (tự luận hoặc/và trắc nghiệm) theo 4 mức độ yêu cầu: 

+ Nhận biết: yêu cầu học sinh phải nhắc lại hoặc mô tả đúng kiến thức, 

kĩ năng đã học; 

+ Thông hiểu: yêu cầu học sinh phải diễn đạt đúng kiến thức hoặc mô 

tả đúng kĩ năng đã học bằng ngôn ngữ theo cách của riêng mình, có thể thêm 

các hoạt động phân tích, giải thích, so sánh, áp dụng trực tiếp (làm theo mẫu) 

kiến thức, kĩ năng đã biết để giải quyết các tình huống, vấn đề trong học tập; 

+ Vận dụng: yêu cầu học sinh phải kết nối và sắp xếp lại các kiến thức, 

kĩ năng đã học để giải quyết thành công tình huống, vấn đề tương tự tình 

huống, vấn đề đã học; 

+ Vận dụng cao: yêu cầu học sinh vận dụng được các kiến thức, kĩ 

năng để giải quyết các tình huống, vấn đề mới, không giống với những tình 

huống, vấn đề đã được hướng dẫn; đưa ra những phản hồi hợp lí trước một 

tình huống, vấn đề mới trong học tập hoặc trong cuộc sống. 

Căn cứ vào mức độ phát triển năng lực của học sinh ở từng học kỳ và 

từng khối lớp, giáo viên và nhà trường xác định tỉ lệ các câu hỏi, bài tập theo 4 

mức độ yêu cầu trong các bài kiểm tra trên nguyên tắc đảm bảo sự phù hợp với 

đối tượng học sinh và tăng dần tỉ lệ các câu hỏi, bài tập ở mức độ yêu cầu vận 

dụng, vận dụng cao. 

- Kết hợp một cách hợp lí giữa hình thức trắc nghiệm tự luận với trắc 

nghiệm khách quan, giữa kiểm tra lí thuyết và kiểm tra thực hành trong các bài 

kiểm tra; tiếp tục nâng cao yêu cầu vận dụng kiến thức liên môn vào thực tiễn; 

tăng cường ra các câu hỏi mở, gắn với thời sự quê hương, đất nước đối với các 

môn khoa học xã hội và nhân văn để học sinh được bày tỏ chính kiến của mình 

về các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội; chỉ đạo việc ra câu hỏi trắc nghiệm 

khách quan nhiều lựa chọn đúng thay vì chỉ có câu hỏi một lựa chọn đúng; tiếp 

tục nâng cao chất lượng việc kiểm tra và thi cả bốn kĩ năng nghe, nói, đọc, viết 

và triển khai phần tự luận trong các bài kiểm tra viết, vận dụng định dạng đề 

thi tiếng Anh đối với học sinh học theo chương trình thí điểm theo Công văn 
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số 3333/BGDĐT- GDTrH ngày  07/7/2016 đối với môn ngoại ngữ; thi thực 

hành đối với các môn Vật lí, Hóa học, Sinh học trong kỳ thi học sinh giỏi quốc 

gia lớp 12; tiếp tục triển khai đánh giá các chỉ số trí tuệ (IQ, AQ, EQ…) trong 

tuyển sinh trường THPT chuyên ở những nơi có điều kiện. 

- Tăng cường tổ chức hoạt động đề xuất và lựa chọn, hoàn thiện các câu 

hỏi, bài tập kiểm tra theo định hướng phát triển năng lực để bổ sung cho thư 

viện câu hỏi của trường. Tăng cường xây dựng nguồn học liệu mở (thư viện 

học liệu) về câu hỏi, bài tập, đề thi, kế hoạch bài học, tài liệu tham khảo có 

chất lượng trên website của Bộ (tại địa chỉ http://truonghocketnoi.edu.vn) của 

sở/phòng GDĐT và các trường học. Chỉ đạo cán bộ quản lí, giáo viên và học 

sinh tích cực tham gia các hoạt động chuyên môn trên trang mạng "Trường học 

kết nối" về xây dựng các chuyên đề dạy học tích hợp, liên môn; đổi mới 

phương pháp, hình thức dạy học và kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát 

triển năng lực học sinh. 

1.2. Nhiệm vụ và giải pháp đổi mới phương pháp dạy học và kiểm 

tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh 

 Nhằm thực hiện có hiệu quả việc đổi mới đồng bộ phương pháp dạy 

học và kiểm tra, đánh giá nêu trên, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã hướng dẫn các 

địa phương, cơ sở giáo dục triển khai các nhiệm vụ và giải pháp cụ thể nhằm 

nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn trong trường trung học, tập trung 

vào thực hiện đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá theo định 

hướng phát triển năng lực học sinh; giúp cho cán bộ quản lý, giáo viên bước 

đầu biết chủ động lựa chọn nội dung để xây dựng các chuyên đề dạy học trong 

mỗi môn học và các chuyên đề tích hợp, liên môn phù hợp với việc tổ chức 

hoạt động học tích cực, tự lực, sáng tạo của học sinh; sử dụng các phương 

pháp và kỹ thuật dạy học tích cực để xây dựng tiến trình dạy học theo chuyên 

đề nhằm phát triển năng lực và phẩm chất của học sinh. Cụ thể như sau: 

 a) Xây dựng bài học phù hợp với các hình thức, phương pháp và kĩ 

thuật dạy học tích cực 

 Thay cho việc dạy học đang được thực hiện theo từng bài/tiết trong 

sách giáo khoa như hiện nay, các tổ/nhóm chuyên môn căn cứ vào chương 

trình và sách giáo khoa hiện hành, lựa chọn nội dung để xây dựng các bài học 

http://truonghocketnoi.edu.vn/
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(thực hiện trong nhiều tiết học) phù hợp với việc sử dụng phương pháp dạy 

học tích cực trong điều kiện thực tế của nhà trường. Trên cơ sở rà soát chuẩn 

kiến thức, kĩ năng, thái độ theo chương trình hiện hành và các hoạt động học 

dự kiến sẽ tổ chức cho học sinh theo phương pháp dạy học tích cực, xác định 

các năng lực và phẩm chất có thể hình thành cho học sinh trong mỗi chuyên đề 

đã xây dựng. 

 b) Biên soạn câu hỏi/bài tập để sử dụng trong quá trình tổ chức hoạt 

động học và kiểm tra, đánh giá 

 Với mỗi chủ đề bài học đã xây dựng, xác định và mô tả 4 mức độ yêu 

cầu (nhận biết, thông hiểu, vận dụng, vận dụng cao) của mỗi loại câu hỏi/bài tập 

có thể sử dụng để kiểm tra, đánh giá năng lực và phẩm chất của học sinh trong 

dạy học. Trên cơ sở đó, biên soạn các câu hỏi/bài tập cụ thể theo các mức độ yêu 

cầu đã mô tả để sử dụng trong quá trình tổ chức các hoạt động dạy học và kiểm 

tra, đánh giá, luyện tập theo chuyên đề đã xây dựng. 

 c) Thiết kế tiến trình dạy học theo các phương pháp dạy học tích cực 

 Tiến trình dạy học mỗi bài học được tổ chức thành các hoạt động học 

của học sinh để có thể thực hiện ở trên lớp và ở nhà, mỗi tiết học trên lớp có 

thể chỉ thực hiện một số hoạt động trong tiến trình sư phạm của phương pháp 

và kĩ thuật dạy học được sử dụng. 

 d) Tổ chức dạy học và dự giờ 

 Trên cơ sở các bài học đã được xây dựng, tổ/nhóm chuyên môn phân 

công giáo viên thực hiện bài học để dự giờ, phân tích và rút kinh nghiệm về 

giờ dạy. Khi dự giờ, cần tập trung quan sát hoạt động học của học sinh thông 

qua việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ học tập với yêu cầu như sau: 

 - Chuyển giao nhiệm vụ học tập: nhiệm vụ học tập rõ ràng và phù hợp 

với khả năng của học sinh, thể hiện ở yêu cầu về sản phẩm mà học sinh phải 

hoàn thành khi thực hiện nhiệm vụ; hình thức giao nhiệm vụ sinh động, hấp 

dẫn, kích thích được hứng thú nhận thức của học sinh; đảm bảo cho tất cả học 

sinh tiếp nhận và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ. 
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 - Thực hiện nhiệm vụ học tập: khuyến khích học sinh hợp tác với nhau khi 

thực hiện nhiệm vụ học tập; phát hiện kịp thời những khó khăn của học sinh và có 

biện pháp hỗ trợ phù hợp, hiệu quả; không có học sinh bị "bỏ quên". 

 - Báo cáo kết quả và thảo luận: hình thức báo cáo phù hợp với nội dung 

học tập và kĩ thuật dạy học tích cực được sử dụng; khuyến khích cho học sinh trao 

đổi, thảo luận với nhau về nội dung học tập; xử lí những tình huống sư phạm nảy 

sinh một cách hợp lí. 

 - Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập: nhận xét về quá trình thực 

hiện nhiệm vụ học tập của học sinh; phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả thực 

hiện nhiệm vụ và những ý kiến thảo luận của học sinh; chính xác hóa các kiến 

thức mà học sinh đã học được thông qua hoạt động. 

 Mỗi bài học được thực hiện ở nhiều tiết học nên một nhiệm vụ học tập có 

thể được thực hiện ở trong và ngoài lớp học. Vì thế, trong một tiết học có thể chỉ 

thực hiện một số bước trong tiến trình sư phạm của phương pháp và kĩ thuật dạy 

học được sử dụng. Khi dự một giờ dạy, giáo viên cần phải đặt nó trong toàn bộ 

tiến trình dạy học của chuyên đề đã thiết kế. Cần tổ chức ghi hình các giờ dạy để 

sử dụng khi phân tích bài học. 

 e) Phân tích, rút kinh nghiệm bài học 

 Quá trình dạy học mỗi bài học được thiết kế thành các hoạt động học của 

học sinh dưới dạng các nhiệm vụ học tập kế tiếp nhau, có thể được thực hiện trên 

lớp hoặc ở nhà. Học sinh tích cực, chủ động và sáng tạo trong việc thực hiện các 

nhiệm vụ học tập dưới sự hướng dẫn của giáo viên. Phân tích giờ dạy theo quan 

điểm đó là phân tích hiệu quả hoạt động học của học sinh, đồng thời đánh giá việc 

tổ chức, kiểm tra, định hướng hoạt động học cho học sinh của giáo viên. 

Việc phân tích bài học có thể được căn cứ vào các tiêu chí cụ thể như sau: 

Nội 

dung 
Tiêu chí 

1
. 

K
ế 

h
o
ạ
ch

 

v
à
 t

à
i 

li
ệu

 d
ạ

y
 

h
ọ
c 

Mức độ phù hợp của chuỗi hoạt động học với mục tiêu, nội dung và 

phương pháp dạy học được sử dụng. 

Mức độ rõ ràng của mục tiêu, nội dung, kĩ thuật tổ chức và sản 

phẩm cần đạt được của mỗi nhiệm vụ học tập. 
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Mức độ phù hợp của thiết bị dạy học và học liệu được sử dụng để tổ 

chức các hoạt động học của học sinh. 

Mức độ hợp lí của phương án kiểm tra, đánh giá trong quá trình tổ 

chức hoạt động học của học sinh. 

2
. 
T

ổ
 c

h
ứ

c 
h

o
ạ
t 

đ
ộ
n

g
 h

ọ
c 

ch
o
 

h
ọ
c 

si
n

h
 

Mức độ sinh động, hấp dẫn học sinh của phương pháp và hình thức 

chuyển giao nhiệm vụ học tập. 

Khả năng theo dõi, quan sát, phát hiện kịp thời những khó khăn của 

học sinh. 

Mức độ phù hợp, hiệu quả của các biện pháp hỗ trợ và khuyến khích 

học sinh hợp tác, giúp đỡ nhau khi thực hiện nhiệm vụ học tập. 

Mức độ hiệu quả hoạt động của giáo viên trong việc tổng hợp, phân 

tích, đánh giá kết quả hoạt động và quá trình thảo luận của học 

sinh. 

3
. H

o
ạ
t 

đ
ộ
n

g
 c

ủ
a
 h

ọ
c 
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n

h
 Khả năng tiếp nhận và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của tất 

cả học sinh trong lớp. 

Mức độ tích cực, chủ động, sáng tạo, hợp tác của học sinh trong 

việc thực hiện các nhiệm vụ học tập. 

Mức độ tham gia tích cực của học sinh trong trình bày, trao đổi, 

thảo luận về kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập. 

Mức độ đúng đắn, chính xác, phù hợp của các kết quả thực hiện 

nhiệm vụ học tập của học sinh. 

1.3. Trách nhiệm của các cấp quản lý giáo dục 

 Các Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo và nhà 

trường/trung tâm thường xuyên chỉ đạo tổ chức sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn 

thông qua dự giờ, rút kinh nghiệm để hoàn thiện các chuyên đề, tiến trình dạy 

học và phương pháp tổ chức hoạt động dạy học; có biện pháp khuyến khích, 

tạo điều kiện cho giáo viên tham gia các hoạt động chuyên môn trên mạng; có 
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hình thức động viên, khen thưởng các tổ/nhóm chuyên môn, giáo viên tích cực 

đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá. Cụ thể là: 

a) Tăng cường đổi mới quản lí việc thực hiện chương trình và kế 

hoạch giáo dục theo hướng phân cấp, giao quyền tự chủ của các cơ sở giáo 

dục; củng cố kỷ cương, nền nếp trong dạy học, kiểm tra đánh giá và thi. Đề 

cao tinh thần đổi mới và sáng tạo trong quản lý và tổ chức các hoạt động 

giáo dục. 

Các cơ quan quản lí giáo dục và các nhà trường nghiên cứu, quán 

triệt đầy đủ chức năng, nhiệm vụ cho từng cấp quản lí, từng chức danh quản 

lí theo qui định tại các văn bản hiện hành. Tăng cường nền nếp, kỷ cương 

trong các cơ sở giáo dục trung học. Khắc phục ngay tình trạng thực hiện sai 

chức năng, nhiệm vụ của từng cấp, từng cơ quan đơn vị và từng chức danh 

quản lí. 

b) Chú trọng quản lí, phối hợp hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học 

sinh theo Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011; tăng cường quản 

lí chặt chẽ việc dạy thêm, học thêm theo Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT 

ngày 16/5/2012 của Bộ GDĐT khắc phục tình trạng dạy thêm, học thêm sai 

quy định; quản lí các khoản tài trợ theo Thông tư số 29/2012/TT-BGDĐT 

ngày 10/9/2012 qui định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo 

dục quốc dân.   

c) Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong việc quản lí hoạt 

động dạy học, quản lý nhà giáo, quản lý kết quả học tập của học sinh, hỗ trợ 

xếp thời khoá biểu, tăng cường mối liên hệ giữa nhà trường với cha mẹ học 

sinh và cộng đồng; quản lí thư viện trường học, tài chính... tiến tới xây dựng 

cơ sở dữ liệu quốc gia về giáo dục đào tạo.  

Đẩy mạnh việc việc ứng dụng công nghệ thông tin trong việc tổ chức 

hội nghị, hội thảo, tập huấn, họp; động viên cán bộ quản lý, giáo viên, nhân 

viên và học sinh tham gia trang mạng "Trường học kết nối", đặc biệt trong 

công tác tập huấn, bồi dưỡng giáo viên, thanh tra viên, cán bộ quản lí giáo 

dục. 
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Phần II 

KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ TRONG DẠY HỌC             

MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ 

2.1. Khái quát chung về môn Giáo dục công dân cấp THCS 

2.1.1. Vị trí, mục tiêu 

* Vị trí: Giáo dục công dân là môn học chủ chốt trong việc giáo dục cho 

học sinh ý thức và hành vi của người công dân, góp phần hình thành và phát 

triển những phẩm chất và năng lực cần thiết của người công dân trong quá 

trình xây dựng CNXH - một xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. 

Giáo dục công dân là môn học có vai trò quan trọng trong việc phát triển 

tâm lực - một thành tố cơ bản của nhân cách và là nội lực sự phát triển nhân 

cách của học sinh. Do vậy, môn học này góp phần quan trọng trong việc nâng 

cao chất lượng nguồn nhân lực, đào tạo học sinh thành những người lao động 

mới đáp ứng đòi hỏi của sự nghiệp CNH, HĐH đất nước và phù hợp với xu thế 

phát triển chung của thời đại. 

* Mục tiêu:  

- Mục tiêu chung: Môn GDCD cấp THCS trang bị cho HS những hiểu 

biết cơ bản, phù hợp với lứa tuổi về hệ thống các giá trị đạo đức, pháp luật của 

con người Việt Nam trong gia đoạn hiện nay. Trên cơ sở đó:  

Hình thành và phát triển cho HS ý thức tự điều chỉnh, tự hoàn thiện bản 

thân theo các chuẩn mực đạo đức và quy định của pháp luật dựa trên nhận 

thức, thái độ và hành vi đúng đắn, tích cực về quyền, bổn phận, nghĩa vụ và 

trách nhiệm công dân trong quan hệ với gia đình, xã hội, với công việc, với 

môi trường thiên nhiên, với đất nước và nhân loại. 

Củng cố, nâng cao các năng lực đã được hình thành và phát triển ở cấp 

tiểu học; hình thành, duy trì mối quan hệ hoà hợp với những người xung 
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quanh; thích ứng một cách linh hoạt với sự biến đổi của xã hội và thực hiện 

được mục tiêu, kế hoạch của bản thân trên cơ sở các giá trị đạo đức, quy định 

của pháp luật; hình thành phương pháp học tập, rèn luyện, hoàn chỉnh tri thức 

và kĩ năng nền tảng để tiếp tục học lên THPT, học nghề hoặc tham gia vào 

cuộc sống lao động. 

- Các mục tiêu cụ thể: Đáp ứng quy định của Luật Giáo dục và Chương 

trình giáo dục phổ thông, mục tiêu môn GDCD cấp THCS được cụ thể hóa trên 3 

bình diện kiến thức, kỹ năng, thái độ và hướng đến hình thành, phát triển ở học 

sinh các phẩm chất và năng lực để sau khi hoàn thành chương trình, học sinh:  

a) Về kiến thức 

- Hiểu được những chuẩn mực đạo đức và pháp luật cơ bản, phổ thông, 

thiết thực, phù hợp với lứa tuổi trong các mối quan hệ với bản thân, với người 

khác, với công việc và môi trường sống. 

- Hiểu được ý nghĩa các chuẩn mực đạo đức và pháp luật đối với sự phát 

triển của cá nhân, xã hội. Sự cần thiết phải rèn luyện và cách rèn luyện để đạt 

được những chuẩn mực đó. 

b) Về kỹ năng 

- Biết đánh giá hành vi của bản thân và mọi người xung quanh. 

- Biết lựa chọn và thực hiện hành vi ứng xử phù hợp với các chuẩn mực 

đạo đức, pháp luật, văn hóa trong hoạt động giao tiếp hàng ngày. 

- Biết tự tổ chức việc học tập và rèn luyện của bản thân theo yêu cầu của 

các chuẩn mực đã học. 

c) Về thái độ: 

- Yêu cái tốt, cái đúng, cái đẹp; không đồng tình với các hành vi, việc 

làm tiêu cực; 

- Yêu quê hương, đất nước. Trân trọng và phát huy các giá trị truyền 

thống của dân tộc; 

- Tin tưởng vào tính đúng đắn của các chuẩn mực đã học và hướng tới 

những giá trị xã hội tốt đẹp 

- Có trách nhiệm đối với hành động của bản thân, có nhu cầu tự điều 
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chỉnh và hoàn thiện bản thân để trở thành chủ thể xã hội tích cực, năng động.  

 2.1.2.  Cấu trúc chương trình và nội dung môn GDCD cấp THCS 

* Về cấu trúc: Chương trình môn GDCD cấp THCS gồm hai phần: 

- Phần các chuẩn mực đạo đức với 8 chủ đề: 

Sống cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư. 

Sống tự trọng và tôn trọng người khác. 

Sống có kỉ luật. 

Sống nhân ái, vị tha. 

Sống hội nhập. 

Sống có văn hóa. 

Sống chủ động, sáng tạo. 

Sống có mục đích 

- Phần các chuẩn mực pháp luật với 5 chủ đề: 

Quyền trẻ em và quyền, nghĩa vụ công dân trong gia đình. 

Quyền, nghĩa vụ công dân giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. 

Quyền, nghĩa vụ công dân về văn hóa, giáo dục và kinh tế. 

Quyển tự do cơ bản của công dân. 

Nhà nước CHXHCN Việt Nam – Quyền và nghĩa vụ công dân trong 

quản lí bộ máy nhà nước. 

* Về nội dung:Chương trình môn GDCD cấp THCS được xây dựng 

theo quan điểm tích hợp. Các chủ đề được bố trí học ở tất cả các lớp học, 

trong đó các chủ đề thuộc chuẩn mực đạo đức được học kì I; các chủ đề 

thuộc chuẩn mực pháp luật học ở kì II. Nội dung chương trình được thiết kế 

theo nguyên tắc đồng tâm và phát triển. 
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Chƣơng trình lớp 6. 

Bài Tên bài 

Nội dung điều chỉnh 

(Theo Công văn số 5842/BGDĐT-VP  

Ngày 01 tháng 9 năm 2011) 

Bài 1 Tự chăm sóc, rèn luyện 

thân thể 

 

Bài 2 Siêng năng, kiên trì - Phần gợi ý truyện đọc: Không yêu cầu HS trả 

lời câu hỏi c.  

Bài 3 Tiết kiệm  

Bài 4 Lễ độ - Phần gợi ý truyện đọc: Không yêu cầu HS trả 

lời câu hỏi c.  

Bài 5 Tôn trọng kỷ luật  

Bài 6 Biết ơn  

Bài 7 Yêu thiên nhiên, sống 

hòa hợp với thiên nhiên 

 

Bài 8 Sống chan hòa với mọi 

người 

 

Bài 9 Lịch sự, tế nhị - Nội dung a, b phần “Nội dung bài học”: 

+ Dạy các biểu hiện của lịch sự, tế nhị 

+ Bổ sung một số ví dụ về hành vi giao tiếp thể 

hiện lịch sự, tế nhị: biết chào hỏi, giới thiệu, tự 

giới thiệu, cảm ơn, xin lỗi, nói lời yêu cầu, đề 

nghị; thể hiện lời nói, hành vi nhã nhặn, từ tốn, 

khéo léo ở nơi công cộng… 

- Phần bài tập: Không yêu cầu HS làm bài tập a  

Bài 10 Tích cực, tự giác trong 

hoạt động tập thể và 

trong hoạt động xã hội 

- Nội dung a, b, c phần “Nội dung bài học”: Chỉ 

cần nêu được thế nào là tích cực, tự giác trong 

hoạt động tập thể và trong hoạt động xã hội 

Bài 11 Mục đích học tập của 

học sinh 

- Phần bài tập: Không yêu cầu HS làm bài tập 

d. 

 Thực hành ngoại khóa  
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các vấn đề của địa 

phương và các nội dung 

đã học 

Bài 12 Công ước liên hợp quốc 

về quyền trẻ em 

 

Bài 13 Công dân nước Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam 

- Phần tình huống : Không dạy tình huống 2 

- Phần bài tập: Không yêu cầu HS làm bài tập 

b. 

Bài 14 Thực hiện trật tự an 

toàn giao thông 

- Bảng Thống kê tình hình tai nạn giao thông: 

cập nhật số liệu mới 

- Phần nội dung bài học: Đọc thêm nội dung: 

“Trẻ em dưới 12 tuổi không được đi xe đạp 

người lớn” 

Bài 15 Quyền và nghĩa vụ học tập  

Bài 16 Quyền được pháp luật 

bảo hộ về tính mạng, 

thân thể, sức khỏe, 

danh dự và nhân phẩm. 

 

Bài 17 Quyền bất khả xâm 

phạm về chỗ ở 

 

Bài 18 Quyền được đảm bảo 

an toàn và bí mật thư 

tín, điện thoại, điện tín. 

 

 Thực hành ngoại khóa 

các vẫn đề của địa 

phương và các nội dung 

đã học 
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Chƣơng trình lớp 7 

Bài Tên bài 

Nội dung điều chỉnh 

(Theo Công văn số 5842/BGDĐT-VP  

Ngày 01 tháng 9 năm 2011) 

Bài 1 Sống giản dị  

Bài 2 Trung thực  

Bài 3 Tự trọng - Phần Truyện đọc: Không yêu cầu HS trả lời 

câu hỏi gợi ý b) 

Bài 4 Đạo đức và kỷ luật - Cả bài: Đọc thêm 

Bài 5 Yêu thương con người - Phần Truyện đọc: Không yêu cầu HS trả lời 

câu hỏi gợi ý b) 

Bài 6 Tôn sư trọng đạo  

Bài 7 Đoàn kết tương trợ - Phần Truyện đọc: Không yêu cầu HS trả lời 

câu hỏi gợi ý c) 

Bài 8 Khoan dung  

Bài 9 Xây dựng gia đình văn 

hóa 

 

Bài 10 Giữ gìn và phát huy 

truyền thống tốt đẹp của 

gia đình, dòng họ 

 

Bài 11 Tự tin   

 Thực hành ngoại khóa 

các vẫn đề của địa 

phương và các nội dung 

đã học 

 

Bài 12 Sống và làm việc có kế 

hoạch 

 

Bài 13 Quyền được bảo vệ, 

chăm sóc và giáo dục 

trẻ em Việt Nam 

 



20 
 

Bài 14 Bảo vệ môi trường và 

tài nguyên thiên nhiên 

- Phần Thông tin, sự kiện: cập nhật số liệu 

mới. 

Bài 15 Bảo vệ di sản văn hóa - Phần Quan sát ảnh: Không yêu cầu HS trả lời 

câu hỏi gợi ý e 

- Phần bài tập: Không yêu cầu HS làm bài tập a) 

 Kiểm tra viết  

Bài 16 Quyền tự do tín ngưỡng 

và tôn giáo 

- Phần Thông tin, sự kiện: Không yêu cầu HS 

trả lời câu hỏi gợi ý b, d, đ 

Bài 17 Nhà nước Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam 

- Phần Thông tin, sự kiện: Đọc thêm Thông tin 

2. 

- Sơ đồ phân công bộ máy nhà nước: Đọc 

thêm 

- Phần sơ đồ phân cấp bộ máy nhà nước: 

Không yêu cầu HS trả lời câu hỏi gợi ý b, c, d, đ 

- Sau sơ đồ phân công bộ máy nhà nước: 

Không yêu cầu HS trả lời câu hỏi gợi ý b 

- Phần bài tập: Không yêu cầu HS làm bài tập 

b, c, đ 

Bài 18 Bộ máy nhà nước cấp 

cơ sở (xã, phường, thị 

trấn.) 

 

 Thực hành ngoại khóa 

các vẫn đề của địa 

phương và các nội dung 

đã học 
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Chƣơng trình lớp 8 

Bài Tên bài dạy 

Nội dung điều chỉnh 

(Theo Công văn số 5842/BGDĐT-VP  

Ngày 01 tháng 9 năm 2011) 

Bài 1 Tôn trọng lẽ phải  

Bài 2 Liêm khiết - Phần Đặt vấn đề: Không yêu cầu HS trả lời 
câu hỏi gợi ý b) 

Bài 3 Tôn trọng người khác  

Bài 4 Giữ gìn chữ tín  

Bài 5 Pháp luật và kỷ luật  

Bài 6 Xây dựng tình bạn trong 
sáng, lành mạnh 

 

Bài 7 Tích cực tham gia các 
hoạt động chính trị - XH 

- Cả bài: Chuyển sang hoạt động ngoại khóa 

Bài 8 Tôn trọng và học hỏi các 
dân tộc khác 

 

Bài 9 Góp phần xây dựng nếp 
văn hóa ở cộng đồng dân 
cư 

 

Bài 10 Tự lập  

Bài 11 Lao động tự giác và 
sáng tạo 

 

Bài 12 Quyền và nghĩ vụ của 
công dân trong gia đình 

 

 Thực hành ngoại khóa 
các vẫn đề của địa 
phương và các nội dung 
đã học 

 

Bài 13 Phòng chống tệ nạn xã 
hội 

 

Bài 14 Phòng chống nhiễm 
HIV/AIDS 

 

Bài 15 Phòng chống tai nạn vũ 
khí, cháy nổ và các chất 
độc hại 

 

Bài 16 Quyền sở hữu tài sản 
và nghĩa vụ tôn trọng tài 
sản của người khác 

 

Bài 17 Nghĩa vụ tôn trọng, bảo 
về tài sản nhà nước và 
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lợi ích công cộng 

Bài 18 Quyền khiếu nại, tố cáo 
của công dân 

 

 Kiểm tra viết  

Bài 19 Quyền tự do ngôn luận  

Bài 20 Hiến pháp nước Cộng 
hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam 

 

Bài 21 Pháp luật nước Cộng 
hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam 

 

 Thực hành ngoại khóa 
các vẫn đề của địa 
phương và các nội dung 
đã học 

 

Chƣơng trình lớp 9 

Bài Tên bài dạy 

Nội dung điều chỉnh 

(Theo Công văn số 5842/BGDĐT-VP 

Ngày 01 tháng 9 năm 2011) 

Bài 1 Chí công vô tư  

Bài 2 Tự chủ  

Bài 3 Dân chủ và kỷ luật - Phần Đặt vấn đề: Không yêu cầu HS trả lời 
câu hỏi gợi ý b 

- Phần Bài tập: Không yêu cầu HS làm bài 3 

Bài 4 Bảo vệ hòa bình - Phần Nội dung bài học: Đọc thêm mục 3 

Bài 5 Tình hữu nghị các dân 
tộc trên thế giới 

 

Bài 6 Hợp tác cùng phát 
triển 

 

Bài 7 Kế thừa và phát huy 
truyền thống tốt đẹp 
của dân tộc 

 

Bài 8 Năng động, sáng tạo  

Bài 9 Làm việc có năng xuất 
chất lượng, hiệu quả 

- Phần Đặt vấn đề: Không yêu cầu HS trả lời 
câu hỏi gợi ý a 

Bài 10 Lý tưởng sống của 
thanh niên 

- Cả bài: Chuyển sang hoạt động ngoại khóa 

 Thực hành ngoại khóa 
các vẫn đề của địa 
phương và các nội 
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dung đã học 

Bài 11 Trách nhiệm của thanh 
niên trong sự nghiệp 
công ngiệp hóa, hiện 
đại hóa đất nước 

- Cả bài: Đọc thêm 

Bài 12 Quyền và nghĩa vụ 
của công trong hôn 
nhân 

 

Bài 13 Quyền tự do kinh 
doanh và nghĩa vụ 
đóng thuế 

 

Bài 14 Quyền và nghĩa vụ lao 
động của công dân 

- Phần Bài tập: Không yêu cầu HS làm bài 4 

Bài 15 Vi phạm pháp luật và 
trách nhiệm pháp lý 
của công dân 

- Phần khái niệm về từng loại trách nhiệm 
pháp lí: Không nêu định nghĩa về từng loại trách 
nhiệm pháp lí hình sự, hành chính, dân sự, kỉ 
luật. Khi dạy về các loại vi phạm pháp luật thì gắn 
luôn với các loại trách nhiệm pháp lí tương ứng.  

- Phần Bài tập: Không yêu cầu HS làm bài 3 

Bài 16 Quyền tham gia quản 
lý nhà nước, quản lý 
xã hội của công dân 

- Phần Bài tập: Không yêu cầu HS làm bài 4, 6 

Bài 17 Nghĩa vụ bảo vệ tổ 
quốc 

 

Bài 18 Sống có đạo đức và 
tuân theo pháp luật 

 

 Thực hành ngoại khóa 
các vẫn đề địa 
phương và các nội 
dung đã học 

 

 * Về sách giáo khoa: SGK môn GDCD cấp THCS được biên soạn 

nhằm cung cấp tri thức cho HS đồng thời là phương tiện để hướng dẫn HS 

phương pháp học tập, cách thức tìm tòi khám phá, chiếm lĩnh tri thức mới, kĩ 

năng mới. Do đó mỗi bài trong SGK đều được trình bày theo cấu trúc: 

 - Tên bài 

 - Đặt vấn đề:  

Cách đặt vấn đề trong từng bài rất đa dạng. Tùy vào đặc điểm tri thức 

và tính chất của bài học mà các vấn đề có thể là các trường hợp điển hình, các 

tình huống, câu chuyện, tranh ảnh, thông tin, số liệu thực tế... 
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 Các câu hỏi gợi ý trong phần đặt vấn đề nhằm hướng dẫn HS xử lí, khai 

thác thông tin để giải quyết vấn đề và khái quát thành các đơn vị kiến thức 

trong nội dung của bài học đồng thời là định hướng trong việc thiết kế câu 

hỏi/bài tập đánh giá cho từng đơn vị kiến thức đó.  

 - Nội dung bài học: 

 Với các bài đạo đức, nội dung bài học thường thiết kế theo cấu trúc: 

Bản chất;biểu hiện; Ý nghĩa; Cách rèn luyện các chuẩn mực đạo đức đó. 

 Với các bài pháp luật, nội dung bài học thường thiết kế theo cấu trúc: 

Khái niệm/ Quy định của pháp luật/ Ý nghĩa của các quy định đó. 

 - Bài tập: Phần này gồm nhiều loại bài tập được dùng để luyện tập kiến 

thức, hình thành thái độ và rèn luyện kĩ năng vận dụng, thực hành bài học 

trong cuộc sống thực tiễn. 

 - Tư liệu tham khảo: phần này giúp học sinh có thêm tư liệu tham khảo 

trong quá trình học tập và mở rộng thêm hiểu biết của bản thân. 

Ngày 03/10/2017, Bộ GD&ĐT đã ban hành công văn 4612/BGDĐT-

GDTrH về việc hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện 

hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh từ năm học 

2017-2018. Công văn đã nêu rõ:  

“...Nhằm tiếp tục thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành 

theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất người học (sau đây gọi là học 

sinh), Bộ GDĐT yêu cầu các sở GDĐT chỉ đạo các cơ sở giáo dục phổ thông, 

giáo dục thường xuyên (sau đây gọi là nhà trường) triển khai thực hiện một số 

công việc sau đây: 

 1. Thực hiện có hiệu quả việc xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường 

a) Tiếp tục rà soát nội dung dạy học trong sách giáo khoa hiện hành, 

tinh giản những nội dung dạy học vượt quá mức độ cần đạt về kiến thức, kỹ 

năng của chương trình giáo dục phổ thông hiện hành; điều chỉnh để tránh 

trùng lặp nội dung giữa các môn học, hoạt động giáo dục; bổ sung, cập nhật 

những thông tin mới phù hợp thay cho những thông tin cũ, lạc hậu; không dạy 

những nội dung, bài tập, câu hỏi trong sách giáo khoa vượt quá mức độ cần 
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đạt về kiến thức, kỹ năng của chương trình giáo dục phổ thông hiện hành; 

tuyệt đối không dạy những nội dung ngoài sách giáo khoa; 

 b) Căn cứ chương trình giáo dục phổ thông hiện hành, lựa chọn các 

chủ đề, rà soát nội dung các bài học trong sách giáo khoa hiện hành tương 

ứng với chủ đề đó để sắp xếp lại thành một số bài học tích hợp của từng môn 

học hoặc liên môn; từ đó, xây dựng kế hoạch giáo dục cho từng môn học, hoạt 

động giáo dục theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất học sinh phù 

hợp với điều kiện thực tế của nhà trường...”. 

Thực hiện theo yêu cầu của công văn 4612/BGDĐT-GDTrH, căn cứ vào 

nội dung chương trình, sách giáo khoa hiện hành, tổ/nhóm chuyên môn tổ chức 

cho giáo viên GDCD thảo luận, lựa chọn nội dung để xây dựng các chuyên đề 

dạy học phù hợp theo gợi ý sau: 

- Phân tích chương trình, sách giáo khoa, chuẩn kiến thức, kĩ năng của 

chương trình môn học để lựa chọn, sắp xếp các nội dung thành các chủ đề dạy 

học. 

- Bám sát chuẩn kiến thức, kĩ năng của chương trình môn học để xác định 

mục tiêu  cần đạt của chủ đề (cả về kiến thức, kỹ năng, phẩm chất, năng lực cần 

hình thành và phát triển cho HS). 

- Lựa chọn nội dung/vấn đề/nhiệm vụ học tập để học sinh học được kiến 

thức, kỹ năng mới. Nội dung chủ đề phải giải quyết trọn vẹn một vấn đề cụ thể 

trong thực tiễn và phù hợp với điều kiện của nhà trường. 

- Thiết kế tiến trình dạy học thành các chuỗi hoạt động học của học sinh 

(hoạt động khởi động; hình thành kiến thức; luyện tập; vận dụng; tìm tòi mở 

rộng ). Chuỗi hoạt động cần được thiết kế để học sinh thực hiện cả ở trên lớp 

và ở nhà, trong đó cần bảo đảm đủ thời gian để tổ chức mỗi hoạt động học của 

học sinh trên lớp đạt hiệu quả thiết thực. 

Việc lựa chọn nội dung để thiết kế bài học/chủ đề có vai trò quyết định 

chất lượng dạy học. Vì vậy, để thiết kế tiến trình bài học, việc lựa chọn nội 

dung dạy học là khâu quan trọng. Và để chọn lựa nội dung, cần lưu ý đến 

những tiêu chí sau: 
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Thứ  nhất, nội dung bài học/chủ đề phải nhất quán với mục tiêu của 

chương trình, khi lựa chọn nội dung cho một bài học/chủ đề, ngoài việc dựa 

trên mục tiêu của bài học/chủ đề ấy còn phải trả lời được câu hỏi “nội dung bài 

học/chủ đề này có vị trí như thế nào trong khung chương trình của môn học?”, 

“Bài học/chủ đề này nhằm đạt đến mục tiêu nào trong hệ thống chương trình 

học?”... Nếu không chú ý đến tính hệ thống của chương trình, việc thiết kế các 

bài học/chủ đề cụ thể, nhất là các bài học/chủ đề có tính liên môn có nguy cơ 

trùng lặp với nhau về nội dung. 

Thứ hai, nội dung dạy học phải được tinh giản để tránh sự ôm đồm. Việc 

tinh giản nội dung sẽ tạo cơ hội cho học sinh được hoạt động nhiều hơn, giải 

quyết vấn đề được thấu đáo, trọn vẹn hơn. Những vấn đề giải quyết trong nội 

dung dạy học phải mang tính đại diện, tính điển hình.  

Ví dụ: Các tổ, nhóm chuyên môn GDCD có thể rà soát, phân tích 

chương trình theo gợi ý như sau: 

Lớp 6 

Tên chủ 
đề 

Các 
bài 

trong 
CT 

hiện 
hành 

Chuẩn kiến thức, kĩ 
năng, thái độ trong 
chương trình hiện 

hành 

Mục tiêu cần 
đạt của chủ đề 

Nội dung chính 
của chủ đề 

Giao 
tiếp có 
văn hóa 

 

(Chủ đề 
này 
được 
cấu trúc 
từ hai 
bài có 
nội dung 
liên 
quan 
đến giao 
tiếp) 

 

Bài 4 

Lễ độ 

 

Kiến thức:  

- Nêu được thế nào là lễ 
độ, biểu hiện của lễ độ 

- Hiểu được ý nghĩa của 
việc cư xử lễ độ với mọi 
người. 

Kĩ năng: 

- Biết nhận xét, đánh giá 
hành vi của bản thân, 
của người khác về lễ độ 
trong giao tiếp, ứng xử. 

- Biết đưa ra cách ứng 
xử phù hợp thể hiện lễ 
độ trong tình huống giao 
tiếp 

- Biết cư xử lễ độ với 
người xung quanh 

- Nêu được thế 
nào là giao tiếp 
có văn hóa; ứng 
xử lễ độ, lịch sự, 
tế nhị là biểu 
hiện của hành vi 
giao tiếp có văn 
hóa; ý nghĩa của 
hành vi giao tiếp 
có văn hóa. 

- Thực hiện 
được hành vi 
giao tiếp có văn 
hóa trong cuộc 
sống hàng ngày. 

- Biết nhận xét, 
đánh giá hành vi 
giao tiếp, ứng xử 

1) Tìm hiểu về 
giao tiếp có văn 
hoá 

2) Tìm hiểu các 
biểu hiện của 
hành vi giao tiếp 
có văn hoá 

3) Tìm hiểu ý 
nghĩa của hành vi 
giao tiếp có văn 
hoá 

4) Thực hành 
giao tiếp có văn 
hóa 
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Thái độ: Đồng tình, ủng 
hộ các hành vi cư xử lễ 
độ với mọi người; không 
đồng tình với những 
hành vi thiếu lễ độ. 

của bản thân và 
của mọi người 
xung quanh;  

- Đồng tình, ủng 
hộ những hành 
vi giao tiếp có 
văn hóa/ phê 
phán những 
hành vi giao tiếp 
thiếu văn hóa 
trong gia đình, 
nhà trường và 
cộng đồng. 

Bài 9 

 Lịch 
sự tế 
nhị 

Kiến thức: 

- Nêu được thế nào là 
lịch sự, tế nhị. 

- Nêu được ý nghĩa của 
lịch sự, tế nhị trong gia 
đình, với mọi người 
xung quanh. 

Kĩ năng: 

- Phân biệt hành vi lịch 
sự tế nhị với hành vi 
chưa lịch sự, tế nhị 

- Biết giao tiếp lịch sự, 
tế nhị với mọi người 
xung quanh 

Thái độ: Yêu mến, quý 
trọng những người lịch 
sự, tế nhị trong giao 
tiếp. 

Lớp 7 

Tên chủ 
đề 

Các 
bài 

trong 
CT 

hiện 
hành 

Chuẩn kiến thức, kĩ 
năng, thái độ trong 
chương trình hiện 

hành 

Mục tiêu cần 
đạt của chủ đề 

Nội dung chính 
của chủ đề 

 

Nhân 
ái, 
khoan 
dung 

(Chủ đề 
này 
được 
cấu trúc 
từ hai 
bài có 
nội dung 
liên 

 

Bài 5. 

Yêu 
thương 

con 
người 

Kiến thức:  

- Hiểu được thế nào là 
yêu thương con người. 

- Nêu được các biểu 
hiện của lòng yêu 
thương con người. 

- Nêu được ý nghĩa của 
lòng yêu thương con 
người. 

Kĩ năng: Biết thể hiện 
lòng yêu thương con 
người đối với mọi người 
xung quanh bằng những 

- Hiểu được thế 
nào là nhân ái, 
khoan dung; các 
biểu hiện của 
nhân ái, khoa 
dung. 

- Nêu được ý 
nghĩa của nhân 
ái khoan dung. 

- Biết thể hiện 
sự nhân ái, 
khoa dung trong 
cuộc sống hàng 

 

1) Tìm hiểu về 
nhân ái, khoa 
dung 

2) Tìm hiểu biểu 
hiện của nhân ái, 
khoan dung 

3) Ý nghĩa của 
nhân ái, khoan 
dung 

4) Rèn luyện lòng 
nhân ái, khoan 
dung 
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quan 
việc 
giáo dục 
lòng 
nhân ái, 
khoan 
dung 
của con 
người. 

việc làm cụ thể. 

Thái độ:  

Quan tâm đến mọi 
người xung quanh; 
không đồng tình với thái 
độ thờ ơ, lạnh nhạt và 
những hành vi độc ác 
đối với con người 

ngày. 

- Biết nhận xét, 
đánh giá các 
hành vi, việc làm 
thể hiện lòng 
nhân ái, khoan 
dung/chưa thể 
hiện lòng nhân 
ái, khoan dung 
của bản thân và 
của mọi người 
xung quanh. 

 

Bài 8. 

Khoan 
dung 

Kiến thức: 

- Hiểu được thế nào là 
khoan dung 

 - Kể được một số biết 
hiện của khoan dung. 

- Nêu được ý nghĩa của 
khoan dung. 

Kĩ năng: Biết thể hiện 
lòng khoan dung trong 
mối quan hệ với mọi 
người xung quanh. 

Thái độ: Khoan dung, độ 
lượng với mọi người; 
phê phán sự định kiến, 
hẹp hòi, cố chấp trong 
mối quan hệ giữa người 
với người. 

Lớp 8 

Tên chủ 
đề 

Các 
bài 

trong 
CT 

hiện 
hành 

Chuẩn kiến thức, kĩ 
năng, thái độ trong 
chương trình hiện 

hành 

Mục tiêu cần 
đạt của chủ đề 

Nội dung chính 
của chủ đề 

 

Quyền 
sở hữu 
tài sản 
và 
nghĩa 
vụ tôn 
trọng 
tài sản 
của 
người 
khác, 

 

Bài 16. 
Quyền 
sở hữu 
tài sản 
và 
nghĩa 
vụ tôn 
trọng tài 
sản của 
người 
khác 

Kiến thức: 

- Nêu được thế nào là 
quyền sở hữu tài sản 
của công dân và nghĩa 
vụ tôn trọng tài sản của 
người khác. 

- Nêu được trách nhiệm 
của nhà nước trong việc 
công nhận và bảo hộ 
quyền sở hữu tài sản 
hợp pháp của công dân. 

- Nêu được thế 
nào là quyền sở 
hữu tài sản của 
công dân, tài 
sản nhà nước, 
lợi ích công 
cộng. 

- Nêu nghĩa vụ 
của công dân 
trong việc tôn 
trọng tài sản của 
người khác, tài 

1) Tìm hiểu về 
quyền sở hữu tài 
sản của công 
dân, tài sản của 
nhà nước và lợi 
ích công cộng. 

2) Tìm hiểu về 
nghĩa vụ của 
công dân quyền 
sở hữu tài sản 
của công dân, tài 
sản của nhà nước 
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tài sản 
của 
Nhà 
nước 
và lợi 
ích 
công 
cộng 

 

(Chủ đề 
này 
được 
cấu trúc 
từ hai 
bài học 
có nội 
dung về 
quyền 
và nghĩa 
vụ của 
công 
dân đối 
với tài 
sản của 
người 
khác, 
của nhà 
nước). 

- Nêu được nghĩa vụ 
của công dân phải tôn 
trọng tài sản của người 
khác. 

Kĩ năng: Phân biệt được 
những hành vi tôn trọng 
với hành vi vi phạm 
quyền sở hữu tài sản 
của người khác. 

Thái độ: Có ý thức tôn 
trọng tài sản của người 
khác; phê phán mọi 
hành vi xâm hại đến tài 
sản của công dân. 

sản của nhà 
nước và lợi ích 
công cộng. 

- Nêu được 
trách nhiệm của 
nhà nước trong 
việc công nhận, 
bảo hộ quyền 
sở hữu tài sản 
hợp pháp của 
công dân, bảo 
vệ tài sản nhà 
nước và lợi ích 
công cộng. 

- Có ý thức tôn 
trọng, bảo vệ tài 
sản của người 
khác, của nhà 
nước và lợi ích 
công cộng. 

- Biết nhận xét 
hành vi, việc 
làm của bản 
thân và của 
người khác 
trong việc thực 
hiện trách nhiệm 
tôn trọng, bảo 
vệ tài sản của 
người khác, của 
nhà nước và lợi 
ích công cộng. 

 

và lợi ích công 
cộng. 

3) Tìm hiểu về 
trách nhiệm của 
học sinh trong 
việc thực hiện 
nghĩa vụ tôn 
trọng, bảo vệ tài 
sản của người 
khác, tài sản của 
nhà nước và lợi 
ích công cộng 

Bài 17. 
Nghĩa 
vụ tôn 
trọng, 
bảo vệ 
tài sản 
Nhà 
nước 
và lợi 
ích 
công 
cộng 

Kiến thức: 

- Hiểu thế nào là tài sản 
nhà nước, lợi ích công 
cộng. 

- Nêu được nghĩa vụ 
của công dân trong việc 
tôn trọng, bảo vệ tài sản 
nhà nước và lợi ích 
công cộng. 

- Nêu được trách nhiệm 
của nhà nước trong việc 
bảo vệ tài sản nhà nước 
và lợi ích công cộng. 

Kĩ năng: Biết phối hợp 
với mọi người và cách 
tổ chức xã hội trong việc 
bảo vệ tài sản nhà nước 
và lợi ích công cộng. 

Thái độ: Có ý thức tôn 
trọng thái độ tài sản của 
nhà nước và lợi ích 
công cộng; phê phán 
hành vi, việc làm gây 
thiệt hại đến tài sản nhà 
nước và lơi ích công 
cộng 
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Lớp 9 

Tên chủ 
đề 

Các 
bài 

trong 
CT 

hiện 
hành 

Chuẩn kiến thức, kĩ 
năng, thái độ trong 
chương trình hiện 

hành 

Mục tiêu cần 
đạt của chủ đề 

Nội dung chính 
của chủ đề 

 

Hòa 
bình, 
hữu 
nghị và 
hợp tác 

 

(Chủ đề 
này 
được 
cấu trúc 
từ ba 
bài học 
có 
những 
nội dung 
gần 
nhau, 
hỗ trợ 
nhau 
trong 
việc 
giáo dục 
về vấn 
đề hòa 
bình, 
hữu 
nghị, 
hợp tác 
cùng 
phát 
triển). 

 

Bài 4. 

Bảo vệ 
hòa 
bình 

Kiến thức:  

- Hiểu được thế nào là 
hòa bình và bảo vệ hòa 
bình; vì sao cần phải 
bảo vệ hòa bình. 

- Nêu được ý nghĩa của 
các hoạt động bảo vệ 
hòa bình, chống chiến 
tranh diễn ra ở Việt nam 
và trên thế giới. 

- Nêu được các biểu 
hiện của cuộc sống hòa 
bình trong sinh hoạt 
hàng ngày. 

Kĩ năng: 

Tham gia các hoạt động 
bảo vệ hòa bình, chống 
chiến tranh do nhà 
trường, địa phương tổ 
chức. 

Thái độ: Yêu hòa bình, 
ghét chiến tranh phi 
nghĩa. 

 

- Trình bày 
được thế nào là 
hòa bình, hợp 
tác, phát triển và 
các biểu hiện 
của hòa bình, 
hợp tác, phát 
triển. 

- Phân tích 
được ý nghĩa, 
tầm quan trọng 
của hòa bình, 
hợp tác đối với 
sự phát triển 
của mỗi cá 
nhân, cộng 
đồng và đât 
nước. 

- Nêu được chủ 
trương của 
Đảng và Nhà 
nước ta trong 
phát triển phát 
triển đất nước. 

- Biết giao tiếp, 
ứng xử thân 
thiện, yêu hòa 
bình; ghét bạo 
lực; phản đối 
chiến tranh phi 
nghĩa; phản đối, 
phê phán các 
hành vi bạo lực 
học đường; tích 
cực tham gia 
các phong trào 
bảo vệ hòa bình 

 - Hợp tác với 

1) Tìm hiểu thế 
nào là hòa bình, 
hợp tác, phát triển 
và các biểu hiện 
của hòa bình, hợp 
tác, phát triển. 

2) Vai trò, ý nghĩa 
của hòa bình, hợp 
tác và phát triển. 

3) Tìm hiểu về 
mối quan hệ giữa 
hòa bình, hợp tác 
và phát triển. 

4) Chủ trương 
của Đảng, Nhà 
nước trong phát 
triển phát triển đất 
nước. 

Bài 5. 

Tình 
hữu 
nghị 
giữa 
các 
dân 
tộc 
trên 
thế 
giới 

Kiến thức: 

- Hiểu được thế nào là 
tình hữu nghị giữa các 
dân tộc trên thế giới. 

- Hiểu được ý nghĩa của 
quan hệ hữu nghị giữa 
các dân tộc trên thế 
giới. 

Kĩ năng: 

- Biết thể hiện tình hữu 
nghị với người nước 
ngoài khi gặp gỡ, tiếp 
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xúc. 

- Tham gia các hoạt 
động đoàn kết hữu nghị 
do nhà trường, địa 
phương tổ chức. 

Thái độ: Tôn trọng, thân 
thiện với người nước ngoài 
khi gặp gỡ, tiếp xúc 

bạn bè và mọi 
người xung 
quanh trong các 
công việc chung 
của gia đình, 
trường lớp và 
cộng đồng. 

-  Ủng hộ chính 
sách hòa bình, 
hợp tác và phát 
triển đất nước 
của Đảng và 
Nhà nước ta. 

 

Bài 6. 

Hợp 
tác 

cùng 
phát 
triển 

Kiến thức: 

- Hiểu được thế nào là 
hợp tác cũng phát triển. 

- Hiểu được vì sao phải 
hợp tác quốc tế 

- Nêu được nguyên tắc 
hợp tác quốc tế của 
Đảng và nhà nước ta. 

Kĩ năng: Tham gia các 
hoạt động hợp tác quốc 
tế phù hợp với khả năng 
của bản thân 

Thái độ: Ủng hộ các chủ 
trương, chính sách của 
Đảng và nhà nước về 
hợp tác quốc tế 

Lưu ý: Khi lựa chọn, sắp xếp các chủ đề cần lưu ý một số vấn đề như: 

Lí do xây dựng chủ đề; nội dung; mục tiêu; tiến trình tổ chức các hoạt động 

học; câu hỏi kiểm tra đánh giá. 

 Quá trình tổ chức hoạt động dạy học mỗi chủ đề theo phương pháp dạy 

học tích cực, học sinh cần phải được đặt vào các tình huống xuất phát gần gũi 

với đời sống, dễ cảm nhận và các em sẽ tham gia giải quyết các tình huống đó. 

Trong quá trình tìm hiểu, học sinh phải lập luận, bảo vệ ý kiến của mình, đưa 

ra tập thể thảo luận những ý nghĩ và những kết luận cá nhân, từ đó có những 

hiểu biết mà nếu chỉ có những hoạt động, thao tác riêng lẻ không đủ tạo nên. 

Những hoạt động do giáo viên đề xuất cho học sinh được tổ chức theo tiến 

trình sư phạm nhằm nâng cao dần mức độ học tập. Các hoạt động này làm cho 

các chương trình học tập được nâng cao lên và dành cho học sinh một phần tự 

chủ khá lớn. Mục tiêu chính của quá trình dạy học là giúp học sinh chiếm lĩnh 

dần dần các khái niệm khoa học và kĩ thuật, học sinh được thực hành, kèm 
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theo là sự củng cố ngôn ngữ viết và nói. Những yêu cầu mang tính nguyên tắc 

nói trên của phương pháp dạy học tích cực là sự định hướng quan trọng cho 

việc lựa chọn các chuyên đề dạy học.  

 Trong tài liệu tập huấn này, với mục tiêu là hướng dẫn giáo viên biết 

cách cấu trúc chương trình, sách giáo khoa; xây dựng và thiết kế các hoạt 

động dạy học tích cực và hướng dẫn học sinh tự học để trên cơ sở đó xác định 

được các hình thức và phương pháp kiểm tra đánh giá phù hợp. 

Ví dụ: Trong chuỗi hoạt động học sẽ tổ chức cho học sinh thực hiện, 

khi xây dựng tình huống xuất phát  hay còn gọi là xác định nhiệm vụ học tập, 

với mục đích là làm bộc lộ những hiểu biết, quan niệm sẵn có của học sinh, tạo 

mối liên tưởng giữa kiến thức đã có với kiến thức mới cần/sẽ lĩnh hội trong bài 

học mới; giúp học sinh huy động những kiến thức, kĩ năng, kinh nghiệm của 

bản thân, kích thích sự tò mò, mong muốn tìm hiểu bài học mới; rèn luyện cho 

học sinh năng lực cảm nhận, hình thành những biểu tượng ban đầu về các khái 

niệm, sự hiểu biết, khả năng biểu đạt, đề xuất chiến lược, năng lực tư duy; xác 

định nhiệm vụ học bài học mới; đồng thời giúp giáo viên tìm hiểu xem học sinh 

có hiểu biết như thế nào về những vấn đề trong cuộc sống có liên quan đến nội 

dung bài học. Giáo viên cần thông qua các câu hỏi/bài tập/tình huống có vấn 

đề để học sinh huy động kiến thức, kĩ năng có liên quan, suy nghĩ, trả lời các 

câu hỏi gợi mở hoặc đưa ra ý kiến nhận xét về những vấn đề có liên quan đến 

nội dung kiến thức sẽ học trong chủ đề bài học (băn khoăn, dự đoán tình huống 

sẽ xảy ra, dự đoán câu trả lời...). Giáo viên sẽ tạo tình huống học tập dựa trên 

việc huy động kiến thức, kinh nghiệm của bản thân học sinh có liên quan đến vấn 

đề xuất hiện trong tài liệu hướng dẫn học; làm bộc lộ "cái" học sinh đã biết, bổ 

khuyết những gì cá nhân học sinh còn thiếu, giúp học sinh nhận ra "cái" chưa biết 

và muốn biết. 

Lưu ý rằng, để phát triển năng lực học sinh thì phải tạo điều kiện để học sinh 

vận dụng kiến thức vào giải quyết tình huống thực tiễn. Nói cách khác, có tình 

huống thực tiễn đưa ra cho học sinh giải quyết là dạy học phát triển năng lực học 

sinh. 
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Các hoạt động học phải hướng cho học sinh chủ động giải quyết một vấn 

đề/nhiệm vụ học tập tương đối hoàn chỉnh, từ việc việc khởi động đến hình thành 

kiến thức, kỹ năng mới và vận dụng chúng vào giải quyết những vấn đề gắn với 

thực tiễn, phù hợp trong điều kiện thực tế của nhà trường, của địa phương. 

Tùy vào nội dung bài học, các hoạt động học được thiết kế và điều kiện nhà 

trường để tổ chức dạy các tiết học trong lớp hoặc ngoài lớp.. 

Việc thiết kế giáo án/xây dựng tiến trình dạy học và tổ chức thực hiện các 

hoạt động hoàn toàn linh hoạt, giáo viên được quyền chủ động không khuôn mẫu, 

cứng nhắc 

 2.2. Đổi mới kiểm tra đánh giá môn GDCD cấp THCS 

2.2.1. Một số định hướng  

* Đánh giá học sinh theo năng lực  

Theo quan điểm phát triển năng lực, việc đánh giá kết quả học tập không 

lấy việc kiểm tra khả năng tái hiện kiến thức đã học làm trung tâm của việc 

đánh giá. Đánh giá kết quả học tập theo năng lực cần chú trọng khả năng vận 

dụng sáng tạo tri thức trong những tình huống ứng dụng khác nhau. Đánh giá 

kết quả học tập đối với các môn học và hoạt động giáo dục ở mỗi lớp và sau 

cấp học là biện pháp chủ yếu nhằm xác định mức độ thực hiện mục tiêu dạy 

học, có vai trò quan trọng trong việc cải thiện kết quả học tập của học sinh. 

Hay nói cách khác, đánh giá theo năng lực là đánh giá kiến thức, kỹ năng và 

thái độ trong bối cảnh có ý nghĩa (Leen pil, 2011). 

Xét về bản chất thì không có mâu thuẫn giữa đánh giá năng lực và đánh 

giá kiến thức kỹ năng, mà đánh giá năng lực được coi là bước phát triển cao 

hơn so với đánh giá kiến thức, kỹ năng. Để chứng minh học sinh có năng lực ở 

một mức độ nào đó, phải tạo cơ hội cho học sinh được giải quyết vấn đề trong 

tình huống mang tính thực tiễn. Khi đó học sinh vừa phải vận dụng những kiến 

thức, kỹ năng đã được học ở nhà trường, vừa phải dùng những kinh nghiệm 

của bản thân thu được từ những trải nghiệm bên ngoài nhà trường (gia đình, 

cộng đồng và xã hội). Như vậy, thông qua việc hoàn thành một nhiệm vụ trong 

bối cảnh thực, người ta có thể đồng thời đánh giá được cả kỹ năng nhận thức, 

kỹ năng thực hiện và những giá trị, tình cảm của người học. Mặt khác, đánh 
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giá năng lực không hoàn toàn phải dựa vào chương trình giáo dục môn học 

như đánh giá kiến thức, kỹ năng, bởi năng lực là tổng hóa, kết tinh kiến thức, 

kỹ năng, thái độ, tình cảm, giá trị, chuẩn mực đạo đức,… được hình thành từ 

nhiều lĩnh vực học tập và từ sự phát triển tự nhiên về mặt xã hội của một con 

người. 

Có thể tổng hợp một số dấu hiệu khác biệt cơ bản giữa đánh giá năng 

lực người học và đánh giá kiến thức, kỹ năng của người học như sau: 

Tiêu chí 

so sánh 
Đánh giá năng lực 

Đánh giá kiến thức,  

kỹ năng 

1. Mục đích 
chủ yếu nhất 

- Đánh giá khả năng học sinh vận 
dụng các kiến thức, kỹ năng đã 
học vào giải quyết vấn đề thực 
tiễn của cuộc sống. 

- Vì sự tiến bộ của người học so 
với chính họ. 

- Xác định việc đạt kiến thức, kỹ 
năng theo mục tiêu của chương 
trình giáo dục. 

 

- Đánh giá, xếp hạng giữa 
những người học với nhau. 

2. Ngữ cảnh 
đánh giá 

Gắn với ngữ cảnh học tập và thực 
tiễn cuộc sống của học sinh. 

Gắn với nội dung học tập 
(những kiến thức, kỹ năng, thái 
độ) học trong trường. 

3. Nội dung 
đánh giá 

- Những kiến thức, kỹ năng, thái 
độ ở nhiều môn học, nhiều hoạt 
động giáo dục và những trải 
nghiệm của bản thân HS trong 
cuộc sống xã hội (tập trung vào 
năng lực thực hiện). 

- Quy chuẩn theo các mức độ phát 
triển năng lực của người học. 

- Những kiến thức, kỹ năng, 
thái độ ở một môn học. 

- Quy chuẩn theo việc người 
học có đạt được hay không một 
nội dung đã được học. 

4. Công cụ   
đánh giá 

Nhiệm vụ, bài tập trong tình 
huống, bối cảnh thực. 

Câu hỏi, bài tập, nhiệm vụ trong 
tình huống hàn lâm hoặc tình 
huống thức. 

5. Thời điểm 
đánh giá 

Đánh giá mọi thời điểm của quá 
trình dạy học, chú trọng đến đánh 
giá trong khi học. 

Thường diễn ra ở những thời 
điểm nhất định trong quá trình 
dạy học, đặc biệt là trước và 
sau khi dạy. 

6. Kết quả   
đánh giá 

- Năng lực người học phụ thuộc 
vào độ khó của nhiệm vụ hoặc bài 
tập đã hoàn thành. 

- Thực hiện được nhiệm vụ càng 

- Năng lực người học phụ thuộc 
vào số lượng câu hỏi, nhiệm vụ, 
bài tập đã hoàn thành. 

- Càng đạt được nhiều đơn vị 
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khó, càng phức tạp hơn sẽ được 
coi là có năng lực cao hơn. 

kiến thức, kỹ năng thì càng được 
coi là có năng lực cao hơn.  

Có thể nhận thấy, đánh giá kết quả học tập của học sinh là một công việc 

rất quan trọng trong quá trình giáo dục. Kiểm tra đánh giá là một phần không 

thể thiếu được của quá trình dạy học, do đó, ít nhất nó phải vì sự tiến bộ của 

học sinh. Có nghĩa là phải cung cấp những thông tin phản hồi để mỗi học sinh 

biết mình tiến bộ đến đâu? Biết mình làm chủ được kiến thức, kỹ năng này ở 

mức nào và phần nào còn hổng… những sai sót nào trong nhận thức học sinh 

thường mắc… qua đó điều chỉnh quá trình dạy và học. Công việc này yêu cầu 

cần sử dụng phối hợp nhiều công cụ, phương pháp và hình thức khác nhau, 

trong đó đề kiểm tra là một trong những công cụ khá phổ biến để đánh giá kết 

quả học tập của học sinh. Do vậy, khi xây dựng đề thi/kiểm tra đánh giá, bao 

giờ cũng cần phải xác định mục tiêu kiểm tra; nội dung kiểm tra, đánh giá 

(những kiến thức, kỹ năng hay năng lực nào cần đánh giá); hình thức kiểm tra, 

đánh giá, các những phương pháp, kỹ thuật kiểm tra, đánh giá;... 

Tóm lại, đánh giá năng lực được hiểu là đánh giá qua tình huống thực 

tiễn. Trong quá trình đánh giá phải chú ý tới các thành tố khác nhau của năng 

lực như: kiến thức, kĩ năng, giá trị, thái độ (không chỉ tập trung vào ghi nhớ 

kiến thức; cũng không chỉ quan tâm tới kiến thức, kĩ năng môn học riêng lẻ mà 

còn quan tâm tới việc HS thể hiện năng lực như thế nào ở các bối cảnh, tình 

huống phức hợp và thực tiễn; không chỉ đánh giá kết quả “đầu ra” mà còn cả 

quá trình đi đến kết quả; có hướng dẫn đánh giá các mức độ đạt được về năng 

lực,…Phối hợp đánh giá của GV và tự đánh giá của HS. Sử dụng có hiệu quả 

kết quả đánh giá trong nâng cao chất lượng dạy và học. 

Trong dạy học môn GDCD cấp THCS, để đánh giá kết quả học tập của 

học sinh theo định hướng phát triển năng lực, việc kiểm tra kết quả đánh giá 

học tập cần hướng vào yêu cầu sau : 

- Đánh giá theo chuẩn và sản phẩm đầu ra, góp phần quan trọng vào 

việc rèn luyện phương pháp học tập cho HS. Cụ thể không chỉ kiểm tra kiến 

thức, mà quan trọng là phải kiểm tra các kĩ năng (kĩ năng nhận xét, đánh giá, 

các kĩ năng vận dụng bài học để giải quyết các vấn đề, tình huống và thực 

hành trong cuộc sống), kiểm tra thái độ, tình cảm của học sinh đối với các vấn 
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đề đạo đức và pháp luật . Từ đó, thúc đẩy HS tích cực rèn luyện theo yêu cầu 

của các chuẩn mực bài học. 

- Đảo đảm tính khách quan, toàn diện, khoa học và trung thực. Cụ thể 

kiểm tra phải đưa lại những thông tin chính xác, phản ánh đúng kết quả học tập 

của HS để trên cơ sở đó GV có sự điều chỉnh phù hợp về phương pháp dạy 

học, điều chỉnh nhận thức, thái độ, hành vi của học sinh. Bài kiểm tra được coi 

là có độ tin cậy nếu kết quả đánh giá phản ánh đúng năng lực học tập của học 

sinh dựa theo các tiêu chí đánh giá.  

- Căn cứ vào chuẩn kiến thức, kĩ năng, thái độ của môn học để xây 

dựng câu hỏi thi, trên cơ sở đó ra đề thi, từ đó mới xác định được mức độ đạt 

yêu cầu của chuẩn. 

- Đảm bảo sự phân hoá theo mức độ cho các loại đối tượng học sinh 

khác nhau nhằm khuyến khích các em phấn đấu vươn lên. Đề kiểm tra phải 

phù hợp với số đông HS (đại trà) và dành một số nội dung cho HS khá và giỏi 

(khoảng 20% tổng số điểm). 

- Đổi mới công cụ kiểm tra, cụ thể là đổi mới các hình thức đề kiểm tra, 

kết hợp giữa hình thức trắc nghiệm khách quan, tự luận và hình thức quan sát 

động, nghiên cứu sản phẩm hoạt động của học sinh. Các câu hỏi, bài tập kiểm 

tra cần gắn với thực tế, có ý nghĩa với cuộc sống của HS.   

* Đánh giá học sinh tiếp cận từ hệ thống bài tập định hướng năng lực 

- Với bài tập truyền thống, các nghiên cứu thực tiễn về bài tập trong 

dạy học đã rút ra những hạn chế như sau: 

Tiếp cận một chiều, ít thay đổi trong việc xây dựng bài tập, thường là 

những bài tập đóng. 

Thiếu về tham chiếu ứng dụng, chuyển giao cái đã học sang vấn đề 

chưa biết cũng như các tình huống thực tiễn cuộc sống. 

Kiểm tra thành tích, chú trọng các thành tích nhớ và hiểu ngắn hạn. 

Ít ôn tập thường xuyên, bỏ qua sự kết nối giữa cái đã biết và cái mới. 

Tính tích lũy của việc học không được lưu ý đến một cách đầy đủ… 
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- Với bài tập việc tiếp cận năng lực, những ưu điểm nổi bật là: Trọng 

tâm không phải là các thành phần tri thức hay kĩ năng riêng lẻ mà là sự vận 

dụng có phối hợp các thành tích riêng khác nhau trên cơ sở một vấn đề mới đối 

với người học. 

- Tiếp cận năng lực không định hướng theo nội dung học trừu tượng mà 

luôn theo các tình huống cuộc sống của HS (thử thách trong cuộc sống). Nội 

dung học tập mang tính tình huống, tính bối cảnh và tính thực tiễn. Do đó, hệ 

thống bài tập định hướng năng lực chính là công cụ để học sinh luyện tập 

nhằm hình thành năng lực và là công cụ để giáo viên và các cán bộ quản lý 

giáo dục kiểm tra, đánh giá năng lực của học sinh và biết được mức độ đạt chuẩn 

của quá trình dạy học. Ví dụ: Các bài tập trong Chương trình đánh giá học sinh 

quốc tế  (Programme for International Student Assesment -PISA) là điển hình cho 

xu hướng xây dựng các bài kiểm tra, đánh giá theo năng lực. Trong các bài tập 

này, người ta chú trọng sự vận dụng các hiểu biết riêng lẻ khác nhau để giải quyết 

một vấn đề mới đối với người học, gắn với tình huống cuộc sống. PISA không 

kiểm tra trí thức riêng lẻ của học sinh mà kiểm tra các năng lực vận dụng như 

năng lực đọc hiểu, năng lực toán học và khoa học tự nhiên.   

Đối với giáo viên, bài tập là một thành phần quan trọng trong môi 

trường học tập mà người giáo viên cần thực hiện, là yếu tố điều khiển quá trình 

giáo dục. Vì vậy, trong quá trình dạy học, người giáo viên cần biết xây dựng 

các bài tập định hướng năng lực. 

Đối với học sinh, bài tập là một nhiệm vụ cần thực hiện, là một phần 

nội dung học tập.  

- Các bài tập có nhiều hình thức khác nhau, có thể là bài tập làm miệng, 

bài tập viết, bài tập ngắn hạn hay dài hạn, bài tập theo nhóm hay cá nhân, bài 

tập trắc nghiệm đóng hay tự luận mở. Bài tập có thể đưa ra dưới hình thức một 

nhiệm vụ, một đề nghị, một yêu cầu hay một câu hỏi. Dù đưa ra với hình thức 

nào thì yêu cầu chung đối với các bài tập là: 

Được trình bày rõ ràng. 

Có ít nhất một lời giải. 

Với những dữ kiện cho trước, học sinh có thể tự lực giải được. 
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Không giải qua đoán mò được. 

+ Theo lí luận dạy học, bài tập có thể bao gồm: Bài tập học và bài tập 

đánh giá (thi, kiểm tra): 

Bài tập học: Bao gồm các bài tập dùng trong bài học để lĩnh hội tri thức 

mới, VD các bài tập về một tình hướng mới, giải quyết bài tập này để rút ra tri 

thức mới, hoặc các bài tập để luyện tập, củng cố, vận dụng kiến thức đã học. 

Bài tập đánh giá: Là các kiểm tra ở lớp do giáo viên ra đề hay các đề tập 

trung như kiểm tra chất lượng, so sánh; bài thi tốt nghiệp, thi tuyển. 

Thực tế hiện nay, các bài tập chủ yếu là các bài luyện tập và bài thi, kiểm 

tra. Bài tập học tập, lĩnh hội tri thức mới ít được quan tâm. Tuy nhiên, bài tập học 

tập dưới dạng học khám phá có thể giúp học sinh nhiều hơn trong làm quen với 

việc tự lực tìm tòi và mở rộng tri thức.  

+ Theo dạng của câu trả lời của bài tập “mở” hay “đóng”, có các dạng 

bài tập sau: 

Bài tập đóng: Là các bài tập mà người học (người làm bài) không cần tự 

trình bày câu trả lời mà lựa chọn từ những câu trả lời cho trước. Như vậy trong 

loại bài tập này, giáo viên đã biết câu trả lời, học sinh được cho trước các phương 

án có thể lựa chọn. 

Bài tập mở: Là những bài tập mà không có lời giải cố định đối với cả 

giáo viên và học sinh (người ra đề và người làm bài); có nghĩa là kết quả bài 

tập là “mở”. Chẳng hạn giáo viên đưa ra một chủ đề, một vấn đề hoặc một tài 

liệu, học sinh cần tự bình luận, thảo luận về đề tài đó. Các đề bài bình luận văn 

học không yêu cầu học theo mẫu, học sinh tự trình bày ý kiến theo cách hiểu 

và lập luận của mình là các ví dụ điển hình về bài tập mở. 

Bài tập mở được đặc trưng bởi sự trả lời tự do của cá nhân và không có 

một lời giải cố định, cho phép các cách tiếp cận khác nhau và dành không gian 

cho sự tự quyết định của người học. Nó được sử dụng trong việc luyện tập 

hoặc kiểm tra năng lực vận dụng tri thức từ các lĩnh vực khác nhau để giải 

quyết các vấn đề. Tính độc lập và sáng tạo của học sinh được chú trọng trong 

việc làm dạng bài tập này. Tuy nhiên, bài tập mở cũng có những giới hạn như 

có thể khó khăn trong việc xây dựng các tiêu chí đánh giá khách quan, mất 
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nhiều công sức hơn khi xây dựng và đánh giá cũng không phù hợp với mọi nội 

dung dạy học. Trong việc đánh giá bài tập mở, chú trọng việc người làm bài 

biết lập luận thích hợp cho con đường giải quyết hay quan điểm của mình. 

Trong thực tiễn giáo dục THCS hiện nay, các bài tập mở gắn với thực tiễn 

còn ít được quan tâm. Tuy nhiên, bài tập mở là hình thức bài tập có ý nghĩa quan 

trọng trong việc phát triển năng lực học sinh. Trong dạy học và kiểm tra đánh giá 

giai đoạn tới, giáo viên cần kết hợp một cách thích hợp các loại bài tập để đảm 

bảo giúp học sinh nắm vững kiến thức, kỹ năng cơ bản và năng lực vận dụng 

trong các tình huống phức hợp gắn với thực tiễn. 

+ Dựa trên các bậc nhận thức và chú ý đến đặc điểm của học tập định 

hướng năng lực, có thể xây dựng bài tập theo các dạng: 

Các bài tập dạng tái hiện: Yêu cầu sự hiểu và tái hiện tri thức. Bài tập 

tái hiện không phải trọng tâm của bài tập định hướng năng lực. 

Các bài tập vận dung: Các bài tập vận dụng những kiến thức trong các 

tình huống không thay đổi. Các bài tập này nhằm củng cố kiến thức và rèn 

luyện kỹ năng cơ bản, chưa đòi hỏi sáng tạo. 

Các bài tập giải quyết vấn đề: Các bài tập này đòi hỏi sự phân tích, 

tổng hợp, đánh giá, vận dụng kiến thức vào những tình huống thay đổi, giải 

quyết vấn đề. Dạng bài tập này đòi hỏi sự sang tạo của người học. 

Các bài tập gắn với bối cảnh, tình huống thực tiễn: Các bài tập vận 

dụng và giải quyết vấn đề gắn các vấn đề với các bối cảnh và tình huống thực 

tiễn. Những bài tập này là những bài tập mở, tạo cơ hội cho nhiều cách tiếp 

cận, nhiều con đường giải quyết khác nhau. 

2.2.2. Khái niệm, mục tiêu, phương pháp và hình thức kiểm tra 

đánh giá theo định hướng năng lực  

Kiểm tra , đánh giá là khâu cuối cùng nhưng lại có vị trí rất quan trọng 

trong quá trình dạy học. Nhờ có kiểm tra, đánh giá mà người ta có thể giám sát 

được việc thực hiện mục tiêu dạy học, kết quả sử dụng phương pháp dạy học, 

hình  thức và phương tiện dạy học của giáo viên. Và điều quan trọng nữa là 

đánh giá được kết quả học tập, rèn luyện của từng học sinh (HS). 



40 
 

Kiểm tra chính là phương tiện và hình thức của đánh giá. Bởi vì, kiểm tra 

cung cấp những dữ liệu, những thông tin làm cơ sở cho đánh giá. Còn đánh giá 

là quá trình thu thập và xử lý kịp thời, có hệ thống những thông tin về hiện 

trạng khả năng hay nguyên nhân của chất lượng và hiệu quả giáo dục căn cứ 

vào mục tiêu dạy học làm cơ sở cho những biện pháp và hành động giáo dục 

tiếp theo nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả dạy học. 

Vì kiểm tra là phương tiện và hình thức của hoạt động đánh giá nên 

muốn đổi mới đánh giá kết quả học tập của HS thì trước tiên phải đổi mới việc 

kiểm tra.  

* Một số khái niệm 

a)  Kiểm tra 

Kiểm tra là phương tiện và hình thức của đánh giá. Kiểm tra cung cấp 

những dữ kiện, những thông tin cần thiết làm cơ sở cho việc đánh giá. Trong 

dạy học có 4 loại kiểm tra là : Kiểm tra thăm dò ; kiểm tra kết quả ; kiểm tra 

xếp thứ bậc và kiểm tra năng lực tổng thể có định hướng.  

b)  Đánh giá 

Trong giáo dục đánh giá được hiểu là quá trình thu thập và xử lí kịp thời, 

có hệ thống thông tin về hiện trạng, khả năng hay nguyên nhân của chất lượng và 

hiệu quả giáo dục, căn cứ vào mục tiêu dạy học (mục tiêu đào tạo) làm cơ sở cho 

những chủ trương, biện pháp và hành động giáo dục tiếp theo.   

c) Đánh giá kết quả học tập của học sinh 

Đánh giá kết quả học tập là quá trình thu thập và xử lí thông tin về trình 

độ, khả năng thực hiện mục tiêu học tập của HS, về tác động và nguyên nhân 

của tình hình đó nhằm tạo cơ sở cho những quyết định sư phạm của giáo viên 

và nhà trường, cho bản thân HS để các em học tập ngày một tiến bộ hơn.  Như 

vậy, đánh giá kết quả học tập của HS là một kế hoạch tổng thể gồm 3 công 

đoạn chủ yếu:  

- Thu thập thông tin.  
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- Phân tích thông tin về hiện trạng, khả năng hay nguyên nhân của kết 

quả học tập.  

- Ra quyết định sư phạm. 

d)  Đánh giá theo năng lực 

Theo tài liệu Hướng dẫn phát triển tài liệu tập huấn đánh giá năng lực 

của Khối cộng đồng chung Anh, thì “Đo lường năng lực không chỉ là việc đo 

lường khả năng thực hiện nhiệm vụ hoặc hành động học tập. Nó bao hàm việc 

đo lường khả năng tiềm ẩn của học sinh và đo lường việc sử dụng những kiến 

thức, kỹ năng, và thái độ cần có để thực hiện nhiệm vụ học tập đó tới một 

chuẩn nào đó” (2003).  

Wolf (2001) khi định nghĩa đánh giá năng lực trong một xã hội học tập 

cho rằng đó là một hình thức đánh giá dựa trên việc miêu tả các sản phẩm đầu 

ra vừa khái quát vừa cụ thể của quá trình học tập rõ ràng tới mức có thể làm 

cho GV, HS và các bên liên quan đều có thể hình dung tương đối khách quan 

và chính xác về thành quả của HS sau quá trình học tập. 

Những định nghĩa tiêu biểu trên về đánh giá năng lực này có thể cho 

thấy đánh giá năng lực là đánh giá theo chuẩn và theo sản phẩm đầu ra.  

Từ đó cho thấy: Đánh giá học sinh theo định hướng năng lực là đánh 

giá theo chuẩn và sản phẩm đầu ra nhưng sản phẩm đó không chỉ là kiến thức, 

kĩ năng, mà chủ yếu là khả năng vận dụng kiến thức, kĩ năng và thái độ cần có 

để thực hiện nhiệm vụ học tập đạt tới một chuẩn nào đó. 

* Mục tiêu kiểm tra đánh giá theo năng lực 

Đổi mới kiểm tra đánh giá kết quả học tập của HS theo định hướng năng 

lực nhằm làm sáng tỏ mức độ đạt được của HS về kiến thức, kĩ năng và thái độ 

so với mục tiêu và chuẩn chương trình môn học ; công khai hoá các nhận định 

về kết quả học tập của mỗi HS, của tập thể lớp, để : 

- HS nhận ra sự tiến bộ cũng như hạn chế, nhược điểm của mình, khuyến 

khích và thúc đẩy việc học tập của các em,... 
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- GV giám sát tiến trình học tập của HS ; lập kế hoạch hoạt động dạy và 

học phù hợp với hầu  hết HS trong lớp . GV có thể dừng lại tiến trình bài học 

mới để ôn luyện kiến thức đã học nếu kết quả phản hồi cho thấy các em không 

hiểu nội dung đang được dạy, hoặc có thể thay đổi phương pháp và hình thức 

tổ chức dạy học phù hợp hơn với học sinh; nhận biết những nhu cầu hỗ trợ cụ 

thể của từng HS ; tạo động cơ để HS học tập tốt hơn theo khả năng của mình,... 

- Cán bộ quản lý giáo dục ở các cấp sử dụng kết quả đánh giá để lập kế 

hoạch nâng cao chất lượng giảng dạy, hoặc kịp thời điều chỉnh hoạt động 

chuyên môn và các hỗ trợ khác cho việc dạy và học ; khen thưởng thành tích 

học tập của  HS, nhà trường, địa phương,... 

-  Kết quả đánh giá là một căn cứ quan trọng giúp các tác giả điều chỉnh, 

hoàn tất chương trình và sách giáo khoa.  

- Thông qua kết quả đánh giá, cha mẹ HS có thể nhận rõ điểm mạnh, điểm 

yếu của con, giám sát tiến trình học tập của HS, có kế hoạch giúp con mình 

nâng cao kết quả học tập. Kết quả đó, còn là căn cứ để ho, đánh giá chất lượng 

giảng dạy của GV. 

* Hình thức và phương pháp kiểm tra đánh giá theo năng lực  

a) Đánh giá chẩn đoán 

Đánh giá chẩn đoán (còn gọi là đánh giá sớm) được sử dụng vào đầu 

một giai đoạn dạy và học nhằm giúp GV thu thập những thông tin về sự am 

hiểu kiến thức, kỹ năng đã học, cũng như những điểm mạnh, những nhu cầu 

của HS. Đánh giá sớm sẽ xác định những kiến thức, kỹ năng, thái độ HS đã có; 

những nhu cầu cần được đáp ứng; những khác biệt giữa các HS; những kế 

hoạch hoặc chương trình đáp ứng các nhu cầu học tập đó… Nói cách khác, GV 

sẽ sử dụng các thông tin này để lập kế hoạch tạo môi trường học tập (hướng 

dẫn, hợp tác, tài liệu, truyền thông…) phù hợp với nhu cầu các em đảm bảo hỗ 

trợ tích cực choi quá trình học tập (Reed Daniel, 2004). 

Đánh giá chẩn đoán được thực hiện chủ yếu dựa trên việc thu thập 

thông tin với các phương pháp: kiểm tra trắc nghiệm khách quan, tự luận trên 

giấy, quan sát chính thức, hỏi vấn đáp… 
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b) Đánh giá quá trình 

Trong suốt quá trình dạy và học ở một giai đoạn nhất định, GV tiến 

hành thu thập các thông tin về những gì HS học được, họ học như thế nào, đạt 

được những tiến bộ gì… và sử dụng các thông tin đó để thiết kế hướng dẫn, 

vạch ra hành động tiếp theo (nội dung nào nên dạy, cách tiếp cận nào nên sử 

dụng, tài liệu nào sẽ được sử dụng, giờ học sẽ được diễn ra như thế nào và kế 

hoạch hoạt động sẽ được thay đổi như thế nào…). Những đánh giá này được 

gọi là đánh giá quá trình, nó được thực hiện liên tục hàng ngày, hàng tuần 

trong suốt giai đoạn dạy học nhằm đảm bảo giúp HS đạt được mục tiêu học tập 

trong khoảng thời gian đã dự kiến (Catherine Garrison & Michael Ehringhaus).  

Một đặc điểm của đánh giá là quá trình là HS tham gia đánh giá. Nếu HS 

không tham gia vào quá trình thực hành đánh giá của GV thì khó có thể cải 

thiện được kết quả học tập của mình. Nếu HS có tham gia nhưng với tư cách là 

người bị đánh giá, mà không phải tư cách là giám định viên học tập của chính 

mình, thì đánh giá quá trình không đạt được hiệu quả một cách đầy đủ. Có 

nhiều chiến lược để GV có thể thu hút HS tham gia cả hai tư cách trên, chẳng 

hạn cung cấp ch HS thông tin phản hồi kết quả học tập nhanh (những gì họ 

đang làm tốt, các lỗi ở bài kiểm tra và bài tập về nhà, cách thức thực hiện ở các 

bước tiếp theo…). 

GV có thể thu thập thông tin cho đánh giá quá trình bằng các phương 

pháp như nghiên cứu sản phẩm học tập (bài tập ở nhà, bài viết tại lớp, bản kế 

hoạch làm việc, bài luận, vở ghi bài, các dự án học tập, báo cáo thí nghiệm, tác 

phẩm nghệ thuật, hồ sơ học tập, bài kiểm tra trên giấy), quan sát hành vi học 

tập, hỏi vấn đáp, và tự đánh giá kết quả học tập. 

Ví dụ: Trong một tiết học, GV quan sát HS và đưa ra những câu hỏi để 

đo lường phản ứng của HS với sách giáo khoa, để xác định xem họ có hiểu các 

khái niệm đã giảng hay không… Nếu phần đông HS trong lớp gặp khó khăn 

đối với khái niệm nào, GV sẽ điều chỉnh cách tiếp cận để giảng lại khái niệm 

đó. Nếu chỉ có một vài em gặp khó khăn, GV sẽ dành thời gian tiếp cận đến 

từng em, hoặc nhờ HS khác giúp đỡ. 
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Đánh giá quá trình chủ yếu được thực hiện bằng những phương pháp 

như:  nghiên cứu sản phẩm học tập của HS, quan sát trên lớp, hỏi vấn đáp, tự 

đánh giá và đánh giá đồng đẳng. 

- Nghiên cứu sản phẩm học tập của HS 

HS thể hiện những ý tưởng khoa học, kết quả học tập và rèn luyện của 

mình thông qua các sản phẩm như bài tập ở nhà, bài tập ở lớp, bản kế hoạch 

làm việc, bài thảo luận, vở ghi bài, các dự án học tập, báo cáo thí nghiệm, tác 

phẩm nghệ thuật, hồ sơ học tập, bài kiểm tra trên giấy… 

Các sản phẩm này sẽ bao gồm tất cả những gì HS có thể đáp ứng được 

yêu cầu của GV, và thường có một trong ba dạng thức là, lựa chọn câu trả lời 

đã cho sẵn, tự tìm tòi rồi trình bày câu trả lời, và trình diễn kết quả: 

Câu hỏi/bài tập lựa chọn là câu hỏi dạng nhiều lựa chọn, đúng/sai, ghép đôi, 

yêu cầu HS lựa chọn câu trả lời trong những phương án được nêu sẵn. 

Câu hỏi/ bài tập trình bày câu trả lời yêu cầu HS phải kiến tạo ra cấu trúc 

và trình bày ý tưởng. Độ dài câu trả lời rất đa dạng, bài luận đòi hỏi phải dài, 

có cấu trúc logic, chặt chẽ, trong khi câu hỏi "trả lời ngắn' hoặc "điền vào chỗ 

trống" lại yêu cầu chỉ một từ hoặc một đoạn văn. 

Trình diễn là mở rộng của hình thức trình bày câu trả lời - đòi hỏi phải 

trình bày quá trình thực hiện sản phẩm, ví dụ như báo cáo tiến trình thực hiện, 

tập san báo tường, các hồ sơ, thí nghiệm, và các dự án… 

Cho dù là loại sản phẩm nào, lựa chọn câu trả lời, trình bày câu trả lời, 

hay trình diễn thì khi nghiên cứu chúng cũng giúp GV có được những thông 

tin về việc HS đã thu nhận được những kiến thức, kỹ năng gì. 

- Quan sát trên lớp 

Quan sát là phương pháp thu thập thông tin về HS thông qua tri giác 

thông tin và ghi chép trung thực những hoạt động, hành vi, phản ứng, thái độ, 

sắc thái tình cảm… trong các tình huống cụ thể. Bằng quan sát, GV đánh giá 

được các thao tác, hành vi, các phản ứng, kỹ năng thực hành, kỹ năng giải 

quyết vấn đề… Từ đó, nhận xét kết quả học tập và rèn luyện của HS, chẳng 
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hạn như lỗi phát âm khi đọc, tương tác trong hoạt động nhóm, giao tiếp trong 

lớp, lắng nghe ý kiến trái chiều, giúp đỡ bạn… 

Có một số quan sát chính thức, cần được lập kế hoạch về các mục tiêu 

cần quan sát và những HS sẽ được quan sát. Ví dụ, GV đánh giá những HS khi 

quan sát chúng đọc to trong nhóm, có thể theo dõi và lắng nghe cách phát âm 

rõ ràng của một số từ, cách chuyển giọng khi nhấn mạnh những điểm quan 

trọng, cách dùng ngôn ngữ thân thể khi đóng vai… Có những quan sát không 

chính thức, không được lập kế hoạch từ trước, chẳng hạn khi HS nói chuyện 

với nhau, GV sẽ quan sát cách lắng nghe người khác nói, chú ý đến thái độ khi 

bạn bè chỉ ra những sai lầm của mình… Cả quan sát chính thức, không chính 

thức đều có vai trò quan trọng trong đánh giá trên lớp học. 

- Hỏi vấn đáp (phỏng vấn, đàm thoại, kiểm tra miệng) 

Hỏi vấn đáp là phương pháp GV sử dụng thường xuyên và phổ biến nhất 

trong đánh giá lớp học nhằm thu thập thông tin về việc học tập từ đầu cho đến 

cuối giờ học. Ở đó mỗi câu hỏi có một chức năng nhất định như kiểm tra lại 

những kiến thức đã học, phát hiện ra vấn đề mới, những kết luận rút ra từ bài 

học này, thu hút HS vài bài học… Bên cạnh đó, trả lời vấn đáp là một hình 

thức quan trọng để rèn luyện, phát triển kỹ năng nói, kỹ năng trình bày ý tưởng 

(lưu loát, diễn cảm, nói đúng, nói đủ, có sức thuyết phục…) cho HS. 

- Tự đánh giá và đánh giá đồng đẳng 

Tự đánh giá: GV sử dụng phương pháp tự đánh giá khi cho phép HS tự 

liên hệ kết quả của nhiệm vụ mà em đã thực hiện với các mục tiêu đặt ra từ 

đầu, qua đó HS sẽ học cách đánh giá các nỗ lực và tiến bộ cá nhân, biết cách 

nhìn lại quá trình học tập và tự phát hiện những điểm cần thay đổi để hoàn 

thiện bản thân. Những thay đổi này có thể là một cách nhìn tổng quan mới về 

nội dung, một sự giải thích mới, thực hành các kỹ năng mới để đạt đến mức độ 

thuần thục.  

Khi HS tự đánh giá, không chỉ đơn thuần là tự mình cho điểm số mà là 

đánh giá những nỗ lực, quá trình và kết quả đạt được, vì vậy GV cần tạo cơ hội 

để HS tham gia vào quá trình thiết lập những tiêu chí học tập của bản thân. 
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Qua đó sẽ đạt mức độ cao hơn - có thể phản hồi lại quá trình học của mình. 

Những câu hỏi như, hãy giải thích vì sao chọn bằng chứng này, theo em cô  

không nên bỏ qua điều gì? Hôm nay em đã học được gì? Em muốn tìm hiểu 

thêm về vấn đề gì?... sẽ giúp HS nhận thức được quá trình học của cá nhân, sẽ 

phát triển kỹ năng nhìn lại quá trình của HS. 

Đánh giá đồng đẳng (HS đánh giá nhau) là quá trình các nhóm HS đánh 

giá lẫn nhau. Một HS sẽ theo dõi bạn mình trong suốt quá trình học tập và do đó 

sẽ có thể am hiểu thêm về kiến thức, kỹ năng khi đối chiếu kết quả đánh giá bạn 

với GV. Phương pháp đánh giá này được dùng như một biện pháp hỗ trợ HS 

trong quá trình học tập hơn là để lấy kết quả của đánh giá. 

HS sẽ đánh giá lẫn nhau dựa theo các tiêu chí được định sẵn. Các thiêu 

chí này cần được diễn giải bằng những thuật ngữ cụ thể và quen thuộc. GV có 

vai trò hướng dẫn, huấn luyện việc đánh giá đồng đẳng và coi như một phần 

của hoạt động học. 

Đánh giá đồng đẳng không chỉ cung cấp thông tin về kết quả học tập, mà 

còn phản ánh được sự trung thực, linh hoạt, trí tưởng tượng, sự đồng cảm… 

của người đánh giá. Từ đó tạo thêm động lực để HS sẽ học cách để học chứ 

không chỉ tập trung điểm số cao. Đánh giá đồng đẳng giúp người đánh giá và 

người bị đánh giá đều phát triển các kỹ  năng hợp tác, giao tiếp, trách nhiệm, 

tính tự chủ và khả năng giải quyết vấn đề… Bởi thông qua hình thức làm việc 

nhóm, HS sẽ học được cách đóng góp hiệu quả cho thành công của nhóm, lợi 

ích của nhóm sẽ được ưu tiên ở mức tối đa. 

c) Đánh giá tổng kết 

Trong cả giai đoạn giáo dục, người ta tiến hành đánh giá định kỳ nhằm xác 

định HS đã học được gì, làm được gì ở những thời điểm nhất định, gọi là đánh 

giá tổng kết. VD: GV và tổ chuyên môn tiến hành đánh giá cuối mỗi chương, 

Ban giám hiệu tiến hành đánh giá cuối học kỳ, Sở GD&ĐT hoặc phòng 

GD&ĐT tiến hành khảo sát chất lượng giữa kỳ, Bộ GD&ĐT tiến hành đánh giá 

định kỳ cấp quốc gia… 
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Có thể coi đánh giá tổng kết như một phương tiện để đánh giá, tại một 

điểm cụ thể, HS tự học tập như thế nào so với yêu cầu về kiến thức, kỹ  năng 

đã được đặt ra trong chương trình giáo dục. Kiểu đánh giá này được tiến hành 

sau khi việc học đã xảy ra vài tuần, vài tháng hoặc một năm, và việc xử lý 

thông tin cũng phức tạp, mất nhiều thời gian, nên không thể điều chỉnh các 

hướng dẫn và can thiệp kịp thời để cải thiện kết quả trong quá trình học tập. 

Tuy nhiên, đánh giá tổng kết lại cung cấp chứng cứ quan trọng để giúp nhà 

giáo dục ra các quyết định chính thức về kết quả học tập của HS, xếp hạng 

trong một nhóm, được lên lớp hay thi lại, và đưa ra những nhận xét tổng hợp 

về toàn bộ quá trình học tập của HS. Đặc biệt, thông tin từ đánh giá tổng kết có 

thể giúp đánh giá hiệu quả của chương trình giáo dục, sắp xếp HS theo học các 

chương trình phù hợp đặc điểm cá biệt ở mỗi em. 

GV có thể thu thập thông tin cho đánh giá tổng kết bằng các phương 

pháp như nghiên cứu sản phẩm học tập (bài luận, các dự án học tập, báo cáo 

thí nghiệm, bài kiểm tra trên giấy) và hỏi vấn đáp. Hiện nay, đánh giá bằng bài 

kiểm tra trên giấy được sử dụng chủ yếu và phổ biến. 

2.2.3. Yêu cầu cơ bản của việc kiểm tra đánh giá kết quả học tập 

môn GDCD của học sinh THCS theo định hướng phát triển năng lực 

Tháng 7 năm 2007, Bộ GD&ĐT đã ban hành công văn 3817/BGDĐT-

GDTrH về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 

2017-2018. Công văn đã hướng dẫn:  

“...  - Chú trọng đánh giá thường xuyên đối với tất cả học sinh: đánh giá 

qua các hoạt động trên lớp; đánh giá qua hồ sơ học tập, vở học tập; đánh giá 

qua việc học sinh báo cáo kết quả thực hiện một dự án học tập, nghiên cứu 

khoa học kĩ thuật, báo cáo kết quả thực hành, thí nghiệm; đánh giá qua bài 

thuyết trình (bài viết, bài trình chiếu, video…) về kết quả thực hiện nhiệm vụ 

học tập. Giáo viên có thể sử dụng các hình thức đánh giá trên thay cho các bài 

kiểm tra hiện hành. 

- Thực hiện nghiêm túc việc xây dựng đề thi, kiểm tra cuối học kì, cuối 

năm học theo ma trận và viết câu hỏi phục vụ ma trận đề. Đề kiểm tra bao gồm 

các câu hỏi, bài tập (tự luận hoặc trắc nghiệm) theo 4 mức độ yêu cầu: Nhận 
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biết (nhắc lại hoặc mô tả đúng kiến thức, kĩ năng đã học); Thông hiểu (diễn đạt 

đúng kiến thức hoặc mô tả đúng kĩ năng đã học bằng ngôn ngữ theo cách của 

riêng mình, phân tích, giải thích, so sánh, áp dụng trực tiếp kiến thức, kĩ năng 

đã biết để giải quyết các tình huống, vấn đề trong học tập); Vận dụng (kết nối 

và sắp xếp lại các kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết thành công tình 

huống, vấn đề tương tự tình huống, vấn đề đã học); Vận dụng cao (vận dụng 

được các kiến thức, kĩ năng để giải quyết các tình huống, vấn đề mới, không 

giống với những tình huống, vấn đề đã được hướng dẫn; đưa ra những phản 

hồi hợp lí trước một tình huống, vấn đề mới trong học tập hoặc trong cuộc 

sống). Căn cứ vào mức độ phát triển năng lực của học sinh, giáo viên và nhà 

trường xác định tỉ lệ các câu hỏi, bài tập theo 4 mức độ yêu cầu trong các bài 

kiểm tra trên nguyên tắc đảm bảo sự phù hợp với đối tượng học sinh và tăng 

dần tỉ lệ các câu hỏi, bài tập ở mức độ yêu cầu vận dụng, vận dụng cao. 

- Kết hợp một cách hợp lí giữa hình thức tự luận với trắc nghiệm khách 

quan, giữa kiểm tra lí thuyết và kiểm tra thực hành trong các bài kiểm tra; tiếp 

tục nâng cao yêu cầu vận dụng kiến thức liên môn vào thực tiễn; tăng cường ra 

các câu hỏi mở, gắn với thời sự quê hương, đất nước đối với các môn khoa học 

xã hội và nhân văn để học sinh được bày tỏ chính kiến của mình về các vấn đề 

kinh tế, chính trị, xã hội. 

- Tăng cường tổ chức hoạt động đề xuất và lựa chọn, hoàn thiện các câu 

hỏi, bài tập kiểm tra theo định hướng phát triển năng lực để bổ sung cho thư 

viện câu hỏi của nhà trường. Tăng cường xây dựng nguồn học liệu mở (thư 

viện học liệu) về câu hỏi, bài tập, đề thi, kế hoạch bài học, tài liệu tham khảo 

có chất lượng trên trang mạng "Trường học kết nối" (tại địa chỉ 

http://truonghocketnoi.edu.vn) của sở GDĐT, phòng GDĐT và các nhà 

trường...”. 

Để đánh giá kết quả học tập của học sinh theo định hướng phát triển năng 

lực, việc kiểm tra kết quả đánh giá học tập môn Giáo dục công dân cần hướng 

vào yêu cầu sau : 

- Đánh giá theo chuẩn và sản phẩm đầu ra, góp phần quan trọng vào việc 

rèn luyện phương pháp học tập cho HS. Cụ thể không chỉ kiểm tra kiến thức, 

http://truonghocketnoi.edu.vn/
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mà quan trọng là phải kiểm tra các kĩ năng (kĩ năng nhận xét, đánh giá, các kĩ 

năng vận dụng bài học để giải quyết các vấn đề, tình huống và thực hành trong 

cuộc sống), kiểm tra thái độ, tình cảm của học sinh đối với các vấn đề đạo đức 

và pháp luật . Từ đó, thúc đẩy HS tích cực rèn luyện theo yêu cầu của các 

chuẩn mực bài học. 

- Đảo đảm tính khách quan, toàn diện, khoa học và trung thực. Cụ thể kiểm 

tra phải đưa lại những thông tin chính xác, phản ánh đúng kết quả học tập của 

HS để trên cơ sở đó GV có sự điều chỉnh phù hợp về phương pháp dạy học, 

điều chỉnh nhận thức, thái độ, hành vi của học sinh. Bài kiểm tra được coi là có 

độ tin cậy nếu kết quả đánh giá phản ánh đúng năng lực học tập của học sinh 

dựa theo các tiêu chí đánh giá.  

- Căn cứ vào chuẩn kiến thức, kĩ năng, thái độ của môn học để xây dựng đề 

kiểm tra, từ đó mới xác định được mức độ đạt yêu cầu của chuẩn.  

- Có sự phân hoá mức độ cho các loại đối tượng học sinh khác nhau nhằm 

khuyến khích HS phấn đấu vươn lên. Nhìn chung, đề kiểm tra phải phù hợp 

với số đông HS (đại trà) và dành một số nội dung cho HS khá và giỏi (khoảng 

20% tổng số điểm). 

- Đổi mới công cụ kiểm tra, cụ thể là đổi mới các hình thức đề kiểm tra, kết 

hợp giữa hình thức trắc nghiệm khách quan, tự luận và hình thức quan sát 

động, nghiên cứu sản phẩm hoạt động của học sinh. Các câu hỏi, bài tập kiểm 

tra cần gắn với thực tế, có ý nghĩa với cuộc sống của HS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

- Phối hợp các lực lượng trong việc kiểm tra, đánh giá : Môn GDCD là một 

môn học có tính giáo dục và tính thực tiễn cao, đòi hỏi HS phải biết vận dụng 

bài học trong cuộc sống và thực hành các chuẩn mực bài học, có sự thống nhất 

giữa nhận thức và hành vi. Để củng cố và tăng cường ý thức rèn luyện của học 

sinh ở mọi nơi, mọi lúc theo yêu cầu trên, trong đổi mới kiểm tra môn GDCD 

cần có sự phối hợp tham gia của các lực lượng, cụ thể : 

+ HS tự kiểm tra đánh giá và kiểm tra, đánh giá của tập thể học sinh. 

 + Kiểm tra, đánh giá của các lực lượng giáo dục trong nhà trường như 

giáo viên chủ nhiệm, các giáo viên bộ môn khác, cán bộ Đoàn, Đội. 

 + Kiểm tra, đánh giá của gia đình và cộng đồng. 
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 Ví dụ: Để đánh giá việc thực hiện an toàn giao thông của HS, GV nên 

để HS tự đánh giá bản thân, kết hợp với đánh giá của tập thể lớp, của cha mẹ 

HS và của lực lượng công an, tổ chức Đoàn, Đội,... (trong trường hợp HS  vi 

phạm an toàn giao thông, cơ quan công an có thông báo về trường hoặc HS 

thực hiện tốt an toàn giao thông/tham gia công tác giữ gìn trật tự giao thông ở 

cộng đồng). 

 Để thực hiện việc tốt việc phối hợp các lực lượng trong việc kiểm tra 

đánh giá kết quả học tập của học sinh, giáo viên dạy môn GDCD cần phải 

thường xuyên liên hệ, kịp thời thu nhận những thông tin nhận xét, đánh giá của 

các lực lượng trên về thái độ, hành vi của học sinh, mặt khác có những hình 

thức khuyến khích học sinh tự liên hệ, tự kiểm tra, tự đánh giá và kiểm tra, 

đánh giá lẫn nhau. Cần xác định nội dung tham gia kiểm tra, đánh giá cho các 

lực lượng.  

Ví dụ: Gia đình và cộng đồng có thể tham gia chủ yếu vào việc kiểm 

tra, đánh giá việc thực hiện các chuẩn mực của học sinh ; cán bộ Đoàn, Đội có 

thể tham gia đánh giá tinh thần, thái độ, kết quả tham gia các hoạt động tập 

thể, hoạt động xã hội … 

Giáo viên dạy môn GDCD là người đóng vai trò quyết định trong việc 

kiểm tra, đánh giá kết quả học tập bộ môn của học sinh.  

 Biện pháp phối hợp các lực lượng trong kiểm tra đánh giá kết quả học 

tập môn Giáo dục công dân sẽ tạo ra một môi trường giáo dục khép kín, tăng 

cường tính chính xác trong đánh giá. 

 * Trong dạy học môn GDCD cấp THCS hiện nay, giáo viên thường sử 

dụng hai loại hình đánh giá chủ yếu: 

- Đánh giá trong quá trình học tập (đánh giá thường xuyên). Loại hình 

đánh giá này được thực hiện thường xuyên trong suốt quá trình học tập nhằm 

cung cấp thông tin chính xác về kết quả học tập, và cho phép can thiệp sớm để 

có thể khắc phục kịp thời các thiếu sót hoặc hỗ trợ cho học sinh có kết quả yếu.  

Để đánh giá quá trình học tập của HS, GV cần căn cứ vào các hoạt động 

ở trên lớp và ở nhà để xây dựng các tiêu chí đánh giá quá trình như: HS có 

tham gia hoạt động tìm hiểu bài học không? HS có tham gia thảo luận nhóm 



51 
 

không? HS có tham gia đề xuất ý tưởng không? HS có đưa ra và thực hiện kế 

hoạch hoạt động không? HS có phản hồi và tham gia thảo luận cùng nhóm học 

tập không? 

- Đánh giá cuối giai đoạn học tập. Loại hình đánh giá này thường được 

thực hiện cuối mỗi giai đoạn học tập thông qua các bài kiểm tra dựa trên các 

căn cứ như: Thời gian học tập; sau dạy học một chủ đề, một phần, một 

chương, một học kì, một năm học hay một khóa học; Quy mô thực hiện ở các 

mức độ như trên lớp học, trên khối lớp, trong toàn trường, trên toàn khu vực 

hoặc cả nước thông qua các đề kiểm tra. 

Từ thực trạng về kiểm tra đánh giá trong trường phổ thông hiện nay: việc 

biên soạn câu hỏi, bài tập, đề kiểm tra chưa khoa học, chưa thể hiện được mức 

độ phân hóa học sinh, một bộ phận GV ra đề kiểm tra với mục đích làm sao để 

chấm dễ, chấm nhanh nên kết quả đánh giá chưa khách quan. Phần lớn GV 

chưa quan tâm đến quy trình soạn đề kiểm tra nên các bài kiểm tra còn mang 

tính chủ quan của người dạy. Vì vậy, trong tài liệu này chúng tôi tập trung giới 

thiệu kĩ thuật xây dựng ma trận đề thi và biên soạn câu hỏi kiểm tra đánh giá 

theo định hướng năng lực.  

2.3. Hướng dẫn viết câu hỏi thi/kiểm tra và quy trình xây dựng 
câu hỏi kiểm tra cho một bài học 

2.3.1. Giới thiệu chung về câu hỏi thi/kiểm tra  

a) Các loại câu hỏi thi/kiểm tra: 

 

 

 

 

 

 

 

Tự luận Trắc nghiệm khách quan 
  

Nhiều lựa chọn      Đúng-sai       Ghép câu            Điền thêm 

Câu luận       Câu luận              Bài tập lớn 
  đóng                mở  
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b) Quy trình xây dựng ngân hàng câu hỏi thi/kiểm tra 

 



53 
 

c) Quy trình viết câu hỏi thô khi xây dựng ngân hàng câu hỏi thi 

 

2.3.2. Kĩ thuật viết câu hỏi thi/kiểm tra 

a) Câu hỏi dạng tự luận:  

Câu hỏi thi dạng tự luận được sử dụng trong các bài kiểm tra trong đó 

học sinh được tự do viết câu trả lời ra giấy về một chủ đề cho trước, dựa vào 

những câu trả lời được viết ra giáo viên cho điểm hoặc xác định các mức độ 

kết quả bài thi. Câu hỏi tự luận cho phép có sự tự do tương đối nào đó để trả 
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lời một vấn đề đặt ra đồng thời đòi hỏi học sinh phải nhớ lại và sắp xếp, diễn 

đạt ý kiến của mình một cách lôgic, chính xác. Câu trả lời cho một bài tự luận 

có thể là một đoạn viết ngắn, một bài tóm tắt, một bài diễn giải hoặc giải thích, 

chứng minh. 

Điểm mạnh của bài kiểm tra bằng câu tự luận là có khả năng đo lường 

được các mục tiêu đã xác định trước (nếu bài được viết nghiêm túc). Có thể tạo 

cơ hội để học sinh thể hiện khả năng độc lập suy nghĩ, phát huy tính sáng tạo 

trí tuệ và cảm xúc của học sinh. Bài tự luận giúp giáo viên không chỉ đánh giá 

được kết quả học tập của học sinh mà còn đánh giá được cả quá trình dẫn tới 

kết quả đó, giáo viên dễ nhận thấy những hạn chế trong nhận thức, thái độ 

cũng như tư duy của HS để kịp thời điều chỉnh việc dạy và học.  

Tuy nhiên, việc kiểm tra dưới dạng câu tự luận cũng bộc lộ một số 

nhược điểm: Nội dung bài thi khó bao quát được toàn bộ chương trình học, 

thường chỉ tập trung vào một số phần chính nên dễ gây tâm lý học tủ, học lệch. 

Khó xác định các tiêu chí đánh giá. Do câu trả lời của học sinh rất đa dạng nên 

giáo viên mất nhiều thời gian khi chấm bài, khó cho điểm và việc đánh giá có 

thể thiếu chính xác, thiếu khách quan. 

Với đặc thù tri thức của môn học, bài kiểm tra tự luận trong dạy học 

GDCD ở THCS thường sử dụng câu hỏi tự luận theo dạng câu luận đóng, câu 

luận mở hoặc câu hỏi theo 4 mức độ: nhận biết, thông hiểu, vận dụng thấp, vận 

dụng cao. 

Câu luận đóng: là câu hỏi chỉ có một lời giải đúng nói cách khác là câu 

hỏi hạn chế nội dung câu trả lời đồng thời hạn chế hình thức trả lời bằng bài 

viết; Loại câu này thường được dùng để đánh giá mức độ nhận biết, ghi nhớ 

hoặc đôi khi vận dụng ở mức độ thấp. 

VD1: Thế nào là tôn trọng người khác? Vì sao chúng ta cần tôn trọng 

người khác? 

VD2: Hãy viết ra ba việc làm thể hiện sự tôn trọng của em đối với 

người khác. Với mỗi việc làm em hãy viết một đoạn giải thích ngắn.  

Câu luận mở: là câu hỏi có nhiều lời giải đúng được dùng để đánh giá 

mức độ hiểu và vận dụng kiến thức, tính sáng tạo của học sinh qua việc phân 
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tích, tổng hợp, khái quát... để học sinh không chỉ xác định đó là câu trả lời 

đúng mà còn hiểu được tại sao, làm thế nào để có câu trả lời ấy và xác định 

được đó là câu trả lời cần thiết. 

VD1: Có người cho rằng tôn trọng người khác là tự hạ thấp mình, em 

có tán thành ý kiến đó không, giải thích vì sao? 

VD2: Em hãy xây dựng và giải trình về một kế hoạch khảo sát nhằm 

xác định tình trạng ô nhiễm môi trường tại nơi em đang cư trú (có đồng đều 

giữa các vùng khác nhau, hay chỉ tập trung ở những địa điểm nhất định). Giải 

thích tại sao kế hoạch của em lại khả thi.  

Câu luận viết theo 4 mức độ nhận thức 

Câu nhận biết: là loại câu hỏi yêu cầu HS nhớ lại kiến thức đã học. 

VD: Thế nào là tôn trọng người khác? Vì sao chúng ta cần tôn trọng 

người khác? 

Câu thông hiểu: là loại câu hỏi yêu cầu học sinh nhận biết được các 

kiến thức cơ bản đã được thay đổi hoặc mở rộng ít nhiều so với kiến thức đã 

học. Để trả lời câu hỏi này, học sinh không chỉ dùng trí nhớ kiểu thuộc lòng 

mà chủ yếu dùng trí nhớ logíc, phân tích để có thể khái quát (ở mức độ đơn 

giản), từ đó rút ra kết luận hoặc nhận xét. 

VD: Có người cho rằng tôn trọng người khác là tự hạ thấp mình. Em 

có tán thành ý kiến đó không? Vì sao? 

Câu vận dụng: là loại câu hỏi yêu cầu HS hiểu nội dung đã học ở mức độ 

cao để có thể liên hệ, lý giải, đánh giá một vấn đề trong thực tế phù hợp với lứa 

tuổi hoặc đưa ra cách ứng xử phù hợp trong một tình huống cụ thể. 

VD1: Hãy viết ra ba việc làm thể hiện sự tôn trọng của em đối với 

người khác. Với mỗi việc làm em hãy viết một đoạn giải thích ngắn.  

VD2: Đã 23h mà bạn An vẫn bật nhạc rất to, bác Bình ở nhà bên cạnh 

chạy sang bảo: Cháu nghe nhạc nhỏ thôi để hàng xóm còn ngủ. 

Theo em, bạn An có thể có những cách ứng xử như thế nào? Nếu là An, 

em sẽ chọn cách nào? Vì sao? 
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VD3: Hiện nay trong xã hội có những người dùng tiền thu lợi từ việc 

mua bán hàng gian, hàng giả; từ việc tham nhũng, nhận hối lộ… để đem về 

phụng dưỡng, chăm sóc cha mẹ già. Họ nghĩ đó là cách để  'báo hiếu' với cha 

mẹ của mình. Theo em, việc làm trên thể hiện lòng hiếu thảo có hợp lý không? 

Vì sao? Em hãy liên hệ với bản thân mình bằng những việc nên làm và việc 

không nên làm để báo hiếu với cha mẹ ngay ở hiện tại và cả tương lai.(Lớp 9) 

VD 4: Em hãy viết đoạn văn từ 7-10 câu nêu lên suy nghĩ của mình về 

việc làm của ông bà cụ (Trịnh Văn Bô) cùng gia đình và bày tỏ lòng biết ơn 

đối với ông bà.(Lớp 9) 

VD 5: (Lớp 7) Trong lúc xếp hàng di chuyển lên lớp, một bạn giẫm trúng 

chân làm em đau. Em sẽ xử lý như thế nào trong những trường hợp sau: 

 a/ Bạn giẫm trúng chân quay sang xin lỗi em. 

b/ Do không biết nên bạn không xin lỗi em. 

b) Câu hỏi dạng trắc nghiệm khách quan  

Loại câu hỏi này được xác định là một phương tiện đo lường khả năng 

học tập của học sinh một cách chính xác, khách quan nhờ số điểm được quyết 

định do bài trắc nghiệm tạo ra mà không bị chi phối bởi tác động của người 

chấm bài. Thực chất đây là một hình thức kiểm tra, thi mà trong đó đề bài gồm 

nhiều câu hỏi, mỗi câu nêu ra một vấn đề cùng với những thông tin cần thiết và  

yêu cầu học sinh phải trả lời vắn tắt đối với từng câu. 

  Điểm mạnh của trắc nghiệm khách quan: đề thi có thể phủ kín nội 

dung môn học do đó ít có sự may rủi do “trúng hoặc sai tủ”. Việc chấm điểm 

nhanh, chính xác, khách quan (dễ áp dụng công nghệ mới trong tổ chức thi, 

chấm thi và phân tích kết quả thi). Có thể cung cấp phản hồi nhanh về kết quả 

học tập của học sinh. Góp phần rèn luyện cho học sinh các kỹ năng: dự đoán, 

ước lượng, lựa chọn phương án nhanh, tạo cơ hội cho học sinh tự đánh giá khi 

giáo viên công bố đáp án và biểu điểm. Nếu việc soạn đề, tổ chức kiểm tra 

thích hợp thì học sinh hoàn toàn mất khả năng quay cóp. 

 Tuy nhiên, với bài trắc nghiệm khách quan giáo viên khó đánh giá những 

mức độ nhận thức cao như: phân tích, chứng minh, tổng hợp...của học sinh. Khi 

làm bài học sinh dễ trả lời cảm tính thậm chí có thể đoán mò. Việc soạn đề kiểm 
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tra khó, mất nhiều thời gian, tốn tiền của; Bài thi khó đánh giá được khả năng 

diễn đạt đặc biệt là diễn đạt tư duy trừu tượng của học sinh do đề thi không tạo 

điều kiện cho học sinh tự phát hiện và giải quyết vấn đề. Nếu nhiều học sinh làm 

chung một đề thì khả năng quay cóp cao. 

 Yếu tố quyết định bài trắc nghiệm khách quan là các câu hỏi. Có nhiều 

loại câu hỏi trong một bài kiểm tra trắc nghiệm. Hiện nay trong dạy học môn 

GDCD ở THCS đang sử dụng phổ biến 4 loại câu hỏi trắc nghiệm khách quan. 

Câu đúng – sai: Loại này được trình bày dưới dạng một câu phát biểu 

và thí sinh trả lời bằng cách lựa chọn đúng (Đ) hoặc sai (S).  

Ưu điểm: Là loại câu hỏi rất thông dụng, thích hợp với những kiến thức 

sự kiện, cho phép kiểm tra nhiều kiến thức trong một thời gian ngắn, việc soạn 

đề tương đối dễ dàng. 

Hạn chế: Dễ đoán mò (sác xuất đúng - sai 50%), độ tin cậy thấp và đề 

thường có khuynh hướng trích nguyên văn trong sách giáo khoa nên học sinh 

dễ có thói quen học học vẹt hơn là tìm tòi, suy nghĩ. 

VD : Hãy chọn phương án đúng, sai bằng cách đánh dấu (X) vào các 

cột tương ứng 

Nội dung Đúng Sai 

Trong môi trường học đường vẫn có thể rèn luyện phẩm chất chí công 

vô tư 

  

1. Người sống chí công vô tư không vụ lợi cho bản thân mình   

2. Người quan tâm đến lợi ích cá nhân hơn lợi ích tập thể không phải là 

người chí công vô tư 

  

3. Sống chí công vô tư sẽ gây ra mâu thuẫn, mất đoàn kết   

4. Chí công vô tư là phẩm chất đạo đức cần thiết cho mọi công dân   

5. Chí công vô tư phải thể hiện ở cả lời nói và việc làm   

Câu ghép đôi: Là những câu có hai dãy thông tin, một bên là các câu 

hỏi, bên kia trả lời. Số câu ghép càng nhiều thì sách xuất may rủi càng nhỏ. 
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Ưu điểm : Dễ viết, dễ xây dựng, đặc biệt thích hợp với mức tư duy 

thấp, thích hợp cho hoạt động kiểm tra đầu vào cấp học, giảm tỉ lệ đoán mò 

của học sinh. Việc xây dựng câu hỏi ít tốn kém. 

Hạn chế: Không đánh giá được khả năng diễn đạt ý tưởng, khả năng áp 

dụng các kiến thức đã học.  

VD1 : Nối thông tin ở cột B với thông tin ở cột A cho phù hợp 

A. Tên tổ chức B. Viết tắt 

1. Hiệp hội các nước Đông Nam Á a. WHO 

2. Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc b. ASEM 

3. Quỹ Nhi đồng của Liên hợp quốc c. ASEAN 

4. Tổ chức Thương mại Thế giới d. FAO 

5. Chương trình Phát triển Liên hợp quốc e. UNDP 

 g. UNICEF 

 f. OECD 

 h. WTO 

 Câu điền khuyết: Có hai dạng là những câu hỏi với giải đáp ngắn hoặc 

những câu phát biểu với một hay nhiều chỗ để trống, thí sinh phải điền vào 

bằng một từ hay một nhóm từ cần thiết để hoàn chỉnh mệnh đề, nhận xét, quy 

luật đó. 

Ưu điểm : Học sinh có cơ hội diễn đạt, trình bày, do đó phát huy được 

tính sáng tạo của học sinh. 

Hạn chế : Việc chấm bài mất nhiều thời gian. Các yếu tố về chữ viết, 

đánh vần sai ảnh hướng đến đánh giá câu trả lời 

VD1: Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp trong các từ dưới đây để điền vào 

chỗ trống trong đoạn văn sau nói về những biểu hiện cụ thể của tính tự chủ: 

Sợ hãi, bình tĩnh, cư xử, vội vàng, nóng nảy, ôn tồn, lịch sự, điều chỉnh, 

mềm mỏng, chán nản, kiểm tra, đánh giá, thái độ 

Trước mọi sự việc, người có tính tự chủ thường tỏ ra…………., không 

……….., ………………; khi gặp khó khăn không……………. hoặc 
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………….; trong cư xử với mọi người thường tỏ ra ……………, 

……………., …………… Những người có tính tự chủ thường biết tự ……., 

…………. bản thân mình, luôn biết tự …………. lời nói việc làm để sửa chữa 

những điều không đúng trong …………. và cách …………… của mình. 

VD2: Người biết tự chủ là người .......... được những suy nghĩ, tình cảm 

và .......... của mình trong mọi hoàn cảnh, tình huống, luôn có thái độ ............, 

tự tin và biết ................. hành vi của mình. 

Câu nhiều lựa chọn:  

* Khái niệm: Câu nhiều lựa chọn là dạng câu hỏi trắc nghiệm khách 

quan có nhiều phương án, thí sinh chỉ việc chọn một trong các số phương án 

đó để trả lời cho câu dẫn (câu hỏi/yêu cầu/nhiệm vụ) đặt ra. 

* Cấu trúc: Câu hỏi dạng này có hai phần:  

Phần 1: phần này được gọi là câu dẫn, gồm câu hỏi (stem) hoặc câu 

chưa hoàn tất (câu bỏ lửng). Yêu cầu của phần này là phải đặt ra một vấn đề 

hay đưa ra ý tưởng rõ ràng giúp thí sinh hiểu rõ nội dung câu trắc nghiệm để 

chọn câu trả lời thích hợp. 

Phần 2: phần này là các phương án (options) được đưa ra để thí sinh lựa 

chọn, trong đó chỉ có 1 phương án đúng hoặc đúng nhất, các phương án còn lại 

là phương án nhiễu (distacters). 

* Kĩ thuật viết câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn (MCQ) 

 1) Một câu MCQ thường phải đảm bảo 2 tiêu chuẩn sau: 

- Tiêu chuẩn định tính: Câu dẫn phải bao hàm các thông tin cần thiết đủ 

định hướng về chủ đề mà câu hỏi cần đề cập đến và được trình bày một cách rõ 

ràng, ngắn gọn. Các phương án lựa chọn thường là từ 4 – 5 phương án, trong 

đó có một phương án đúng, các phương án còn lại là phương án nhiễu. 

- Tiêu chuẩn định lượng: Thông thường độ khó (Fv) của một câu hỏi có 

thể chấp nhận được nằm trong khoảng 20 – 80%, tốt nhất là 40 – 60%). Độ 

phân biệt (DI) từ 0,2 trở lên. 

2) Nguyên tắc xây dựng câu MCQ: Xây dựng theo mục tiêu, nội dung, 

tức hỏi những gì cần hỏi; Xây dựng bảng trọng số cho việc hoạch định các câu 
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hỏi. Đây là yêu cầu quan trọng vì định hướng được người dạy, người học, 

người quản lý giáo dục bám sát yêu cầu, mục tiêu của chương trình để đạt 

được kết quả mong đợi. 

3) Quy tắc lập câu dẫn 

- Yêu cầu khi viết câu dẫn: 

+ Câu dẫn là phần chính của câu hỏi. Câu dẫn phải được diễn đạt rõ 

ràng, phản ánh rõ nhiệm vụ mà thí sinh phải hoàn thành, phải đưa ra đầy đủ 

các thông tin cần thiết cho học sinh để học hiểu được yêu cầu của câu hỏi. Ý 

chính để hỏi phải nằm trong câu dẫn (tốt nhất nên để ở đầu câu). Trong trường 

hợp nhiều câu hỏi trắc nghiệm được xây dựng trên một lượng thông tin như: 

một đoạn văn, một số câu trả lời có sẵn ... thì cần phải chọn câu dẫn sao cho có 

thể đảm bảo chắc chắn là phải có sự liên quan với những thông tin đã đưa ra.  

+ Khi lập câu dẫn thường tránh những từ có tính chất gợi ý hoặc tạo đầu 

mối đến các câu trả lời. Ví dụ: “Câu nào sau đây là câu đúng?” trong khi 

phương án chọn là tổ hợp một số câu. 

+ Nên trình bày câu dẫn theo định dạng câu hỏi thay vì định dạng hoàn 

chỉnh.  

+ Nên viết ngắn gọn tránh dài dòng. Tránh lặp lại một từ ngữ/thuật ngữ 

nhiều lần. 

+ Nên trình bày ở thể khẳng định. Nếu sử dụng dạng phủ định thì cần in 

đậm hoặc gặch chân ở từ phủ định. 

+ Nếu viết  dạng câu hỏi thì cuối câu có dấu chấm hỏi (?). Nếu viết 

dạng hoàn chỉnh câu thì để trống, tức là không có dấu (:) 

- Các loại câu dẫn và chức năng của câu dẫn: 

 Câu dẫn là một câu hỏi: Phải có từ để hỏi. Câu dẫn phải có dấu chấm 

hỏi. Các phương án trả lời là một câu độc lập nên được viết hoa ở đầu câu và 

có dấu chấm ở cuối câu. 

VD: Biểu hiện nào dưới đây thể hiện đức tính tự chủ?  

A. Khi gặp khó khăn không sợ hãi, chán nản. 

B. Luôn cãi vã trước những việc làm không vừa ý. 
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C. Thường có những hành vi tự phát, ngẫu nhiên. 

D. Dễ dàng nóng giận khi gặp chuyện bất bình. 

Câu dẫn là một mệnh đề chưa hoàn chỉnh (câu bỏ lửng) thì nối với các 

phương án trả lời phải trở thành câu hoàn chỉnh. Vì thế ở các phương án lựa 

chọn thì đầu câu không viết hoa (trừ tên riêng, tên địa danh) và có dấu chấm ở 

cuối câu.  

VD: Người luôn thực hiện những quy định chung của cộng đồng để tạo 

sự thống nhất trong hành động thì được gọi là người tuân thủ 

A. pháp luật.         B. kỉ luật.             C. qui chế.  D. điều ước. 

Câu dẫn là một tình huống/vấn đề (dùng cho câu vận dụng): phải gắn 

với bối cảnh trong đó có chứa tình huống/vấn đề mà HS cần vận dụng kiến 

thức đã học để nhận xét, đánh giá hoặc đưa ra cách giải quyết.  

VD: Bác Hồ đã từng nói: “Khi bàn bạc công việc gì xong, đã quyết 

định thì phải triệt để thi hành”. Câu nói của Bác đề cập đến nguyên tắc nào 

dưới đây trong hoạt động tập thể? 

A. Pháp luật và kỉ luật.   

B. Pháp luật và dân chủ. 

C. Dân chủ và quy ước.   

D. Dân chủ và kỉ luật. 

Câu dẫn là câu phủ định: phải in đậm từ phủ định để HS xác định đúng 

câu trả lời. 

VD: Nội dung nào dưới đây không thuộc nguyên tắc cơ bản của chế độ 

hôn nhân và gia đình nước ta? 

Hôn nhân tự nguyện, một vợ một chồng. 

Hôn nhân tự nguyện, vợ chồng bình đẳng. 

Hôn nhân do cha mẹ sắp đặt, quyết định. 

Hôn nhân tự nguyện, tiến bộ. 

- Một số lỗi thường gặp khi viết câu dẫn: 

+ Câu dẫn không đặt ra câu hỏi trực tiếp hoặc vấn đề cần giải quyết  

+ Câu dẫn là câu hỏi tự luận, không gắn với p/a lựa chọn 
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+ Câu dẫn là câu có chức năng chuyển ý/giới thiệu trong SGK  

4) Quy tắc lập các phương án chọn 

Phương án chọn là phương án đưa ra đề giải quyết nhiệm vụ đặt ra ở 

câu dẫn. Khi soạn phương án chọn cần lưu ý: 

- Phải đảm bảo một phương án duy nhất đúng. Phương án đúng nên đặt ở 

vị trí khác nhau và sắp xếp theo một trật tự nào đó, hết câu phải có dấu chấm (.). 

- Đảm bảo câu dẫn và phương án trả lời (cả phương án đúng và phương 

án nhiễu) khi gắn vào nhau phải phù hợp về cấu trúc, ngữ pháp và thành một 

nội dung hoàn chỉnh. 

- Các phương án chọn (cả phương án đúng và phương án nhiễu) cần có 

cấu trúc tương tự nhau, có vẻ hợp lý như nhau để tăng độ phân biệt của câu hỏi. 

- Tránh những câu rập khuôn sách giáo khoa, tránh xu hướng phương 

án đúng luôn dài hơn các phương án nhiễu. Các phương án không được gợi ý 

cho nhau, câu sau không là đáp án của câu trước. 

- Không lặp lại một từ ngữ/thuật ngữ nhiều lần trong câu hỏi. Trách các 

thuật ngữ mơ hồ, không có xác định cụ thể về mức độ (VD: thông thường, 

phần lớn, hầu hết) hoặc các từ hạn định cụ thể (VD: luôn luôn, không bao giờ, 

tuyệt đối..). Nên viết các phương án ở thể khẳng định. 

- Cần làm cho tất cả câu nhiễu đều có vẻ hợp lý như nhau và có tính hấp 

dẫn đỗi với thí sinh nắm vấn đề chưa chắc chắn. Các câu nhiễu có ít nhất từ 3 – 

5% học sinh lựa chọn cho một phương án thì sẽ làm tăng độ giá trị và độ phân 

biệt của câu hỏi. 

- Khi viết phương án nhiễu cần giải thích được lí do vì sao nhiễu, 

phương án nhiễu thường được xây dựng trên các lỗi hoặc nhận thức sai lệch 

của HS. Do đó phương án nhiễu phải được thiết kế sao cho không những 

không đúng mà còn phải có vẻ hợp lý và có sức thu hút với những học sinh 

không hiểu kĩ bài. 

- Không dùng các phương án “Tất cả các phương án trên”, “Không có 

phương án nào”, “a và b đúng”. “a và b sai”. 

 Câu trắc nghiệm khách quan viết theo 4 mức độ nhận thức 
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 Câu nhận biết:  

- Là câu hỏi tái hiện định nghĩa, khái niệm, nội dung kiến thức đã học. 

- Yêu cầu: Cần đặt câu hỏi ở dạng đơn giản nhất, chỉ cần đọc câu hỏi và 

các phương án trả lời là học sinh có thể trả lời ngay; người học chỉ cần sử dụng 

từ một đến 2 thao tác tư duy; các phương án trả lời có độ nhiễu đơn giản nhất; 

câu dẫn ngắn gọn, dễ hiểu. 

VD: Biểu hiện nào dưới đây thể hiện đức tính tự chủ?  

A. Khi gặp khó khăn không sợ hãi, chán nản. 

B. Luôn cãi vã trước những việc làm không vừa ý. 

C. Thường có những hành vi tự phát, ngẫu nhiên. 

D. Dễ dàng nóng giận khi gặp chuyện bất bình. 

 Câu thông hiểu:  

Yêu cầu của câu này là diễn đạt đúng kiến thức hoặc mô tả đúng kĩ 

năng đã học bằng ngôn ngữ theo cách của riêng mình, có thể thêm các hoạt 

động phân tích, giải thích, so sánh, áp dụng trực tiếp (làm theo mẫu) kiến thức, 

kĩ năng đã biết để giải quyết các tình huống, vấn đề trong học tập. Người học 

cần sử dụng hai đến ba thao tác tư duy. Nói cách khác đó là câu ở mức độ cao 

hơn nhận thức, có độ khó hơn câu nhận biết. Để trả lời câu hỏi này, học sinh 

cần hiểu được kiến thức đã học. Đối với câu hỏi dạng này có thể hỏi ngược.  

VD: Cá nhân được tự do kết hôn và li hôn theo quy định của pháp luật 

là thể hiện 

A. bình quyền trong hôn nhân.   

B. tự nguyện trong hôn nhân. 

C. bình đẳng trong hôn nhân.   

D. tự quyết trong hôn nhân. 

 Câu vận dụng: Là câu hỏi yêu cầu học sinh vận dụng kiến thức để nhận 

xét, đánh giá một hành vi, vấn đề, tình huống nào đó (tương tự như những ví 

dụ, tình huống đã được giáo viên giảng hoặc giống trong sách giáo khoa). 

Người học cần sử dụng từ 3 đến 4 thao tác tư duy.  
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VD: Sáng ngày 12/11/2013, đội an ninh trật tự Quận Đ, Thành phố H đi 

kiểm tra và dẹp bỏ các quán bán hàng rong trên vỉa hè thấy chị T đang ngồi 

bán bún ốc đã nhắc nhở chị thu dọn, chị T đã nhất trí. Khi đội an ninh trật tự 

quay trở lại vẫn thấy chị T ngồi bán hàng, đội an ninh đã tịch thu gánh bún của 

chị. Chị T kêu gào rất to, nhiều khách hàng đã có lời can ngăn nhưng chị T vẫn 

buông lời chửi rủa lực lượng an ninh. Do mất bình tĩnh, một cán bộ an ninh trẻ 

đã tát chị T làm chị ngã bất ngờ và ngất lịm. Theo em, trong tình huống này 

những đối tượng nào dưới đây đã mất tự chủ? 

A. Chị T và đội an ninh trật tự.   

B. Chị T và những khách hàng. 

C. Cán bộ an ninh trẻ và chị T.   

D. Cán bộ an ninh trẻ và khách hàng. 

Câu vận dụng cao: Là câu hỏi yêu cầu học sinh vận dụng kiến thức để 

giải quyết hoặc đưa ra phương án giải quyết một vấn đề, tình huống mới 

(giống với những tình huống mà học sinh sẽ gặp phải ngoài xã hội, không 

giống những vấn đề, tình huống đã học hoặc trình bày trong sách giáo khoa). 

Người học cần sử dụng trên 4 thao tác tư duy . 

VD: Em KD 14 tuổi đi làm thuê cho một cửa hàng bán vật liệu xây 

dựng, KD phải làm những công việc rất nặng nhọc và thường xuyên bị chủ cửa 

hàng đánh đập. Chứng kiến cảnh đó, em sẽ lựa chọn cách làm nào dưới đây 

cho phù hợp với quy định của pháp luật để giúp KD? 

A. Khiếu nại việc làm của chủ cửa hàng với cơ quan công an. 

B. Đến cơ quan công an để tố cáo việc làm của chủ cửa hàng. 

C. Đề nghị chính quyền dừng việc kinh doanh của chủ cửa hàng. 

D. Viết đơn khiếu nại làm của chủ cửa hàng với chính quyền. 

2.3.3. Quy trình xây dựng câu hỏi kiểm tra cho một bài học 

a) Mục đích 

 - Đối với giáo viên:  

 Dạy học theo chuẩn và đạt chất lượng như nhau;  
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Đổi mới phương pháp dạy học;  

Đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá (Tạo ngân hàng câu hỏi để ra 

được đề thi/kiểm tra liên tục, khả thi đảm bảo chất lượng theo mục tiêu môn 

học đã đề ra). 

 - Đối với học sinh:  

Tự học và tổ chức học nhóm;  

Nắm vững nội dung, chuẩn xác việc học đạt chất lượng cao;  

Đáp ứng các kì thi, kiểm tra, đánh giá. 

 - Đối với các nhà quản lý: Xây dựng kế hoạch chuyên môn; Thanh tra 

chất lượng dạy của GV và chất lượng học tập của HS. 

 b) Quy trình: 

Bước 1. Xác định các chuẩn cần đo của bài học.  

Bước 2. Xây dựng bảng mô tả các chuẩn cần đo cho một bài học. 

Bước 3. Xác định số câu cho từng nội dung, từng mức độ. 

Bước 4. Biên soạn câu hỏi theo các mức đã mô tả.  

Bước 5. Kiểm tra lại câu hỏi  

Bước 6. Chỉnh sửa và hoàn thiện câu hỏi. 

c) Vận dụng qui trình để xây dựng câu hỏi TNKQ cho bài 13 

“Quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế” – GDCD lớp 9 

Bước 1. Xác định các chuẩn cần đo 

Căn cứ vào sách giáo khoa, chuẩn kiến thức, kĩ năng, thái độ và hướng 

dẫn điều chỉnh của Bộ GD&ĐT đối với môn GDCD lớp 9, các chuẩn cần đo 

của bài 13 được xác định như sau: 

- Nêu được thế nào là quyền tự do kinh doanh, nội dung các quyền và 

nghĩa vụ của công dân trong kinh doanh 

- Nêu được thế nào là thuế và vai trò của thuế đối với phát triển kinh tế 

- xã hội của đất nước. 

- Biết thực hiện và vận động gia đình thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ 

kinh doanh, nghĩa vụ đóng thuế. 
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- Tôn trọng quyền tự do kinh doanh của người khác, ủng hộ pháp luật 

về thuế của Nhà nước. 

Bước 2. Xây dựng bảng mô tả các chuẩn cần đo  

 * Cơ sở để xây dựng bảng mô tả các mức yêu cầu cần đạt cho mỗi bài 

học là dựa vào tiêu chí hóa chuẩn kiến thức, kỹ năng, thái độ của môn học. 

Chuẩn kiến thức, kỹ năng môn GDCD, cấp THCS là mức độ tối thiểu 

HS có thể và cần phải đạt được trong qua việc học tập môn GDCD. Chuẩn 

kiến thức, kỹ năng của chương trình giáo dục phổ thông Việt Nam nói chung, 

môn GDCD nói riêng được phân loại theo thang phân loại mục tiêu của Bloom 

(đã được chỉnh sửa ở những năm 1990): Nhớ/nhận biết, hiểu, vận dụng, phân 

tích - tổng hợp, đánh giá và sáng tạo. Tuy nhiên, trong kiểm tra đánh giá hiện 

nay đang thực hiện theo 3 mức : nhận biết, thông hiểu, vận dụng (trong đó có 

vận dụng bậc thấp, vận dụng bậc cao).  Tuy nhiên, thực tế dạy học, kiểm tra 

đánh giá đòi hỏi sự linh hoạt trong sử dụng chuẩn. Mặt khác, trong chuẩn môn 

GDCD công dân sử dụng  lặp lại nhiều thuật ngữ  : biết, nhận biết, hiểu, quyết 

tâm, vận dụng,... rất khó đo lường. Vì vậy cần phải mô tả mỗi mức độ của 

chuẩn thành các động từ tương đương. Quá trình mô tả đó còn gọi là tiêu chí 

hóa chuẩn. 

Trên cơ sở thang phân loại mục tiêu của Bloom (đã được Lorin 

Anderson cùng các công sự chỉnh sửa ở những năm 1990) và yêu cầu khi viết 

mục tiêu bài học (theo SMART) 

S (Simple Specific):  Đơn giản, cụ thể. 

M (Measurable): Có thể đo, đếm được, được thể hiện bằng động từ 

hành động. 

A (Attainable): Có thể đạt được. 

R (Realistic) Thực tế (điều kiện thực hiện) 

T (Time - bound) Có giới hạn thời gian. 

Trong tài liệu này, chúng tôi xây dựng được bảng tiêu chí hóa từng mức 

độ của chuẩn KT, KN, TĐ theo 3 mức độ (nhận biết, thông hiểu, vận dụng – 

bậc thấp, bậc cao) làm căn cứ cho xây dựng bảng mô tả các mức yêu cầu cần 

đạt của mỗi bài học.  
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Bảng:  Tiêu chí hóa từng mức độ của các mục tiêu nhận thức 

Mức độ Mô tả,  động từ thường dùng để mô tả 

Nhận biết Nhận ra được kiến thức đã biết 

Nhớ lại được những kiến thức đã lưu trong trí nhớ tương đối lâu 

- Các động từ thường dùng: nhớ lại,trình bày, mô tả lại, sắp xếp lại… 

Thông 

hiểu  

- Chuyển đổi kiến thức đã biết sang hình thức khác 

- Các động từ thường dùng: giải thích, miêu tả, sửa lại, tóm tắt. 

- Minh họa cho nội dung đã học. 

- Các động từ thường dùng: cho ví dụ, minh họa, làm sáng tỏ, chứng 

minh,… 

- Phân loại các khái niệm, biểu hiện 

- Các động từ thường dùng: Phân biệt, xác định đâu là,… 

- Tóm tắt, tổng kết vấn đề một cách logic từ thông tin đã cho 

- Các động từ thường dùng: rút ra, suy nghĩ gì, tổng kết,… 

- Suy luận, rút ra vấn đề chính. 

- Các động từ thường dùng: dự đoán (VD. Điều sẽ xảy ra từ tình huống 

đã nêu), rút ra bài học,kết luận,… 

- So sánh sự tương đồng hoặc khác biệt giữa hai ý tưởng, hai đối tượng. 

- Các động từ thường dùng: đối chiếu, kết nối, ghép đôi, sắp xếp,... 

- Giải thích nguyên nhân - hiệu quả của 1 vấn đề  

- Động từ thường dùng: Tìm nguyên nhân, giải thích, tại sao, vì sao, hãy 

lí giải.. 

Vận dụng  - Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học để thực hiện nhiệm vụ quen thuộc 

trong tình huống tương tự nhưng không hoàn toàn giống như vấn đề/tình 

huống đã gặp trên lớp. 

- Động từ thường dùng: vận dụng, thực hiện, viết, phác thảo, lập kế 

hoạch, phác họa, giải quyết, đánh giá, bình luận, cho ý kiến, tán thành, 

không tán thành, đồng tình, không đồng tình,... 

Vận dụng 

cao 

- Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết một vấn đề /tình huống 

mới hoặc không quen thuộc chưa từng được học hoặc trải nghiệm trước 

đây. Đây là các vấn đề/tình huống tương tự như các tình huống thực tế 

học sinh sẽ gặp ngoài môi trường lớp học. 

- Động từ thường dùng: cách làm/ứng xử , sáng tạo, sáng tác, nêu cảm 

xúc,… 
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* Liệt kê các đơn vị kiến thức của bài 13 vào cột nội dung.  

* Viết các chuẩn vào bảng mô tả. Khi viết giáo viên cần căn cứ vào đối 

tượng học sinh, điều kiện nhà trường, điều kiện vùng miền để mô tả mỗi mức 

độ của chuẩn đại diện thành các động từ tương đương, sau đó viết các chuẩn 

đã được mô tả vào từng ô tương ứng.  

Ví dụ: 

Nội dung Nhận biết Thông hiểu Vận 
dụng 

Vận dụng 
cao 

Kinh doanh 

và quyền 

tự do kinh 

doanh 

Nêu được: 

- Thế nào là quyền tự 

do kinh doanh 

- Nội dung các quyền 

của công dân trong 

kinh doanh 

   

Nghĩa vụ 

của công 

dân trong 

kinh doanh 

- Nội dung nghĩa vụ 

của công dân trong 

kinh doanh 

   

Thế nào là 

thuế? Vai 

trò của 

thuế đối 

với phát 

triển KT - 

XH đất 

nước 

Nêu được: 

- Thế nào là thuế. 

- Vai trò của thuế đối 

với sự phát triển KT-

XH đất nước 

   

Nghĩa vụ 

đóng thuế 

của công 

dân 

 Trình bày 

được những 

việc công 

dân cần làm 

để thực hiện 
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nghĩa vụ 

đóng thuế. 

Trách 
nhiệm của 
công dân 
với tự do 
kinh doanh 
và nghĩa 
vụ đóng 
thuế 

  Nhận xét, 
đánh giá 
được 
những 
việc làm 
thể hiện 
trách 
nhiệm 
của bản 
thân và 
người 
khác 
trong 
thực hiện 
quyền tự 
do kinh 
doanh và 
nghĩa vụ 
đóng 
thuế. 

Tôn trọng 
quyền tự 
do kinh 
doanh 
của người 
khác. 
Ủng hộ 
quy định 
của Nhà 
nước, của 
pháp luật 
về thuế. 
Thực hiện 
được 
quyền tự 
do kinh 
doanh 
phù hợp 
với lứa 
tuổi, điều 
kiện bản 
thân. 
Vận động 
mọi người 
thực hiện 
tốt nghĩa 
vụ đóng 
thuế. 

Bước 3. Xác định số câu tối thiểu cho từng đơn vị kiến thức, từng mức 

độ nhận thức. 

* Căn cứ vào mục đích, yêu cầu kiểm tra, điều kiện hoàn cảnh và trình độ 

nhận thức của học sinh ta sẽ xác định số câu tối thiểu cho từng nội dung, mức 

độ nhận thức. Có nhiều cách để tính số câu cho một bài học. Tài liệu này giới 

thiệu cách tính sau: 

Giả sử: Tổng số câu của một đề kiểm tra TNKQ là 40 câu 



70 
 

(Tổng số tiết: 37 (thực dạy 35 + dự trữ: 2). Trong 35 thực dạy có (Tiết dạy: 27 

+ thực hành: 2 +  kiểm tra 1 tiết: 2 + ôn tập học kì: 2 + Thi cuối kì: 2). 

Công thức tính: 

  Số câu của 1 bài  trong 1 đề = 40 câu: tổng số tiết thực dạy x số tiết 

của bài.  

  Ví dụ:  

Số câu bài 13/lớp 9 = (40 câu: 27 tiết) x 2 tiết ) = 2,9 câu (làm tròn = 3 câu). 

Giả sử: Đề kiểm tra có 40 câu, trong đó: cấp độ 1 (nhận biết): 30% ; cấp độ 2 

thông hiểu: 30 %; cấp độ 3 (vận dụng): 30 %; cấp độ 4 (vận dụng cao): 10%   

Công thức tính: 

Số câu cho từng cấp độ = Tổng số câu của bài x tỉ lệ của từng cấp độ : 100.  

Ví dụ:  

    Số câu cấp độ 1 bài 13/lớp 9 = (3 câu  x 30) : 100 = 0,9 câu  

           (làm tròn = 1 câu) 

  *  Viết số câu của từng nội dung, từng chuẩn vào ô tương ứng trong bảng  

Nội dung Nhận biết 
Thông 
hiểu 

Vận 
dụng 

Vận dụng 
cao 

Kinh doanh và 
quyền tự do 
kinh doanh 

Nêu được: 
- Thế nào là kinh 
doanh, 
- Thế nào là quyền 
tự do kinh doanh 
- Nội dung quyền 
tự do kinh doanh 

   

Nghĩa vụ của 
công dân 
trong kinh 
doanh 

- Nghĩa vụ của 
công dân trong 
kinh doanh 

   

Thế nào là 
thuế? Vai trò 
của thuế đối 

Nêu được: 
- Thế nào là thuế. 
- Vai trò của thuế 
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với phát triển 
kinh tế - xã 
hội đất nước 

đối với sự phát 
triển KT-XH đất 
nước 

Nghĩa vụ 
đóng thuế của 
công dân 

 Trình bày 
được 
những việc 
công dân 
cần làm để 
thực hiện 
nghĩa vụ 
đóng thuế. 

  

Trách nhiệm 
của công dân 
với tự do kinh 
doanh và 
nghĩa vụ đóng 
thuế 

  Nhận xét, 
đánh giá 
được 
những 
việc làm 
thể hiện 
trách 
nhiệm 
của bản 
thân và 
người 
khác 
trong 
thực hiện 
quyền tự 
do kinh 
doanh và 
nghĩa vụ 
đóng 
thuế. 

Tôn trọng 
quyền tự 
do kinh 
doanh 
của 
người 
khác. 
Ủng hộ 
quy định 
của Nhà 
nước, của 
pháp luật 
về thuế. 
Thực hiện 
được 
quyền tự 
do kinh 
doanh phù 
hợp với 
lứa tuổi, 
điều kiện 
bản thân. 
Vận động 
mọi người 
thực hiện 
tốt nghĩa 
vụ đóng 
thuế. 

Số câu:  1 1 1 1 
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Bước 4. Biên soạn câu hỏi trắc nghiệm theo các chuẩn đã mô tả.  

Câu hỏi mức độ nhận biết (1 câu)  

Câu 1. Tự do kinh doanh trong khuôn khổ pháp luật được hiểu là công dân 

được kinh doanh: 

A. MNọi mặt hàng mà không cần đăng kí kinh doanh. 

B. Đúng mặt hàng kê khai nhưng không cần giấy phép.  

C. Tất cả những mặt hàng mang lại nhiều lợi nhuận. 

D. Đúng mặt hàng đã kê khai và được cấp giấy phép. 

Câu hỏi mức độ thông hiểu (1 câu) 

Câu 2. Nghĩa vụ nào dưới đây người sản xuất kinh doanh cần phải thực hiện 

nghiêm chỉnh theo quy định của pháp luật? 

A. Giải quyết việc làm cho lao động tại địa phương. 

B. Đáp ứng các điều kiện vật chất cho người lao động. 

C. Nộp thuế đầy đủ theo mức thuế đã được qui định. 

D. Chủ động mở rộng quy mô và hình thức kinh doanh. 

Câu hỏi mức độ vận dụng (1 câu) 

Câu 3. Do làm ăn ngày càng có lãi, doanh nghiệp tư nhân MH đã quyết định 

mở rộng thêm quy mô sản xuất. Doanh nghiệp MH đã thực hiện quyền nào 

dưới đây trong sản xuất kinh doanh? 

A. Quyền tự chủ đăng ký kinh doanh.  

B. Quyền chủ động trong kinh doanh. 

C. Quyền định đoạt tài sản kinh doanh.  

D. Quyền kinh doanh đúng ngành nghề. 

Câu hỏi mức độ vận dụng cao (1 câu) 

Câu 4. Thấy cửa hàng của gia đình ngày càng phát đạt, bạn K bàn với bố mẹ 

thành lập công ty. Mẹ của K cho rằng gia đình mình không được quyền thành 

lập công ty. Ý kiến của em là: 
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A. Mẹ K nói đúng, gia đình K không được quyền thành lập công ti. 

B. Mẹ K nói không đúng, công dân được quyền kinh doanh không hạn chế. 

C. Gia đình K chỉ nên tiếp tục quy mô kinh doanh như hiện tại. 

D. Gia đình K được lập công ti khi đủ điều kiện theo quy định của pháp 

luật. 

Bước 5. Kiểm tra lại câu hỏi trắc nghiệm 

Bước 6. Chỉnh sửa và hoàn thiện câu hỏi. 

2.4. Kĩ thuật xây dựng ma trận đề thi và vận dụng quy trình xây 
dựng ma trận đề thi trong môn GDCD 

2.4.1. Kĩ thuật xây dựng ma trận đề  

a) Ma trận đề  

Ma trận đề là bảng mô tả tiêu chí của đề thi/kiểm tra gồm hai chiều, 

một chiều là nội dung hay mạch kiến thức chính cần đánh giá, một chiều là các 

cấp độ tư duy của học sinh theo các cấp độ: nhận biết, thông hiểu, vận dụng và 

vận dụng cao.  

Trong mỗi ô là chuẩn kiến thức kĩ năng chương trình cần đánh giá, tỉ lệ 

% số điểm, số lượng câu hỏi và tổng số điểm của các câu hỏi. Số lượng câu hỏi 

của từng ô phụ thuộc vào mức độ quan trọng của mỗi chuẩn cần đánh giá, 

lượng thời gian làm bài kiểm tra và trọng số điểm quy định cho từng mạch 

kiến thức, từng cấp độ tư duy.  

- Khung ma trận 

 Theo định nghĩa ma trận và căn cứ vào 4 cấp độ nhận thức được xác 

định trong chuẩn kiến thức kỹ năng của môn học để xây dựng khung ma trận 

áp dụng cho các dạng đề thi.  

 Khung ma trận của đề kiểm tra là một bảng gồm 3 cột lớn: Cột 1 là tên 

các bài học/chủ đề, cột 2 là mức độ nhận thức của học sinh theo cấp độ; cột 3 

là tổng số câu, tổng số điểm của mỗi bài và của cả đề thi/kiểm tra. 

Thông thường có 2 dạng khung ma trận: 

  Một là, khung ma trận áp dụng cho đề thi, đề kiểm tra chỉ dùng câu hỏi 

trắc nghiệm khách quan hoặc chỉ dùng câu hỏi tự luận.  
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         Cấp độ  

Tên  

chủ đề/bài     

Nhận biết 
Thông 
hiểu 

Vận 
dụng 

Vận dụng 
cao 

Cộng 

Chủ đề 1 

 

Chuẩn KT, 
KN cần đánh 
giá (Ch) 

(Ch) (Ch) (Ch)  

Số câu  
Số điểm:.. 
%.... 

Số câu 
Số điểm 

Số câu 
Số điểm 

Số câu 
Số điểm 

Số câu 
Số điểm 

Số câu ... 
điểm= 
...%..  

Chủ đề 2 (Ch) (Ch) (Ch) (Ch)  

Số câu  
Số điểm:.. 
%.... 

Số câu 
Số điểm 

Số câu 
Số điểm 

Số câu 
Số điểm 

Số câu 
Số điểm 

Số câu ... 
điểm= 
...%..  

.............      

Chủ đề n (Ch) (Ch) (Ch) (Ch)  

Số câu  
Số điểm:.. 
%.... 

Số câu 
Số điểm 

Số câu 
Số điểm 

Số câu 
Số điểm 

Số câu 
Số điểm 

Số câu ... 
điểm= 
...%..  

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

Số câu: 
Số điểm: 
%: 

Số câu: 
Số điểm: 
%: 

Số câu: 
Số điểm: 
%: 

Số câu: 
Số điểm: 
%: 

 Hai là, khung ma trận áp dụng cho đề thi, đề kiểm tra kết hợp câu 

hỏi trắc nghiệm khách quan và câu hỏi tự luận.  

  Cấp 
độ  

Tên  

chủ 
đề/bài     

Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao Cộng 

 TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL  

Chủ đề 
1 

 

 

Chuẩn 
KT, 
KN 
cần 
đánh 
giá 
(Ch) 

  
 
(Ch) 

  
 
(Ch) 

  
 
(Ch) 
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Số câu  
Số 
điểm:.. 
%.... 

Số câu 
Số 
điểm 

Số 
câu: 
Số 
điểm 

Số câu 
Số 
điểm 

Số 
câu 
Số 
điểm 

Số câu 
Số 
điểm 

Số 
câu 
Số 
điểm 

Số câu 
Số 
điểm 

Số 
câu 
Số 
điểm 

Số 
câu 
... 
điểm
= ... 
%..  

Chủ đề 
2 

(Ch)  (Ch)  (Ch)  (Ch)   

Số câu  
Số 
điểm:.. 
%.... 

Số câu 
Số 
điểm 

Số 
câu 
Số 
điểm 

Số câu 
Số 
điểm 

Số 
câu 
Số 
điểm 

Số câu 
Số 
điểm 

Số 
câu 
Số 
điểm 

Số câu 
Số 
điểm 

Số 
câu 
Số 
điểm 

Số 
câu 
... 
điểm
= 
...%..  

.............          

Chủ đề 
n 

(Ch)  (Ch)  (Ch)  (Ch)   

Số câu  
Số 
điểm: 
%.... 

Số câu 
Số 
điểm 

Số 
câu 
Số 
điểm 

Số câu 
Số 
điểm 

Số 
câu 
Số 
điểm 

Số câu 
Số 
điểm 

Số 
câu 
Số 
điểm 

Số câu 
Số 
điểm 

Số 
câu 
Số 
điểm 

Số 
câu 
... 
điểm
= ... 
%..  

Tổng  
câu:  
Tổng 
điểm 

Số 
câu: 
Số 
điểm: 

Số 
câu: 
Số 
điểm: 

Số câu: 
Số 
điểm: 

Số 
câu: 
Số 
điểm 

Số 
câu: 
Số 
điểm 

Số 
câu: 
Số 
điể
m 

Số câu: 
Số 
điểm 

Số 
câu: 
Số 
điểm 

Số 
câu: 
Số 
điểm: 

Tỉ lệ %: %: %: %: %: %: %: %: %: %: 

 Từ khung ma trận, người ra đề kiểm tra sẽ điền vào các ô thông tin cần 

thiết theo các bước thiết lập ma trận. Cụ thể: 

Lập một bảng có hai chiều, một chiều là nội dung hay mạch kiến thức, 

kĩ năng cần đánh giá, một chiều là các cấp độ tư duy (nhận thức) của học sinh 

theo các cấp độ: nhận biết, thông hiểu và vận dụng (gồm có vận dụng ở cấp độ 

thấp và vận dụng ở cấp độ cao). 

Viết vào các ô chuẩn kiến thức kĩ năng theo chương trình cần đánh giá, 

viết tỉ lệ % số điểm, số lượng câu hỏi và tổng số điểm của các câu hỏi. Số 

lượng câu hỏi của từng ô phụ thuộc vào mức độ quan trọng của mỗi chuẩn cần 
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đánh giá, lượng thời gian làm bài kiểm tra và trọng số điểm quy định cho từng 

mạch kiến thức, từng cấp độ tư duy. 

b) Vai trò của việc xây dựng đề và ma trận đề 

Việc xây dựng ma trận đề kiểm tra có vai trò như sau: 

- Góp phần hệ thống hóa được toàn bộ kiến thức của chương trình giáo 

dục phổ thông, tránh học vẹt, học tủ, làm cho kết quả đánh giá được chính xác, 

khách quan hơn. 

- Giúp thể hiện được chuẩn kiến thức kĩ năng của các chủ đề/ bài học 

trong chương trình giáo dục phổ thông. Chuẩn kiến thức, kĩ năng được thể hiện 

trong các ô của ma trận, dựa vào số lượng các chuẩn về kiến thức và kĩ năng 

được kiểm tra, đánh giá, có thể đánh giá được mức độ cân đối giữa kiến thức 

và kĩ năng trong 01 đề. 

- Việc xác định các mức độ tư duy, xác định tỉ lệ các mức độ tư duy 

trong ma trận ta có thể đánh giá được mức độ khó hay dễ của đề kiểm tra, đồng 

thời đảm bảo được mức độ phân hóa dành cho các đối tượng học sinh khác 

nhau. 

- Việc tính điểm cho các chủ đề, các chuẩn kiến thức kĩ năng dựa trên 

căn cứ: thời lượng dạy học và tính chất quan trọng của chuẩn kiến thức, kĩ 

năng giúp  khắc phục được tình trạng phân phối điểm số cho các câu hỏi trong 

đề kiểm tra theo cảm tính như trước đây. 

- Giúp đổi mới sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn, tăng cường công tác bồi 

dưỡng và tự bồi dưỡng của GV. 

c) Yêu cầu khi xây dựng ma trận đề 

- Việc xây dựng đề và ma trận đề đòi hỏi GV phải đầu tư nhiều thời gian, 

nghiên cứu chương trình, sách giáo khoa, đối tượng được kiểm tra, đánh giá. 

- Trong quá trình biên soạn ma trận đề việc sắp xếp các mức độ tư duy 

vào đúng vị trí của các ô trong ma trận có thể sẽ có các cách hiểu khác nhau 

giữa các GV. Với đặc thù các môn khoa học xã hội, để sắp xếp đúng đòi hỏi 

người GV phải biết phân tích nội hàm của các chuẩn, nếu chỉ căn cứ vào động 

từ đứng trước chuẩn để sắp xếp có thể sẽ không đúng với mức độ của chuẩn. 

- Biên soạn đề và ma trận đề theo quy trình này, vai trò của các tổ 

trưởng/nhóm trưởng chuyên môn rất quan trọng. Tổ trưởng hoặc nhóm trưởng 
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chuyên môn cần tập hợp GV trong tổ làm việc nhóm cùng nhau xây dựng ma 

trận, biên soạn các câu hỏi xây dựng thành thư viện/ngân hàng câu hỏi và bài 

tập, trên cơ sở đó việc biên soạn đề kiểm tra sẽ tạo được sự thống nhất hơn. 

d) Quy trình xây dựng ma trận đề thi 

* GV lập khung ma trận hai chiều, một chiều là nội dung cần kiểm tra, 

một chiều là các mức độ cần đo (Nhận biết, thông hiểu, vận dụng,..). 

* Các bước xây dựng trận (gồm 9 bước): 

 1. Liệt kê tên chủ đề (nội dung, chương) cần kiểm tra vào ô tương ứng. 

 2. Viết chuẩn cần đánh giá đối với mỗi cấp độ tư duy vào ô tương ứng.  

 3. Quyết định tổng số điểm của bài kiểm tra. 

 4. Quyết định phân phối tỷ lệ % tổng điểm cho mỗi bài/chủ đề. 

 5. Tính tổng số điểm, số câu cho mỗi bài/chủ đề tương ứng với tỉ lệ %. 

 6. Tính số điểm và quyết định số câu cho mỗi chuẩn tương ứng. 

 7. Tính tổng số điểm và tổng số câu cho mỗi cột. 

 8. Tính tỉ lệ % tổng số điểm phân phối cho mỗi cột. 

 9. Đánh giá lại ma trận và chỉnh sửa để hoàn thiện.  

 2.4.2. Vận dụng quy trình xây dựng ma trận đề thi  

a) Lựa chọn các nội dung cần kiểm tra đánh giá: 

 Bài 12. Quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân – Lớp 9. 

 Bài 13. Quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế - Lớp 9. 

 Bài 14. Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân – Lớp 9. 

 b) Vận dụng  

Bước 1. Liệt kê tên bài/chủ đề cần kiểm tra vào bảng ma trận 

 * Xác định các nội dung cần kiểm tra trong đề kiểm tra.  

 * Liệt kê tên các bài cần đánh giá vào bảng ma trận: 
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Chủ đề/bài  

Các cấp độ tư duy 

 

Cộng 
Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao 

TN TN TN TN 

1. Quyền và 

nghĩa vụ của 

công dân trong 

hôn nhân. 

     

Số câu:  

Số điểm:  

     

2. Quyền tự do 

kinh doanh và 

nghĩa vụ đóng 

thuế. 

     

Số câu:  

Số điểm:  

     

3. Quyền và 

nghĩa vụ lao 

động của công 

dân 

     

Số câu: 

Số điểm:  

     

Tổng số câu       

Tổng điểm      

Tỷ lệ      

Bƣớc 2. Viết các chuẩn cần đánh giá theo 4 cấp độ vào bảng ma trận 

 * Các căn cứ để xác định chuẩn: 

 - Hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, kĩ năng môn GDCD cấp THCS 

của Bộ GD&ĐT. 
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 - Sách giáo khoa Giáo dục công dân (tái bản) của NXB giáo dục Việt 

Nam (quyết định xuất bản năm 2017). 

 - Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học môn GDCD, cấp 

THCS (Kèm theo công văn số 5842/BGDĐT-VP ngày 01/9/2011).  

* Xác định các chuẩn cần đánh giá 

Từ những căn cứ trên, các chuẩn cần đánh giá của từng bài được xác 

định như sau: 

Bài 12. Quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân. 

- Hiểu được hôn nhân là gì? 

- Nêu được các nguyên tắc cơ bản của chế độ HN &GĐ ở VN 

- Kể được các quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân trong hôn nhân 

- Biết được tác hại của việc kết hôn sớm 

- Thực hiện được các quyền và nghĩa vụ bản thân trong việc chấp hành 

Luật Hôn nhân và Gia đình.  

- Nghiêm chính chấp hành Luật Hôn nhân và Gia đình. 

- Không tán thành việc kết hôn sớm 

Bài 13. Quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế. 

- Nêu được thế nào là quyền tự do kinh doanh 

- Nêu được nội dung quyền và nghĩa vụ công dân trong kinh doanh 

- Nêu được thế nào là thuế? 

- Trình bày được vai trò của thuế đối với phát triển KT-XH đất nước. 

- Vận động gia đình thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ kinh doanh, đóng 

thuế. 

- Tôn trọng quyền tự do kinh doanh của người khác, ủng hộ pháp luật 

về thuế của Nhà nước. 

Bài 14. Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân 
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- Nêu được tầm quan trọng, ý nghĩa của quyền và nghĩa vụ lao động 

của công dân. 

- Nêu được nội dung cơ bản quyền và nghĩa vụ lao động của CD. 

- Nêu được trách nhiệm của Nhà nước trong việc bảo đảm quyền và 

nghĩa vụ lao động của công dân. 

- Biết được quy định của pháp luật về sử dụng lao động trẻ em. 

- Phân biệt được những hành vi, việc làm đúng với những hành vi, việc 

làm vi phạm quyền và nghĩa vụ lao động của công dân. 

- Tôn trọng quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ lao động.  

 * Viết chuẩn vừa xác định vào các mức độ tư duy tương ứng trong ma trận: 

Chủ đề/bài 

Các cấp độ tư duy  

Cộng 
Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao 

TN TN TN TN 

1. Quyền và 
nghĩa vụ của 
công dân 
trong hôn 
nhân. 

- Nêu được các 
nguyên tắc cơ 
bản của chế 
HN&GĐ ở VN 

- Kể được các 
quyền và nghĩa 
vụ cơ bản của 
công dân trong 
hôn nhân 

- Biết được tác 
hại của việc kết 
hôn sớm 

Hiểu được hôn 
nhân là gì? 

Nhận xét, 
đánh giá được 
việc chấp 
hành luật HN 
& GĐ của bản 
thân và người 
khác  

 

Thực hiện 
được các 
quyền và 
nghĩa vụ 
bản thân 
trong việc 
chấp hành 
Luật Hôn 
nhân và Gia 
đình 

 

Số câu:  

Số điểm:  

     

2. Quyền tự 
do kinh 
doanh và 
nghĩa vụ 

Nêu được: 

 - Thế nào là 
quyền tự do 

Trình bày được 
vai trò của thuế 
đối với phát 
triển KT - XH 

Tôn trọng 
quyền tự do 
kinh doanh 
của người 

Vận động gia 
đình thực 
hiện tốt 
quyền và 
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đóng thuế. kinh doanh 

- Nội dung các 
quyền và nghĩa 
vụ công dân 
trong kinh 
doanh 

- Thế nào là 
thuế?  

đất nước. khác, ủng hộ 
pháp luật về 
thuế của Nhà 
nước. 

 

nghĩa vụ kinh 
doanh, đóng 
thuế. 

Số câu:  

Số điểm:  

     

3. Quyền và 
nghĩa vụ lao 
động của 
công dân 

Nêu được: 

- Tầm quan 
trọng và ý nghĩa 
của quyền và 
nghĩa vụ lao 
động của CD 

- Nội dung cơ 
bản các quyền 
và nghĩa vụ lao 
động của CD 

- Trách nhiệm 
của Nhà nước 
trong việc bảo 
đảm quyền và 
nghĩa vụ lao 
động của CD 

- Biết được quy 
định của pháp 
luật về sử dụng 
lao động trẻ 
em. 

Phân biệt được 
hành vi, việc 
làm đúng với 
hành vi, việc 
làm vi phạm 
quyền và nghĩa 
vụ lao động của 
CD 

   

Số câu: 

Số điểm:  

     

Tổng số câu       
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Tổng điểm      

Tỷ lệ      

Bƣớc 3.  Quyết định tổng số điểm của bài kiểm tra 

* Có 2 cách để tính tổng điểm của bài kiểm tra: 

- Cách 1: Điểm của bài kiểm tra được tính trên thang điểm 10. Khi đó 

điểm của mỗi câu trắc nghiệm được tính bằng điểm (phần trắc nghiệm) trên 

tổng số câu.  

Đối với bài kiểm tra hoàn toàn là trắc nghiệm, điểm của mỗi câu sẽ 

được tính là tổng điểm/ tổng số câu. 

Ví dụ: Số điểm toàn bài là 10, tổng số câu là 40 => 10/40 = 0,25/câu.  

- Cách 2: Điểm của bài kiểm tra được tính bằng tổng số câu trắc 

nghiệm. Khi đó điểm của mỗi câu trắc nghiệm được tính là 1 điểm. 

Bƣớc 4. Quyết định phân phối tỉ lệ % tổng điểm cho mỗi bài/chủ đề  

* Căn cứ vào mục đích của đề kiểm tra, căn cứ vào mức độ quan trọng 

của các nội dung trong từng bài và thời lượng quy định trong phân phối 

chương trình, tỉ lệ % tổng điểm của mỗi bài. 

 Ví dụ, đối với các bài 12, bài 13, bài 14 tỷ lệ % mỗi bài được xác định 

như sau: 

Bài 12. Quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân. 20% 

Bài 13. Quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế. 50% 

Bài 14. Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân, 30% 

* Viết tỉ lệ % tổng điểm của mỗi bài đã xác định vào bảng ma trận: 

Lưu ý: Việc chia % cho các mức độ nhận thức trong ma trận đề phụ 

thuộc vào điều kiện, hoàn cảnh và trình độ học sinh. Đối với những vùng trình 

độ học sinh khá, tốt thì yêu cầu về thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao phải 

có tỉ lệ % cao hơn những vùng trình độ học sinh trung bình, yếu.  

Bước 5. Tính tổng số điểm, số câu cho mỗi bài/chủ đề tương ứng với tỉ lệ % 
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 * Căn cứ vào tổng số câu của bài kiểm tra (40 câu) và tỉ lệ % tổng 

điểm được xác định ở trên, tổng số điểm và số câu của mỗi bài/chủ đề được 

tính theo công thức sau: 

 Tổng số điểm = tỉ lệ của bài x tổng điểm của bài. 

 Tổng số câu = tỉ lệ của bài x số câu của đề : 100. 

 Với cách tính trên chúng ta xác định được số câu của mỗi bài là: 

 - Bài 12. Quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân: 20% 

 Số điểm: 20%  x 10 = 2 điểm 

 Số câu: 20 x 40 : 100 = 8 câu 

Bài 13. Quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế. 50% 

Số điểm: 50%  x 10 = 5 điểm 

 Số câu: 50 x 40 : 100 = 20 câu 

Bài 14. Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân, 30% 

Số điểm: 30%  x 10 = 3 điểm 

 Số câu: 30 x 40 : 100 = 12 câu 

* Viết tổng số điểm, số câu của mỗi bài/chủ đề vừa xác định vào bảng 

ma trận: 

Bước 6. Tính số điểm và quyết định số câu cho mỗi chuẩn tương ứng. 

Căn cứ vào các chuẩn, tỉ lệ %, tổng số điểm, tổng số câu cho mỗi  

bài/chủ đề đã xác định và điền số điểm và số câu cho mỗi chuẩn được xác định 

vào ma trận. 

Bước 7. Tính tổng số điểm và tổng số câu cho mỗi cột 

Bước 8. Tính tỉ lệ % tổng số điểm phân phối cho mỗi cột 

Bước 9. Đánh giá lại ma trận và chỉnh sửa để hoàn thiện  
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Chủ đề/bài 

Các cấp độ tư duy  

Cộng 
Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao 

TN TN TN TN 

1. Quyền và nghĩa 
vụ của công dân 
trong hôn nhân. 

- Nêu được 
các nguyên 
tắc cơ bản 
của chế 
HN&GĐ ở VN 

- Kể được các 
quyền và 
nghĩa vụ cơ 
bản của công 
dân trong hôn 
nhân 

- Biết được 
tác hại của 
việc kết hôn 
sớm 

Hiểu được 
hôn nhân là 
gì? 

Nhận xét, 
đánh giá được 
việc chấp 
hành luật 
HN&GĐ của 
bản thân và 
người khác  

 

Thực hiện 
được các 
quyền và 
nghĩa vụ 
bản thân 
trong việc 
chấp hành 
Luật Hôn 
nhân và Gia 
đình 

 

Số câu: 8 

Số điểm: 2 = 20% 

Số câu: 2 

Số điểm: 0,5 

Số câu: 2 

Số điểm: 0,5 

Số câu: 2 

Số điểm: 0,5 

Số câu: 2 

Số điểm: 0,5 

Số 
câu:8  
điểm= 
2 

2. Quyền tự do 
kinh doanh và 
nghĩa vụ đóng 
thuế. 

Nêu được: 

 - Thế nào là 
quyền tự do 
kinh doanh 

- Nội dung các 
quyền và 
nghĩa vụ công 
dân trong kinh 
doanh 

- Thế nào là 
thuế?  

Trình bày 
được vai trò 
của thuế đối 
với phát triển 
KT - XH đất 
nước. 

Tôn trọng 
quyền tự do 
kinh doanh 
của người 
khác, ủng hộ 
pháp luật về 
thuế của Nhà 
nước. 

 

Vận động gia 
đình thực 
hiện tốt 
quyền và 
nghĩa vụ kinh 
doanh, đóng 
thuế. 

 

Số câu: 20 
Số câu: 4 Số câu: 4 Số câu: 10 Số câu: 2 Số 

câu: 
20  
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Số điểm:5 = 50% Số điểm: 1 Số điểm: 1 Số điểm: 2,5 Số điểm: 0,5 điểm= 
5 

3. Quyền và nghĩa 
vụ lao động của 
công dân 

Nêu được: 

- Tầm quan 
trọng và ý 
nghĩa của 
quyền và 
nghĩa vụ lao 
động của CD 

- Nội dung cơ 
bản các quyền 
và nghĩa vụ 
lao động của 
CD 

- Trách nhiệm 
của Nhà nước 
trong việc bảo 
đảm quyền và 
nghĩa vụ lao 
động của CD 

- Biết được 
quy định của 
pháp luật về 
sử dụng lao 
động trẻ em. 

Phân biệt 
được hành vi, 
việc làm đúng 
với hành vi, 
việc làm vi 
phạm quyền 
và nghĩa vụ 
lao động của 
CD 

   

Số câu: 12 

Số điểm:3 = 30% 

Số câu: 6 

Số điểm: 1,5 

Số câu: 6 

Số điểm: 1,5 

  Số 
câu: 
12  
điểm= 
3 

Tổng số câu:  
12 câu 12 câu 12 câu  4 câu 40 

câu 

Tổng điểm 
3 điểm 3 điểm 3 điểm  1 điểm 10 

điểm 

Tỷ lệ 30% 30% 30%  10% 100% 
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2.5. Xây dựng đề kiểm tra môn GDCD 

2.5.1. Quy trình xây dựng đề kiểm tra 

a) Quy trình: 

 Bƣớc 1. Xác định mục đích của đề kiểm tra 

 Đề kiểm tra là một công cụ dùng để đánh giá kết quả học tập của học 

sinh sau khi học xong một chủ đề, một chương, một học kì, một lớp hay 

một cấp học nên người biên soạn đề kiểm tra cần căn cứ vào mục đích yêu 

cầu cụ thể của việc kiểm tra, căn cứ chuẩn kiến thức kĩ năng của chương 

trình và thực tế học tập của học sinh để xây dựng mục đích của đề kiểm tra 

cho phù hợp. 

 Bước 2. Xác định hình thức đề kiểm tra 

 - Đề kiểm tra (viết) có các hình thức sau: 

 + Đề kiểm tra tự luận; 

 + Đề kiểm tra trắc nghiệm khách quan; 

 + Đề kiểm tra kết hợp cả hai hình thức trên: có cả câu hỏi dạng tự luận 

và câu hỏi dạng trắc nghiệm khách quan. 

- So sánh đề kiểm tra tự luận và đề kiểm tra trắc nghiệm khách quan 

Nội dung so sánh Tự luận Trắc nghiệm khách quan 

1- Độ tin cậy Thấp hơn Cao hơn 

2- Độ giá trị Thấp hơn Cao hơn 

3- Đo năng lực nhận thức Như nhau 

4- Đo năng lực tư duy Như nhau 

5- Đo Kỹ năng, kỹ sảo Như nhau 

6- Đo phẩm chất Tốt hơn Yếu hơn 

7- Đo năng lực sáng tạo Tốt hơn Yếu hơn 

8- Ra đề Dễ hơn Khó hơn 
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9- Chấm điểm Thiếu chính xác và  

thiếu khách quan hơn 

Chính xác  

và khách quan hơn 

10- Thích hợp  Qui mô nhỏ Qui mô lớn 

Nhìn vào bảng so sánh ta thấy: Mỗi hình thức kiểm tra đều có ưu điểm 

và hạn chế riêng nên cần kết hợp một cách hợp lý các hình thức sao cho phù 

hợp với nội dung kiểm tra và đặc trưng môn học để nâng cao hiệu quả, tạo 

điều kiện để đánh giá kết quả học tập của học sinh chính xác hơn.  Nếu đề 

kiểm tra kết hợp hai hình thức thì nên có nhiều phiên bản đề khác nhau hoặc 

cho học sinh làm bài kiểm tra phần trắc nghiệm khách quan độc lập với việc 

làm bài kiểm tra phần tự luận: làm phần trắc nghiệm khách quan trước, thu bài 

rồi mới cho học sinh làm phần tự luận. 

Bƣớc 3.  Thiết lập ma trận đề kiểm tra (bảng mô tả tiêu chí của đề kiểm tra) 

 Lập một bảng có hai chiều, một chiều là nội dung hay mạch kiến thức, 

kĩ năng chính cần đánh giá, một chiều là các cấp độ nhận thức của học sinh 

theo các cấp độ: nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao. 

 Trong mỗi ô là chuẩn kiến thức kĩ năng chương trình cần đánh giá, tỉ lệ 

% số điểm, số lượng câu hỏi và tổng số điểm của các câu hỏi.  

 Số lượng câu hỏi của từng ô phụ thuộc vào mức độ quan trọng của mỗi 

chuẩn cần đánh giá, lượng thời gian làm bài kiểm tra và trọng số điểm quy 

định cho từng mạch kiến thức, từng cấp độ nhận thức. 

 (Các khung ma trận đề thi và hướng dẫn cụ thể được thể hiện chi tiết 

trong Công văn số 8773 và được mô tả ở mục 2.3). 

 Bƣớc 4. Biên soạn câu hỏi theo ma trận 

 Việc biên soạn câu hỏi theo ma trận cần đảm bảo nguyên tắc: loại câu 

hỏi, số câu hỏi và nội dung câu hỏi do ma trận đề quy định, mỗi câu hỏi TNKQ 

chỉ kiểm tra một chuẩn hoặc một vấn đề, khái niệm. 

Bƣớc 5. Xây dựng hướng dẫn chấm (đáp án) và thang điểm 
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 Việc xây dựng hướng dẫn chấm (đáp án) và thang điểm đối với bài 

kiểm tra cần đảm bảo các yêu cầu: 

Nội dung: khoa học và chính xác. Cách trình bày: cụ thể, chi tiết nhưng 

ngắn gọn và dễ hiểu, phù hợp với ma trận đề kiểm tra. 

Cần hướng tới xây dựng bản mô tả các mức độ đạt được để học sinh có 

thể tự đánh giá được bài làm của mình (kĩ thuật Rubric). 

Bƣớc 6. Xem xét lại việc biên soạn đề kiểm tra 

b)  Một số yêu cầu khi biên soạn đề kiểm tra trắc nghiệm khách quan 

 Xuất phát từ đặc thù tri thức của môn học, căn cứ vào mục tiêu kiểm 

tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh, khi thiết kế đề kiểm tra cần chú ý 

đến một số yêu cầu chung như sau: 

 - Việc ra đề kiểm tra (đề thi) phải dựa trên cơ sở phát triển năng lực, trí 

tuệ của học sinh các mức độ nhận thức từ đơn giản đến phức tạp.  

 Trước hết đề thi phải làm cho học sinh nhớ các kiến thức đơn giản, đây 

là nền tảng vững vàng để có thể phát triển năng lực nhận thức ở cấp cao hơn. 

Nội dung đề thi phải bao hàm đầy đủ các mức độ khác nhau của nhận thức. 

Tuỳ theo tính chất, yêu cầu của mỗi kỳ thi để định ra tỷ lệ kiến thức đưa vào đề 

thi cho phù hợp với từng mức độ nhận thức. 

 -  Đề thi phải có độ khó hợp lý, phù hợp với thời gian làm bài của học 

sinh, tránh ra những đề thi chỉ kiểm tra trí nhớ hoặc đánh đố học sinh. Không nên 

ra đề thi theo kiểu phải học thuộc lòng, học vẹt. Đề thi phải đánh giá được khả 

năng lý giải, ứng dụng, phân biệt và phán đoán của học sinh. 

 - Nội dung đề thi nên tập trung đánh giá phạm vi kiến thức rộng lớn, bao 

quát chương trình môn học, tránh tập trung nhiều vào những mảng nhỏ kiến thức 

dẫn đến những mảnh rời rạc, chắp vá trong kiến thức của học sinh.  

 2.5.2. Vận dụng quy trình biên soạn đề kiểm tra 1 tiết – học kì II môn 

Giáo dục công dân lớp 9 

Bƣớc 1. Xác định mục tiêu   
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 * Đề kiểm tra một tiết - học kì II môn GDCD lớp 9 nhằm  đánh giá kết 

quả học tập của học sinh sau khi học xong các bài 12, 13, 14 theo phân phối 

chương trình nhằm xác định học sinh đã có được những kiến thức cơ bản, kĩ 

năng cơ bản, cần thiết sau một giai đoạn học tập. Dựa trên kết quả thu được 

của đề kiểm tra: 

- Học sinh nhận ra sự tiến bộ cũng như hạn chế, nhược điểm của mình, 

khuyến khích và thúc đẩy việc học tập của các em. tạo động cơ để các em học 

tập và ôn luyện tốt hơn theo khả năng của mình. 

- Giáo viên giám sát tiến trình học tập của học sinh, đổi mới phương 

pháp và hình thức tổ chức dạy học cho phù hợp hơn với học sinh; nhận biết 

được những nhu cầu của học sinh để có sự cầu hỗ trợ cụ thể.  

- Cán bộ quản lý sử dụng kết quả đánh giá để lập kế hoạch nâng cao chất 

lượng giảng dạy, hoặc kịp thời điều chỉnh hoạt động chuyên môn và các hỗ trợ 

khác cho việc dạy và học. 

- Cha mẹ học sinh có thể nhận rõ điểm mạnh, điểm yếu của con, giám sát 

tiến trình học tập của con, có kế hoạch giúp con mình nâng cao kết quả học 

tập.  

* Để mục đích của việc kiểm tra được thực hiện, cần xác định rõ các mục 

tiêu (chuẩn cần đo) của từng bài trong đề kiểm tra. Cụ thể: 

Bài 12. Quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân. 

- Hiểu được hôn nhân là gì? 

- Nêu được các nguyên tắc cơ bản của chế độ HN&GĐ ở VN 

- Kể được các quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân trong hôn nhân 

- Biết được tác hại của việc kết hôn sớm 

- Thực hiện được các quyền và nghĩa vụ bản thân trong việc chấp hành 

Luật Hôn nhân và Gia đình.  

- Nghiêm chính chấp hành Luật Hôn nhân và Gia đình. 

- Không tán thành việc kết hôn sớm 
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Bài 13. Quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế. 

- Nêu được thế nào là quyền tự do kinh doanh. 

- Nêu được nội dung các quyền và nghĩa vụ công dân trong kinh doanh. 

- Nêu được thế nào là thuế? 

- Trình bày được vai trò của thuế đối với phát triển KT-XH của đất nước. 

- Vận động gia đình thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ kinh doanh, đóng 

thuế. 

- Tôn trọng quyền tự do kinh doanh của người khác, ủng hộ pháp luật 

về thuế của Nhà nước. 

Bài 14. Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân 

- Nêu được tầm quan trọng, ý nghĩa của quyền và nghĩa vụ lao động 

của công dân. 

- Nêu được nội dung cơ bản các quyền và nghĩa vụ lao động của công dân. 

- Nêu được trách nhiệm của Nhà nước trong việc bảo đảm quyền và 

nghĩa vụ lao động của công dân. 

- Biết được quy định của pháp luật về sử dụng lao động trẻ em. 

- Phân biệt được những hành vi, việc làm đúng với những hành vi, việc 

làm vi phạm quyền và nghĩa vụ lao động của công dân. 

- Tôn trọng quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ lao động. 

Bƣớc 2. Xác định hình thức đề kiểm tra 

Có các hình thức sau : 

- Đề kiểm tra tự luận. 

- Đề kiểm tra trắc nghiệm khách quan. 

- Đề kiểm tra tự luận kết hợp với trắc nghiệm khách quan.  

Lƣu ý : Theo Công văn số 5878/BGDĐT-GDTrH ngày 29/11/2016 về 

hướng dẫn kiểm tra và sơ kết học kì 1 yêu cầu các trường nghiêm túc thực hiện 
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việc liểm tra, đánh giá kết quả học tập theo công văn 4325 (hướng dẫn thực 

hiện nhiệm vụ đầu năm học 2016 - 2017) và đảm bảo kết hợp hợp lý giữa kiểm 

tra tự luận kết hợp với trắc nghiệm khách quan trong kiểm tra 1 tiết, học kì 

(không được áp dụng hoàn toàn hình thức trắc nghiệm khách quan đối với bài 

kiểm tra 1 tiết, học kỳ). 

Vì vậy, tài liệu xây dựng 2 bảng ma trận minh họa  

Bảng 1. Ma trận dùng cho đề trắc nghiệm (loại trắc nghiệm nhiều lựa 

chọn). 

Bảng 2. Ma trận dùng cho đề trắc nghiệm kết hợp với tự luận. 

Bƣớc 3. Thiết lập bảng ma trận hai chiều  

 * Căn cứ vào qui trình xây dựng ma trận đề thi, bảng ma trận của đề 

kiểm tra GDCD lớp 9 đã được thiết kế và hoàn thiện như sau: 

Bảng 1. Ma trận dùng cho đề kiểm tra trắc nghiệm khách quan. 

Chủ đề/bài 

Các cấp độ tư duy 

Cộng Nhận biết Thông hiểu Vận dụng 
Vận dụng 

cao 

TN TN TN TN 

1. Quyền và 

nghĩa vụ của 

công dân trong 

hôn nhân. 

- Nêu được 

các nguyên 

tắc cơ bản 

của chế 

HN&GĐ ở 

Việt Nam 

- Kể được 

các quyền và 

nghĩa vụ cơ 

bản của công 

dân trong hôn 

nhân 

- Biết được 

tác hại của 

Hiểu được 

hôn nhân là 

gì? 

Nhận xét, 

đánh giá 

được việc 

chấp hành 

luật HN&GĐ 

của bản thân 

và người 

khác  

 

Thực hiện 

được các 

quyền và 

nghĩa vụ 

bản thân 

trong việc 

chấp hành 

Luật Hôn 

nhân và 

Gia đình 
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việc kết hôn 

sớm 

Số câu: 8 

Số điểm: 2= 

20% 

Số câu: 2 

Số điểm: 0,5 

Số câu: 2 

Số điểm: 0,5 

Số câu: 2 

Số điểm: 0,5 

Số câu: 2 

Số điểm: 0,5 

Số 

câu:8  

điểm= 

2 

2. Quyền tự do 

kinh doanh và 

nghĩa vụ đóng 

thuế. 

Nêu được: 

 - Thế nào là 

quyền tự do 

kinh doanh 

- Nội dung 

các quyền và 

nghĩa vụ 

công dân 

trong kinh 

doanh 

- Thế nào là 

thuế?  

Trình bày 

được vai trò 

của thuế đối 

với phát triển 

KT - XH của 

đất nước. 

Tôn trọng 

quyền tự do 

kinh doanh 

của người 

khác, ủng hộ 

pháp luật về 

thuế của Nhà 

nước. 

 

Vận động 

gia đình 

thực hiện 

tốt quyền 

và nghĩa 

vụ kinh 

doanh, 

đóng 

thuế. 

 

Số câu: 20 

Số điểm:5 = 

50% 

Số câu: 4 

Số điểm: 1 

Số câu: 4 

Số điểm: 1 

Số câu: 10 

Số điểm: 2,5 

Số câu: 2 

Số điểm: 0,5 

Số câu: 

20  

điểm= 

5 

3. Quyền và 

nghĩa vụ lao 

động của công 

dân (CD) 

Nêu được: 

- Tầm quan 

trọng và ý 

nghĩa của 

quyền và 

nghĩa vụ lao 

động của CD 

- Nội dung cơ 

bản các 

quyền và 

nghĩa vụ lao 

động của CD 

- Trách nhiệm 

Phân biệt 

được hành vi, 

việc làm đúng 

với hành vi, 

việc làm vi 

phạm quyền 

và nghĩa vụ 

lao động của 

CD 
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của Nhà 

nước trong 

việc bảo đảm 

quyền và 

nghĩa vụ lao 

động của CD 

- Biết được 

quy định của 

pháp luật về 

sử dụng lao 

động trẻ em. 

Số câu: 12 

Số điểm:3 = 

30% 

Số câu: 6 

Số điểm: 1,5 

Số câu: 6 

Số điểm: 1,5 

  Số câu: 

12   

Số 

điểm = 

3 

Tổng số câu:  12 câu 12 câu 12 câu  4 câu 40 câu 

Tổng điểm 
3 điểm 3 điểm 3 điểm  1 điểm 10 

điểm 

Tỷ lệ 30% 30% 30%  10% 100% 

Bảng 2. Ma trận dùng cho đề kiểm tra TNKQ kết hợp tự luận. 

 Cấp độ  

Tên  

bài     

Nhận biết Thông hiểu Vận dụng 
Vận dụng 

cao 
Cộng 

 TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL TNK

Q 

TL  

1. Quyền 

và nghĩa 

vụ của 

công dân 

trong hôn 

nhân. 

- Nêu 

được 

các 

nguyên 

tắc cơ 

bản của 

chế HN 

 Hiểu 

được 

hôn 

nhân là 

gì? 

 Nhận xét, 

đánh giá 

được việc 

chấp 

hành luật 

HN&GĐ 

của bản 

  

 

 

Thực 

hiện 

được 

các 

quyề

n và 

nghĩ
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& GĐ ở 

VN 

- Kể 

được 

các 

quyền 

và nghĩa 

vụ cơ 

bản của 

công 

dân 

trong 

hôn 

nhân 

- Biết 

được 

tác hại 

của việc 

kết hôn 

sớm 

thân và 

người 

khác  

 

 

a vụ 

bản 

thân 

trong 

việc 

chấp 

hành 

Luật 

Hôn 

nhân 

và 

Gia 

đình 

Số câu: 7 

Số điểm: 

3 

%: 30 

Số câu: 2 

Số điểm: 

0,5 

 Số câu: 

2 

Số điểm: 

0,5 

 Số câu: 2 

Số điểm: 

0,5 

  Số 

câu: 

1 

Số 

điểm: 

1,5 

Số 

câu:7 

điểm 

= 3 

2. Quyền 

tự do kinh 

doanh và 

nghĩa vụ 

đóng 

thuế. 

Nêu 

được: 

 - Thế 

nào là 

quyền 

tự do 

kinh 

doanh 

- Nội 

dung 

các 

 Trình 

bày 

được 

vai trò 

của 

thuế 

đối với 

phát 

triển 

KT - 

XH đất 

 Tôn trọng 

quyền tự 

do kinh 

doanh 

của người 

khác, ủng 

hộ pháp 

luật về 

thuế của 

Nhà 

nước. 

  Vận 

động 

gia 

đình 

thực 

hiện 

tốt 

quyề

n và 

nghĩ

a vụ 
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quyền 

và nghĩa 

vụ công 

dân 

trong 

kinh 

doanh 

- Thế 

nào là 

thuế và 

vai trò 

của thuế 

đối với 

phát 

triển KT 

- XH. 

nước.  kinh 

doan

h, 

đóng 

thuế. 

Số câu: 11 

Số điểm: 4  

%: 40 

Số câu: 

4 

Số điểm: 1 

 Số câu: 4 

Số điểm: 

1 

 Số câu: 2 

Số điểm: 0,5 

  Số 

câu:1 

Số 

điểm: 

1,5 

Số câu: 

11 

điểm = 

4 

3. Quyền 

và nghĩa 

vụ lao 

động của 

công dân 

Nêu 

được: 

- Tầm 

quan 

trọng và 

ý nghĩa 

của 

quyền 

và nghĩa 

vụ lao 

động 

của CD 

- Nội 

dung cơ 

bản các 

quyền 

 Phân 

biệt 

được 

hành 

vi, việc 

làm 

đúng 

với 

hành 

vi, việc 

làm vi 

phạm 

quyền 

và 

nghĩa 

vụ lao 

động 
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và nghĩa 

vụ lao 

động 

của CD 

- Trách 

nhiệm 

của Nhà 

nước 

trong 

việc bảo 

đảm 

quyền 

và nghĩa 

vụ lao 

động 

của CD 

- Biết 

được 

quy định 

của 

pháp 

luật về 

sử dụng 

lao động 

trẻ em. 

của CD 

Số câu: 12 

Số điểm: 3  

%: 30 

Số câu: 6 

Số điểm: 

1,5 

 Số câu: 

6 

Số 

điểm: 

1,5 

     Số 

câu: 

12  

điểm

= 3 

Tổng số 

câu: 30 

12  12  4   2 30 

Tổng 

điểm: 10 

3  3  1   3 10 

Tỷ 

lệ:100% 

30 30 10 30 100 
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 Bƣớc 4. Thiết kế câu hỏi trắc nghiệm theo ma trận 

 a) Loại câu Trắc nghiệm khách quan  

Câu của bài Quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân: 8 câu 

Mức độ nhận biết: 02 câu 

Câu 1: Nội dung nào dưới đây không thuộc nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn 

nhân và gia đình nước ta? 

A. Hôn nhân tự nguyện, một vợ một chồng. 

B. Hôn nhân tự nguyện, vợ chồng bình đẳng. 

C. Hôn nhân do cha mẹ sắp đặt, quyết định. 

D. Hôn nhân tự nguyện, tiến bộ. 

Câu 2. Ý kiến nào dưới đây là đúng đối với trường hợp lấy vợ, lấy chồng sớm 

trước tuổi quy định của pháp luật? 

A. Không nên yêu sớm vì có thể sẽ dẫn đến sinh con hoặc kết hôn sớm. 

B. Kết hôn sớm và mang thai sớm sẽ có hại cho sức khỏe của mẹ và con. 

C. Lấy vợ, lấy chồng con nhà giàu mới mang lại hạnh phúc cho gia đình. 

D. Nam, nữ đủ tuổi theo quy định pháp luật sẽ tự quyết định hôn nhân của mình. 

Mức độ thông hiểu: 02 câu 

Câu 3. Hôn nhân là sự liên kết đặc biệt giữa một nam và một nữ trên nguyên 

tắc bình đẳng, tự nguyện, được 

 A. Cha mẹ quyết định.   B. Nhà nước thừa nhận. 

 C. Cha mẹ sắp đặt.    C. Nhà nước quyết định. 

Câu 4. Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 quy định nam, nữ được kết hôn ở 

độ tuổi nào dưới đây? 

A. Nam và nữ từ đủ 18 tuổi trở lên.   

B. Nam và nữ từ đủ 20 tuổi trở lên. 

C. Nam 20 tuổi trở lên và nữ 18 tuổi trở lên. 
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D. Nam đủ 20 tuổi trở lên, nữ đủ 18 tuổi trở lên. 

Mức độ vận dụng: 02 câu 

Câu 5. Ông B là anh cùng cha khác mẹ với ông T, con trai của ông B và con 

gái của ông T yêu nhau, kiên quyết đòi lấy nhau dù hai bên gia đình khuyên 

can, ngăn cản. Theo em, nếu hai người này lấy nhau thì hôn nhân của họ sẽ vi 

phạm vào nội dung nào dưới đây trong quy định cấm kết hôn? 

 A. Đang có vợ hoặc có chồng. B. Cùng dòng máu về trực hệ. 

 C. Có họ trong phạm vi ba đời. D. Chưa đủ tuổi theo quy định. 

Câu 6. Hôn nhân giữa anh H và chị M được pháp luật thừa nhận. Sau 5 năm 

chung sống không được hòa thuận, anh H và chị M đã làm đơn xin li hôn và 

được Tòa án xử li hôn. Theo em, việc anh H và chị M được tự do kết hôn và li 

hôn theo quy định của pháp luật là thể hiện: 

A. Tự chủ trong hôn nhân. 

B. Tự nguyện trong hôn nhân.  

C. Bình quyền trong hôn nhân. 

D. Bình đẳng trong hôn nhân. 

Mức độ vận dụng cao: 02 câu 

Câu 7. Hiện nay, trong một số gia đình có tình trạng chồng ngược đại, đánh 

đập hành hạ vợ. Có nhiều ý kiến khác nhau về hiện trạng này. Em tán thành 

với quan điểm nào dưới đây? 

 A. Đó là việc riêng của gia đình người ta không nên can thiệp. 

 B. Việc này cần can thiệp vì đánh người là vi phạm pháp luật. 

 C. Vợ, chồng xô xát là việc bình thường nên coi như không biết. 

 D. Việc này không trái pháp luật nên chỉ cần xã hội lên án là đủ.  

Câu 8. Anh T và chị D yêu nhau đã 5 năm. Gần đây, anh T biết chị H rất thích 

mình, lại biết bố chị H là giám đốc một công ti lớn nên anh T đã quyết định 

chia tay với chị D để yêu chị H. Chị D rất đau khổ, định tìm đến cái chết. Nếu 
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là bạn của chị D, em sẽ chọn cách giải quyết nào dưới đây để giúp chị D vượt 

qua khó khăn này? 

A. Đề nghị gia đình anh T ngăn cản quan hệ của anh T với chị H. 

B. Không can thiệp vì cho rằng đây là quan hệ tình cảm riêng tư. 

C. Khuyên H quên T, tiếp tục sống và tìm cho mình tình yêu chân chính. 

D. Gọi bạn bè đến dạy cho T một bài học và yêu cầu T quay trở lại với H.  

Câu của bài Quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế 

Mức độ nhận biết: 04 câu 

Câu 1. Kinh doanh là hoạt động sản xuất, dịch vụ nhằm mục đích 

 A. Trao đổi hàng hóa.  B. thu lợi nhuận. 

 C. Đóng thuế.    D. Ổn định thị trường. 

Câu 2. Quyền tự do kinh doanh trong khuôn khổ pháp luật được hiểu là công 

dân được kinh doanh 

A. Mọi mặt hàng mà không cần đăng kí kinh doanh. 

B. Đúng mặt hàng kê khai nhưng không cần giấy phép.  

C. Tất cả những mặt hàng mang lại nhiều lợi nhuận. 

D. Đúng mặt hàng đã kê khai và được cấp giấy phép. 

 Câu 3. Nghĩa vụ nào dưới đây người sản xuất kinh doanh cần phải thực hiện 

nghiêm chỉnh theo quy định của pháp luật? 

A. Giải quyết việc làm cho lao động tại địa phương. 

B. Đáp ứng các điều kiện vật chất cho người lao động. 

C. Nộp thuế đầy đủ theo mức thuế đã được qui định. 

D. Chủ động mở rộng quy mô và hình thức kinh doanh. 

Câu 4. Phần thu nhập mà công dân và tổ chức kinh tế có nghĩa vụ nộp vào 

ngân sách nhà nước để chi cho những công việc chung là nội dung của khái 

niệm nào dưới đây? 
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A. Lương.   B. Thuế. 

C.  Lợi nhuận.  D. Lệ phí. 

Câu mức độ thông hiểu: 04 câu 

Câu 5. Nhà nước sử dụng thuế để thực hiện hoạt động nào dưới đây? 

A. Trả lương cho công nhân trong các doanh nghiệp tư nhân. 

B. Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống ngân hàng tư nhân. 

C. Chi trả học phí cho người học ở các cơ sở đào tạo nước ngoài. 

D. Xây dựng các công trình công cộng phục vụ nhân dân. 

Câu 6. Nội dung nào dưới đây không thể hiện tác dụng của thuế? 

 A. Ổn định thị trường.    

B. Điều chỉnh cơ cấu kinh tế. 

 C. Phát triển kinh tế.    

D. Sản xuất hàng tiêu dùng. 

Câu 7. Thuế được dùng để  

 A. Đầu tư sản xuất kinh doanh.   

 B. Tăng lương cho công nhân. 

 C. Điều chỉnh cơ cấu kinh tế.   

 B. Nâng cao chất lượng sản phẩm. 

Câu 8. Vai trò của thuế không thể hiện ở hoạt động nào dưới đây? 

A. Xây dựng trường học.  B. Làm đường giao thông. 

C. Trả lương cho công chức. D. Đầu tư mở rộng kinh doanh. 

Câu mức độ vận dụng: 10 câu 

Câu 9. Do làm ăn ngày càng có lãi, doanh nghiệp tư nhân MH đã quyết định 

mở rộng thêm quy mô sản xuất. Doanh nghiệp MH đã thực hiện quyền nào 

dưới đây trong sản xuất kinh doanh? 
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A. Quyền tự chủ đăng ký kinh doanh.  

B. Quyền chủ động trong kinh doanh. 

C. Quyền định đoạt tài sản kinh doanh. 

D. Quyền kinh doanh đúng ngành nghề. 

Câu 10. Hoạt động nào dưới đây của doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng 

XP thể hiện nghĩa vụ của mình? 

 A. Mở rộng quy mô, địa bàn sản xuất kinh doanh. 

 B. Cải tiến kĩ thuật, nâng cao chất lượng sản phẩm. 

 C. Chủ động thực hiện biện pháp bảo vệ môi trường. 

 D. Tự chủ lựa chọn hình thức sản xuất kinh doanh. 

Câu 11. Ý kiến nào dưới đây của anh C không đúng ? 

 Nhà nước cấm kinh doanh những mặt hàng, lĩnh vực như  

 A. Thuốc nổ.     B. Vũ khí. 

 C. Thuốc lá điếu.    D. Ma túy. 

Câu 12. Anh N (19 tuổi), đã tốt nghiệp trung học cơ sở. Sau khi tham gia khóa 

đào tạo ngắn hạn về kinh doanh và đi làm thuê ở một số cửa hàng, anh T quyết 

định tự mở cửa hàng bán vật liệu xây dựng. Em tán thành ý kiến nào dưới đây 

về quyền tự do kinh doanh của anh N?  

 A. Anh N tốt nghiệp trung học cơ sở nên chưa có quyền kinh doanh. 

 B. Anh N còn ít tuổi nên chưa thể thực hiện được quyền kinh doanh. 

 C. Anh N chưa đủ điều kiện thực hiện quyền tự do kinh doanh của mình. 

 D. Anh N đã đủ điều kiện để thực hiện quyền tự do kinh doanh của 

mình. 

Câu 13. Gia đình bạn K có cửa hàng kinh doanh bánh kẹo, thấy của hàng làm 

ăn phát đạt nên K bàn với bố mẹ thành lập công ty. Mẹ của K cho rằng gia 

đình mình không được quyền thành lập công ti. Theo em thì: 
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A. Gia đình K chỉ nên duy trì của hàng kinh doanh bánh kẹo như hiện nay. 

B. Gia đình K được thành lập công ti khi đảm bảo điều kiện pháp luật quy 

định. 

C. Mẹ của K nói sai vì công dân được quyền kinh doanh không hạn chế. 

D. Mẹ của K nói đúng vì bán bánh kẹo thì không thể mở rộng công ty. 

Câu 14. Trong giờ học môn GDCD, các bạn học sinh thảo luận về trường hợp 

ông V (cán bộ đã nghỉ hưu) có cửa hàng kinh doanh các mặt hàng tiêu dùng 

nhưng ông cho rằng mình không có trách nhiệm nộp thuế. Các bạn học sinh 

đưa ra một số cách giải thích khác nhau về trường hợp ông V. Em tán thành 

cách giải thích nào dưới đây? 

A. Hộ kinh doanh nhỏ lẻ thì không phải thực hiện nghĩa đóng thuế. 

B. Chỉ có ai đang là cán bộ nhà nước thì mới phải nộp thuế khi kinh 

doanh.   

C. Thuế dùng để trả lương cho cán bộ nhà nước nên trách nhiệm thuộc về 

Nhà nước. 

D. Bất kì ai kinh doanh cũng phải có nghĩa vụ đóng thuế theo qui định của 

pháp luật. 

Câu 15. Thấy chị LP dự định mở cửa hàng kinh doanh hàng tiêu dùng, chú 

ruột của chị LP là ông K đã tư vấn cho chị một số nghĩa vụ chị LP phải thực 

hiện khi kinh doanh. Theo em, nội dung nào dưới đây ông K tư vấn cho chị LP 

không phải là nghĩa vụ người kinh doanh phải thực hiện? 

 A. Kê khai đúng số vốn. 

 B. Lựa chọn hình thức tổ chức kinh doanh. 

 C. Kinh doanh đúng mặt hàng ghi trong giấy phép. 

 D. Đóng thuế đúng quy định. 

Câu 16. Bạn M băn khoăn không biết theo Luật Doanh nghiệp thì ai sẽ không 

được thành lập và tham gia quản lí doanh nghiệp. Theo em thì chủ thể nào 

dưới đây sẽ không được thực hiện quyền này? 
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 A. Sinh viên.   B. Người đang chưa có việc làm. 

 B. Nông dân.   D. Cán bộ công chức nhà nước. 

Câu 17. Em tán thành với ý kiến nào dưới đây của chị NQ 

 Nhà nước miễn thuế cho những mặt hàng như: 

A. Xăng các loại.    B. Vàng mã, hàng mã. 

C. Rượu dưới 200.    D. Giống cây trồng. 

Câu 18. Trong giấy phép kinh doanh của ông K có 6 mặt hàng, nhưng ban 

Quản lí thị trường kiểm tra thấy trong cửa hàng của ông có bán tới 10 mặt 

hàng. Theo em, ông K đã vi phạm quy định nào dưới đây về kinh doanh ? 

 A. Kê khai đúng mặt hàng đã đăng kí.  

 B. Kê khai đúng số lượng đã đăng kí. 

C. Bán những mặt hàng mà nhà nước không cấm. 

D. Bán đúng mặt hàng đã ghi trong giấy phép. 

Câu mức độ vận dụng cao: 04 câu 

Câu 19. Được biết công dân có quyền tự do kinh doanh nhưng H rất ngạc 

nhiên khi nghe cô B là công nhân nhà máy Z121 - đơn vị trực thuộc Tổng cục 

Công nghiệp Quốc phòng nói: Cô không được tham gia thành lập công ty. Em 

sẽ lựa chọn cách giải thích nào dưới đây cho phù hợp với quy định của luật 

Doanh nghiệp 2005 (sửa đổi, bổ sung năm 2013) để giúp bạn H hiểu? 

A. Cô B được thành lập công ti vì tự do kinh doanh là quyền của công dân. 

B. Cô B được thành lập công ti vì việc này sẽ góp phần phát triển kinh tế.  

C. Cô B không được thành lập công ti vì đang là công nhân quốc phòng. 

D. Cô B không được thành lập công ti vì chưa có trình độ quản lí doanh 

nghiệp. 

Câu 20. Sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, bạn A dự định mở một cửa 

hàng nhỏ để kinh doanh dược phẩm. Bạn A băn khoăn không biết mình có đủ 
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điều kiện mở cửa hàng kinh doanh dược phẩm không. Em sẽ chọn cách nào 

dưới đây để nói với bạn A?  

 A. Bạn chưa đủ tuổi để mở của hàng bán dược phẩm. 

 B. Bạn đủ điều kiện để mở cửa hàng bán dược phẩm. 

 C. Bạn phải được cấp bằng trung cấp dược mới đủ điều kiện. 

 D. Bạn phải tốt nghiệp từ đại học trở lên mới đủ điều kiện. 

Câu của bài Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân 

Câu mức độ nhận biết: 06 câu 

Câu 1. Hoạt động có mục đích của con người nhằm tạo ra của cải vật chất và 

các giá trị tinh thần cho xã hội là nội dung của khái niệm nào dưới đây? 

A. Kinh doanh.    B. Lao động. 

B. Việc làm.     C. Thu nhập.  

Câu 2. Nội dung nào dưới đây không nói lên vai trò của lao động đối với sự 

tồn tại, phát triển của đất nước và nhân loại. 

 A. Lao động tạo ra của cải vật chất cho xã hội. 

 B. Lao động tạo ra các giá trị tinh thần cho xã hội. 

 C. Lao động đem lại sự giàu có cho một số cá nhân. 

 D. Lao động đem lại nguồn hạnh phúc cho con người. 

Câu 3. Quyền lao động được thể hiện ở việc công dân được tự do sử dụng sức 

lao động để 

 A. thực hiện hợp đồng lao động.  

B. tìm kiếm và lựa chọn việc làm. 

 C. chấp hành kỉ luật lao động.   

D. tuân thủ nội quy an toàn lao động. 

Câu 4. Nghĩa vụ lao động của công dân được thể hiện ở nội việc làm nào dưới 

đây? 
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 A. Lựa chọn nghề nghiệp.   

B. Học nghề nâng cao chuyên môn. 

 B, Chấp hành kỉ luật lao động.   

C. Tìm kiếp việc làm phù hợp. 

Câu 5. Nội dung nào dưới đây không thuộc về trách nhiệm của Nhà nước 

trong việc bảo đảm quyền và nghĩa vụ lao động của công dân ? 

A. Tạo điều kiện giải quyết việc làm cho người lao động. 

B. Chủ động trong việc học nghề, tìm và lựa chọn việc làm. 

C. Giúp đỡ cơ sở kinh doanh thực hiện hoạt động thu hút lao động. 

D. Có chính sách khuyến khích cá nhân đầu tư phát triển sản xuất. 

Câu 6. Pháp luật quy định cấm lạm dụng sức lao động của người lao động  

A. 18 tuổi.     B. 19 tuổi. 

B. Dưới 18 tuổi.    D. Trên 19 tuổi. 

Câu mức độ thông hiểu: 06 câu 

Câu 7. Hành vi nào dưới đây là vi phạm pháp luật thuộc về người lao động? 

 A. Kéo dài thời gian thử việc.   

B. Nghỉ việc dài ngày không lí do. 

 C. Không trả công theo thỏa thuận.  

D. Nhận trẻ em 14 tuổi vào làm việc.  

Câu 8. Để tìm một công việc phù hợp, người lao động có thể căn cứ vào nội 

dung nào dưới đây? 

A. Sở thích của bản thân.  B. Nhu cầu của bản thân. 

C. Khả năng của bản thân.  D. Ngoại hình của bản thân. 

Câu 9. Hành vi nào dưới đây là vi phạm pháp luật thuộc về người sử dụng lao 

động? 

 A. Làm việc không sử dụng bảo hộ lao động. 



106 
 

B. Không trả đủ tiền công theo thỏa thuận.  

C. Nghỉ việc dài ngày không có lí do. 

D. Tự ý bỏ việc không báo trước.  

Câu 10. Theo công bố năm 2014 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, 

Việt Nam có khoảng 1,75 triệu lao động trẻ em từ 5 đến 15 tuổi. Nhận định 

nào dưới đây phản ánh đúng về hiện trạng trên? 

A. Trẻ em có có thể tham gia lao động từ rất sớm. 

B. Trẻ em có thể làm mọi việc kể cả việc nặng nhọc. 

C. Trẻ em đang bị lạm dụng và bóc lột sức lao động. 

D. Trẻ em đang được thực hiện quyền lao động. 

Câu 11. Ông B dạy nghề cho những thanh niên mới lớn trong làng sau đó 

tuyển các em vào làm việc tại xưởng sản xuất đồ mĩ nghệ của mình và trả 

lương theo thỏa thuận. Em tán thành với nhận xét nào dưới đây về việc làm 

của ông B? 

 A. Ông B là người tốt vì đã tạo việc làm cho người lao động. 

 B. Ông B làm như thế là lợi dụng sức lao động của người khác. 

 C. Ông B nên chấm dứt việc này vì như thế là bóc lột người khác. 

 D. Ông B đã trục lợi từ việc bóc lột sức lao động của người khác. 

Câu 12. Khi làm giúp việc cho gia đình chị B, bà M có quyền yêu cầu gia đình chị 

B thực hiện việc làm nào dưới đây để bảo vệ quyền lao động cho mình?  

A. Ký hợp đồng theo quy định của pháp luật. 

B. Phải đảm bảo tất cả mọi quyền lợi cho mình. 

C. Phải sắp xếp công việc phù hợp với sức khỏe. 

D. Phải đóng bảo hiểm xã hội cho mình. 

b) Loại câu tự luận  

Câu của bài Quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân: 1 câu 
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Mức độ vận dụng cao:  

Câu 1. Thời gian gần đây có tình trạng một số gia đình khá giả ở thành thị có 

con trai bị thần kinh hoặc mắc nghiện. Bố mẹ của họ đã về các vùng quê, tìm 

đến những gia đình có con gái nhưng nghèo khó để lấy vợ cho con. Gia đình 

của các cô gái nghèo chấp nhận lấy một khoản tiền, ép con gái lấy người 

chồng bị thần kinh hoặc nghiện đó.  

Trong trường hợp trên: 

 - Những ai vi phạm pháp luật? Tại sao? 

- Em sẽ sử dụng những quy định nào của pháp luật để giúp các cô gái?  

Câu của bài Quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế: 1 câu 

Mức độ vận dụng cao:  

Câu 2. Giả sử gia đình em mở cửa hàng kinh doanh nhưng bố mẹ em cho rằng 

kinh doanh là phải chạy theo lợi nhuận mà muốn có lợi nhuận thì phải trốn 

thuế. Em không tán thành ý kiến của bố mẹ. 

 Dựa vào kiến thức pháp luật đã học, em hãy nêu những việc cần làm để 

thay đổi suy nghĩ của bố mẹ, với mỗi việc cần làm em hãy viết một đoạn giải 

thích ngắn (nêu ít nhất 2 việc cần làm).  

 Bƣớc 5. Xây dựng đáp án và hướng dẫn chấm  

a) Yêu cầu: 

Đáp án: khoa học và chính xác;  

Cách trình bày: cụ thể, chi tiết nhưng ngắn gọn và dễ hiểu 

Phù hợp với ma trận đề kiểm tra. 

Học sinh có thể tự đánh giá được bài làm của mình. 

b) Hướng dẫn cách tính điểm: 

Với đề trắc nghiệm khách quan 

Cách 1: Lấy điểm toàn bài là 10 điểm và chia đều cho tổng số câu hỏi.  

Ví dụ: Đề có 40 câu thì mỗi câu hỏi được 0,25 điểm 
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Cách 2: Tổng số điểm của đề kiểm tra bằng tổng số câu hỏi. Mỗi câu trả lời 

đúng được 1 điểm, mỗi câu trả lời sai được 0 điểm. 

Qui về thang điểm 10 theo công thức: 
max

10

X

X
 

Trong đó: X là số điểm đạt được của HS;  

      Xmax là tổng số điểm của đề 

Ví dụ: Nếu đề kiểm tra có 20 câu hỏi, mỗi câu trả lời đúng được 1 điểm, một 

HS  làm được 16 điểm thì qui về thang điểm 10 là: 8
20

16.10
  điểm          

 

Với đề kiểm tra kết hợp tự luận và trắc nghiệm khách quan 

Cách 1: Điểm toàn bài là 10 điểm.  

- Phân phối điểm cho mỗi phần TL, TNKQ: số điểm mỗi phần tỉ lệ thuận 

với thời gian dự kiến HS hoàn thành từng phần và mỗi câu TNKQ có số điểm 

bằng nhau. 

Ví dụ: 30% cho TNKQ và 70% cho TL, điểm cho từng phần là 3 và 7 điểm.  

Nếu có 12 câu TNKQ thì mỗi câu trả lời đúng sẽ được điểm: 25,0
12

3
  

Cách 2: Điểm toàn bài bằng tổng điểm của hai phần.  

- Phân phối điểm cho mỗi phần: số điểm mỗi phần tỉ lệ thuận với thời gian 

dự kiến học sinh hoàn thành từng phần và mỗi câu TNKQ trả lời đúng được 1 

điểm, sai được 0 điểm. 

- Cho điểm của phần TNKQ trước rồi tính điểm của phần TL theo công 

thức sau:     Trong đó:  

   + XTL là điểm phần TL 

   + XTN là điểm phần TN 

                                    + TTL là thời gian dành cho việc trả lời phần TL 

.TN TL
TL

TN

X T
X

T
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                                    + TTN là thời gian dành cho việc trả lời phần TN 

Ví dụ: Dành 40% thời gian cho TNKQ, 60% thời gian dành cho TL. Có 12 câu 

TNKQ thì: 

 điểm của phần TNKQ là 12; 

 điểm của phần tự luận là:  

 

Điểm của toàn bài là: 12 + 18 = 30.  

Nếu một học sinh đạt được 27 điểm thì qui về thang điểm 10 là: 9
30

27.10
    

Bƣớc 6. Xem xét và hoàn thiện đề 

 - Đối chiếu từng câu hỏi với hướng dẫn chấm và thang điểm để phát 

hiện những sai sót hoặc thiếu chính xác của đề và đáp án. Sửa các từ ngữ, nội 

dung nếu thấy cần thiết để đảm bảo tính khoa học và chính xác. 

 - Đối chiếu từng câu hỏi với ma trận đề để xem xét câu hỏi có phù hợp 

với chuẩn cần đánh giá không? Có phù hợp với cấp độ nhận thức cần đánh giá 

không? Số điểm có thích hợp không? Thời gian dự kiến có phù hợp không? 

 - Thử đề kiểm tra để tiếp tục điều chỉnh đề cho phù hợp với mục tiêu, 

chuẩn chương trình và đối tượng học sinh (nếu có điều kiện, có một số phần 

mềm hỗ trợ cho việc đánh giá). 

 - Hoàn thiện đề.  

2.5. Giới thiệu đề tham khảo đƣợc biên soạn theo ma trận đã xây dựng 

  2.5.1. Đề kiểm tra trắc nghiệm khách quan 

 

 

 

 

. 12.60
18

40

TN TL
TL

TN

X T
X

T
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TRƢỜNG THCS..... 

(Đề gồm.........trang) 

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT 

MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN 

Thời gian 50 phút, không kể thời gian giao đề 

Ngày......tháng ......năm....... 

Câu 1: Nội dung nào dưới đây không thuộc nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn 

nhân và gia đình nước ta? 

A. Hôn nhân tự nguyện, một vợ một chồng. 

B. Hôn nhân tự nguyện, vợ chồng bình đẳng. 

C. Hôn nhân do cha mẹ sắp đặt, quyết định. 

D. Hôn nhân tự nguyện, tiến bộ. 

Câu 2. Ý kiến nào dưới đây là đúng đối với trường hợp lấy vợ, lấy chồng sớm 

trước tuổi quy định của pháp luật? 

A. Không nên yêu sớm vì có thể sẽ dẫn đến sinh con hoặc kết hôn sớm. 

B. Kết hôn sớm và mang thai sớm sẽ có hại cho sức khỏe của mẹ và con. 

C. Lấy vợ, lấy chồng con nhà giàu mới mang lại hạnh phúc cho gia đình. 

D. Nam, nữ đủ tuổi theo quy định pháp luật sẽ tự quyết định hôn nhân của mình. 

Câu 3. Hôn nhân là sự liên kết đặc biệt giữa một nam và một nữ trên nguyên 

tắc bình đẳng, tự nguyện, được: 

 A. Cha mẹ quyết định.   B. Nhà nước thừa nhận. 

 C. Cha mẹ sắp đặt.    C. Nhà nước quyết định. 

Câu 4. Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 quy định nam, nữ được kết hôn ở 

độ tuổi nào dưới đây? 

A. Nam và nữ từ đủ 18 tuổi trở lên.   

B. Nam và nữ từ đủ 20 tuổi trở lên. 

C. Nam 20 tuổi trở lên và nữ 18 tuổi trở lên. 
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D. Nam đủ 20 tuổi trở lên, nữ đủ 18 tuổi trở lên. 

Câu 5. Ông B là anh cùng cha khác mẹ với ông T, con trai của ông B và con 

gái của ông T yêu nhau, kiên quyết đòi lấy nhau dù hai bên gia đình khuyên 

can, ngăn cản. Theo em, nếu hai người này lấy nhau thì hôn nhân của họ sẽ vi 

phạm vào nội dung nào dưới đây trong quy định cấm kết hôn? 

 A. Đang có vợ hoặc có chồng.   B. Cùng dòng máu về trực hệ. 

 C. Có họ trong phạm vi ba đời.   D. Chưa đủ tuổi theo quy định. 

Câu 6. Hôn nhân giữa anh H và chị M được pháp luật thừa nhận. Sau 5 năm 

chung sống không được hòa thuận, anh H và chị M đã làm đơn xin li hôn và 

được Tòa án xử li hôn. Theo em, việc anh H và chị M được tự do kết hôn và li 

hôn theo quy định của pháp luật là thể hiện 

A. Tự chủ trong hôn nhân. 

B. Tự nguyện trong hôn nhân.  

C. Bình quyền trong hôn nhân. 

D. Bình đẳng trong hôn nhân. 

Câu 7. Hiện nay, trong một số gia đình có tình trạng chồng ngược đãi, đánh 

đập hành hạ vợ. Có nhiều ý kiến khác nhau về hiện trạng này. Em tán thành 

với quan điểm nào dưới đây? 

 A. Đó là việc riêng của gia đình người ta không nên can thiệp. 

 B. Việc này cần can thiệp vì đánh người là vi phạm pháp luật. 

 C. Vợ, chồng xô xát là việc bình thường nên coi như không biết. 

 D. Việc này không trái pháp luật nên chỉ cần xã hội lên án là đủ.  

Câu 8. Anh T và chị D yêu nhau đã 5 năm. Gần đây, anh T biết chị H rất thích 

mình, lại biết bố chị H là giám đốc một công ti lớn nên anh T đã quyết định 

chia tay với chị D để yêu chị H. Chị D rất đau khổ, định tìm đến cái chết. Nếu 

là bạn của chị D, em sẽ chọn cách giải quyết nào dưới đây để giúp chị D vượt 

qua khó khăn này? 

A. Đề nghị gia đình anh T ngăn cản quan hệ của anh T với chị H. 



112 
 

B. Không can thiệp vì cho rằng đây là quan hệ tình cảm riêng tư. 

C. Khuyên H quên T, tiếp tục sống và tìm cho mình tình yêu chân chính. 

D. Gọi bạn bè đến dạy cho T một bài học và yêu cầu T quay trở lại với H.  

Câu 9. Kinh doanh là hoạt động sản xuất, dịch vụ nhằm mục đích: 

 A. Trao đổi hàng hóa.   B. Thu lợi nhuận. 

 C. Đóng thuế.    D. Ổn định thị trường. 

Câu 10. Quyền tự do kinh doanh trong khuôn khổ pháp luật được hiểu là công 

dân được kinh doanh: 

A. Mọi mặt hàng mà không cần đăng kí kinh doanh. 

B. Đúng mặt hàng kê khai nhưng không cần giấy phép.  

C. Tất cả những mặt hàng mang lại nhiều lợi nhuận. 

D. Đúng mặt hàng đã kê khai và được cấp giấy phép. 

 Câu 11. Nghĩa vụ nào dưới đây người sản xuất kinh doanh cần phải thực hiện 

nghiêm chỉnh theo quy định của pháp luật? 

A. Giải quyết việc làm cho lao động tại địa phương. 

B. Đáp ứng các điều kiện vật chất cho người lao động. 

C. Nộp thuế đầy đủ theo mức thuế đã được qui định. 

D. Chủ động mở rộng quy mô và hình thức kinh doanh. 

Câu 12. Phần thu nhập mà công dân và tổ chức kinh tế có nghĩa vụ nộp vào 

ngân sách nhà nước để chi cho những công việc chung là nội dung của khái 

niệm nào dưới đây? 

B. Lương.     B. Thuế. 

C.  Lợi nhuận.    D. Lệ phí. 

Câu 13. Nhà nước sử dụng thuế để thực hiện hoạt động nào dưới đây? 

B. Trả lương cho công nhân trong các doanh nghiệp tư nhân. 

B. Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống ngân hàng tư nhân. 
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C. Chi trả học phí cho người học ở các cơ sở đào tạo nước ngoài. 

D. Xây dựng các công trình công cộng phục vụ nhân dân. 

Câu 14. Nội dung nào dưới đây không thể hiện tác dụng của thuế? 

 A. Ổn định thị trường.  B. Điều chỉnh cơ cấu kinh tế. 

 C. Phát triển kinh tế.   C. Sản xuất hàng tiêu dùng. 

Câu 15. Thuế được dùng để:  

 A. Đầu tư sản xuất kinh doanh.   

B. Tăng lương cho công nhân. 

 C. Điều chỉnh cơ cấu kinh tế.   

B. Nâng cao chất lượng sản phẩm. 

Câu 15. Vai trò của thuế không thể hiện ở hoạt động nào dưới đây? 

B. Xây dựng trường học.   B. Làm đường giao thông. 

C. Trả lương cho công chức.  D. Đầu tư mở rộng kinh doanh. 

Câu 17. Do làm ăn ngày càng có lãi, doanh nghiệp tư nhân MH đã quyết định 

mở rộng thêm quy mô sản xuất. Doanh nghiệp MH đã thực hiện quyền nào 

dưới đây trong sản xuất kinh doanh? 

A. Quyền tự chủ đăng ký kinh doanh. 

B. Quyền chủ động trong kinh doanh. 

C. Quyền định đoạt tài sản kinh doanh.  

D. Quyền kinh doanh đúng ngành nghề. 

Câu 18. Hoạt động nào dưới đây của doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng 

XP thể hiện nghĩa vụ của mình? 

 A. Mở rộng quy mô, địa bàn sản xuất kinh doanh. 

 B. Cải tiến kĩ thuật, nâng cao chất lượng sản phẩm. 

 C. Chủ động thực hiện biện pháp bảo vệ môi trường. 

 D. Tự chủ lựa chọn hình thức sản xuất kinh doanh. 
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Câu 19. Ý kiến nào dưới đây của anh C không đúng ? 

 Nhà nước cấm kinh doanh những mặt hàng, lĩnh vực mà như 

 A. Thuốc nổ.     B. Vũ khí. 

 C. Thuốc lá điếu.    D. Ma túy. 

Câu 20. Anh N (19 tuổi) tuổi, đã tốt nghiệp trung học cơ sở. Sau khi tham gia 

khóa đào tạo ngắn hạn về kinh doanh và đi làm thuê ở một số cửa hàng, anh T 

quyết định tự mở cửa hàng bán vật liệu xây dựng. Em tán thành ý kiến nào 

dưới đây?  

 A. Anh N tốt nghiệp trung học cơ sở nên chưa có quyền kinh doanh. 

 B. Anh N còn ít tuổi nên chưa thể thực hiện được quyền kinh doanh. 

 C. Anh N chưa đủ điều kiện thực hiện quyền tự do kinh doanh. 

 D. Anh N đã đủ điều kiện để thực hiện quyền tự do kinh doanh. 

Câu 21. Gia đình bạn K có cửa hàng kinh doanh bánh kẹo, thấy của hàng làm 

ăn phát đạt nên K bàn với bố mẹ thành lập công ti. Mẹ của K cho rằng gia đình 

mình không được quyền thành lập công ti. Theo em thì 

A. Gia đình K chỉ nên duy trì của hàng kinh doanh bánh kẹo như hiện nay. 

B. Gia đình K được thành lập công ti khi đảm bảo điều kiện pháp luật quy 

định. 

C. Mẹ của K nói sai vì công dân được quyền kinh doanh không hạn chế. 

D. Mẹ của K nói đúng vì bán bánh kẹo thì không thể mở rộng công ti. 

Câu 22. Trong giờ học môn GDCD, các bạn học sinh thảo luận về trường hợp 

ông V (cán bộ đã nghỉ hưu) có cửa hàng kinh doanh các mặt hàng tiêu dùng 

nhưng ông cho rằng mình không có trách nhiệm nộp thuế. Các bạn học sinh 

đưa ra một số cách giải thích khác nhau về trường hợp ông V. Em tán thành 

cách giải thích nào dưới đây? 

A. Hộ kinh doanh nhỏ lẻ thì không phải thực hiện nghĩa đóng thuế. 
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B. Chỉ có ai đang là cán bộ nhà nước thì mới phải nộp thuế khi kinh 

doanh.   

C. Thuế dùng để trả lương cho cán bộ nhà nước nên trách nhiệm thuộc về 

Nhà nước. 

D. Bất kì ai kinh doanh cũng phải có nghĩa vụ đóng thuế theo qui định của 

pháp luật. 

Câu 23. Thấy chị LP dự định mở cửa hàng kinh doanh hàng tiêu dùng, chú 

ruột của chị LP là ông K đã tư vấn cho chị một số nghĩa vụ chị LP phải thực 

hiện khi kinh doanh. Theo em, nội dung nào dưới đây ông K tư vấn cho chị LP 

không phải là nghĩa vụ người kinh doanh phải thực hiện? 

 A. Kê khai đúng số vốn. 

 B. Lựa chọn hình thức tổ chức kinh doanh. 

 C. Kinh doanh đúng mặt hàng ghi trong giấy phép. 

 D. Đóng thuế đúng quy định. 

Câu 24. Bạn M băn khoăn không biết theo Luật Doanh nghiệp thì ai sẽ không 

được thành lập và tham gia quản lí doanh nghiệp. Theo em thì chủ thể nào 

dưới đây sẽ không được thực hiện quyền này? 

 A. Sinh viên.   B. Người đang chưa có việc làm. 

 B. Nông dân.   D. Cán bộ công chức nhà nước. 

Câu 25. Em tán thành với ý kiến nào dưới đây của chị NQ 

 Nhà nước miễn thuế cho những mặt hàng như: 

D. Xăng các loại.         B. Vàng mã, hàng mã. 

C. Rượu dưới 200.         D. Giống cây trồng. 

Câu 26. Trong giấy phép kinh doanh của ông K ghi  6 mặt hàng, nhưng Ban 

Quản lí thị trường kiểm tra thấy trong cửa hàng của ông có bán tới 10 mặt hàng. 

Theo em, ông K đã vi phạm quy định nào dưới đây về kinh doanh ? 

 A. Kê khai đúng mặt hàng đã đăng kí.  
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 B. Kê khai đúng số lượng đã đăng kí. 

C. Bán những loại hàng mà nhà nước không cấm. 

D. Bán đúng mặt hàng ghi trong giấy phép. 

Câu 27. Được biết công dân có quyền tự do kinh doanh nhưng H rất ngạc 

nhiên khi nghe cô B là công nhân nhà máy Z121 - đơn vị trực thuộc Tổng cục 

Công nghiệp Quốc phòng nói cô không được tham gia thành lập công ti. Em sẽ 

lựa chọn cách giải thích nào dưới đây cho phù hợp với quy định của luật 

Doanh nghiệp 2005 (sửa đổi, bổ sung năm 2013) để giúp bạn H hiểu? 

A. Cô B được thành lập công ti vì tự do kinh doanh là quyền của công dân. 

B. Cô B được thành lập công ti vì việc này sẽ góp phần phát triển kinh tế.  

C. Cô B không được thành lập công ti vì đang là công nhân quốc phòng. 

D. Cô B không được thành lập công ti vì chưa có trình độ quản lí doanh 

nghiệp. 

Câu 28. Sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, bạn A dự định mở một cửa 

hàng nhỏ để kinh doanh dược phẩm. Bạn A băn khoăn không biết mình có đủ 

điều kiện mở cửa hàng kinh doanh dược phẩm không. Em sẽ chọn cách nào 

dưới đây để nói với bạn A?  

 A. Bạn chưa đủ tuổi để mở của hàng bán dược phẩm. 

 B. Bạn đủ điều kiện để mở cửa hàng bán dược phẩm. 

 C. Bạn phải được cấp bằng trung cấp dược mới đủ điều kiện. 

 D. Bạn phải tốt nghiệp từ đại học trở lên mới đủ điều kiện. 

Câu 29. Hoạt động có mục đích của con người nhằm tạo ra của cải vật chất và 

các giá trị tinh thần cho xã hội là nội dung của khái niệm nào dưới đây? 

A. Kinh doanh.    B. Lao động. 

B. Việc làm.     C. Thu nhập.  

Câu 30. Nội dung nào dưới đây không nói lên vai trò của lao động đối với sự 

tồn tại, phát triển của đất nước và nhân loại. 
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 A. Lao động tạo ra của cải vật chất cho xã hội. 

 B. Lao động tạo ra các giá trị tinh thần cho xã hội. 

 C. Lao động đem lại sự giàu có cho một số cá nhân. 

 D. Lao động đem lại nguồn hạnh phúc cho con người. 

Câu 31. Quyền lao động được thể hiện ở việc công dân được tự do sử dụng 

sức lao động để: 

 A. Thực hiện hợp đồng lao động.   

B. Tìm kiếm và lựa chọn việc làm. 

 C. Chấp hành kỉ luật lao động.   

D. Tuân thủ nội quy an toàn lao động. 

Câu 32. Nghĩa vụ lao động của công dân được thể hiện ở nội việc làm nào 

dưới đây? 

 A. Lựa chọn nghề nghiệp.   

B. Học nghề nâng cao chuyên môn. 

 B, Chấp hành kỉ luật lao động.   

C. Tìm kiếp việc làm phù hợp. 

Câu 33. Nội dung nào dưới đây không thuộc về trách nhiệm của Nhà nước 

trong việc bảo đảm quyền và nghĩa vụ lao động của công dân ? 

A. Tạo điều kiện giải quyết việc làm cho người lao động. 

B. Chủ động trong việc học nghề, tìm và lựa chọn việc làm. 

C. Giúp đỡ cơ sở kinh doanh thực hiện hoạt động thu hút lao động. 

D. Có chính sách khuyến khích cá nhân đầu tư phát triển sản xuất. 

Câu 34. Pháp luật quy định cấm lạm dụng sức lao động của người lao động  

A. 18 tuổi.     B. 19 tuổi. 

A. Dưới 18 tuổi.    D. Trên 19 tuổi. 

Câu 35. Hành vi nào dưới đây là vi phạm pháp luật thuộc về người lao động? 
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 A. Kéo dài thời gian thử việc.   

B. Nghỉ việc dài ngày không lí do. 

 C. Không trả công theo thỏa thuận.  

D. Nhận trẻ em 14 tuổi vào làm việc.  

Câu 36. Để tìm một công việc phù hợp, người lao động có thể căn cứ vào nội 

dung nào dưới đây? 

           A. Sở thích của bản thân.        B. Nhu cầu của bản thân. 

C. Khả năng của bản thân.        D. Ngoại hình của bản thân. 

Câu 37. Hành vi nào dưới đây là vi phạm pháp luật thuộc về người sử dụng 

lao động? 

 A. Làm việc không sử dụng bảo hộ lao động. 

B. Không trả đủ tiền công theo thỏa thuận.  

C. Nghỉ việc dài ngày không có lí do. 

D. Tự ý bỏ việc không báo trước.  

Câu 38. Theo công bố năm 2014 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, 

Việt Nam có khoảng 1,75 triệu lao động trẻ em từ 5 đến 15 tuổi. Nhận định 

nào dưới đây phản ánh đúng về hiện trạng trên? 

A. Trẻ em có có thể tham gia lao động từ rất sớm. 

B. Trẻ em có thể làm mọi việc kể cả việc nặng nhọc. 

C. Trẻ em đang bị lạm dụng và bóc lột sức lao động. 

D. Trẻ em đang được thực hiện quyền lao động. 

Câu 39. Ông B dạy nghề cho những thanh niên mới lớn trong làng sau đó 

tuyển các em vào làm việc tại xưởng sản xuất đồ mĩ nghệ của mình và trả 

lương theo thỏa thuận. Em tán thành với nhận xét nào dưới đây về việc làm 

của ông B? 

 A. Ông B là người tốt vì đã tạo việc làm cho người lao động. 
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 B. Ông B làm như thế là lợi dụng sức lao động của người khác. 

 C. Ông B nên chấm dứt việc này vì như thế là bóc lột người khác. 

 D. Ông B đã trục lợi từ việc bóc lột sức lao động của người khác. 

Câu 40. Khi làm giúp việc cho gia đình chị B, bà M có quyền yêu cầu gia đình chị 

B thực hiện việc làm nào dưới đây để bảo vệ quyền lao động cho mình?  

A. Ký hợp đồng theo quy định của pháp luật. 

B. Phải đảm bảo tất cả mọi quyền lợi cho mình. 

C. Phải sắp xếp công việc phù hợp với sức khỏe. 

D. Phải đóng bảo hiểm xã hội cho mình. 

Đề thi gồm 40 câu. 

 

2.5.2. Đề kiểm tra kết hợp trắc nghiệm khách quan và tự luận: 

TRƢỜNG THCS..... 

(Đề gồm.........trang) 

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT 

MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN 

Thời gian 50 phút, không kể thời gian giao đề 

Ngày......tháng ......năm....... 

I. PHẦN THI TRẮC NGHIỆM (7 điểm) 

Câu 1: Nội dung nào dưới đây không thuộc nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn 

nhân và gia đình nước ta? 

A. Hôn nhân tự nguyện, một vợ một chồng. 

B. Hôn nhân tự nguyện, vợ chồng bình đẳng. 

C. Hôn nhân do cha mẹ sắp đặt, quyết định. 

D. Hôn nhân tự nguyện, tiến bộ. 

Câu 2. Ý kiến nào dưới đây là đúng đối với trường hợp lấy vợ, lấy chồng sớm 

trước tuổi quy định của pháp luật? 
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A. Không nên yêu sớm vì có thể sẽ dẫn đến sinh con hoặc kết hôn sớm. 

B. Kết hôn sớm và mang thai sớm sẽ có hại cho sức khỏe của mẹ và con. 

C. Lấy vợ, lấy chồng con nhà giàu mới mang lại hạnh phúc cho gia đình. 

D. Nam, nữ đủ tuổi theo quy định pháp luật sẽ tự quyết định hôn nhân của mình. 

Câu 3. Hôn nhân là sự liên kết đặc biệt giữa một nam và một nữ trên nguyên 

tắc bình đẳng, tự nguyện, được: 

 A. Cha mẹ quyết định.   B. Nhà nước thừa nhận. 

 C. Cha mẹ sắp đặt.    C. Nhà nước quyết định. 

Câu 4. Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 quy định nam, nữ được kết hôn ở 

độ tuổi nào dưới đây? 

A. Nam và nữ từ đủ 18 tuổi trở lên.   

B. Nam và nữ từ đủ 20 tuổi trở lên. 

C. Nam 20 tuổi trở lên và nữ 18 tuổi trở lên. 

D. Nam đủ 20 tuổi trở lên, nữ đủ 18 tuổi trở lên. 

Câu 5. Ông B là anh cùng cha khác mẹ với ông T, con trai của ông B và con 

gái của ông T yêu nhau, kiên quyết đòi lấy nhau dù hai bên gia đình khuyên 

can, ngăn cản. Theo em, nếu hai người này lấy nhau thì hôn nhân của họ sẽ vi 

phạm vào nội dung nào dưới đây trong quy định cấm kết hôn? 

A. Đang có vợ hoặc có chồng.  B. Cùng dòng máu về trực hệ. 

C. Có họ trong phạm vi ba đời.  D. Chưa đủ tuổi theo quy định. 

Câu 6. Hôn nhân giữa anh H và chị M được pháp luật thừa nhận. Sau 5 năm 

chung sống không được hòa thuận, anh H và chị M đã làm đơn xin li hôn và 

được Tòa án xử li hôn. Theo em, việc anh H và chị M được tự do kết hôn và li 

hôn theo quy định của pháp luật là thể hiện: 

A. Tự chủ trong hôn nhân. 

B. Tự nguyện trong hôn nhân.  

C. Bình quyền trong hôn nhân. 
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D. Bình đẳng trong hôn nhân. 

Câu 7. Kinh doanh là hoạt động sản xuất, dịch vụ nhằm mục đích nào dưới đây? 

 A. Trao đổi hàng hóa.   B. Thu lợi nhuận. 

 C. Đóng thuế.    D. Ổn định thị trường. 

Câu 8. Quyền tự do kinh doanh trong khuôn khổ pháp luật được hiểu là công 

dân được kinh doanh 

A. Mọi mặt hàng mà không cần đăng kí kinh doanh. 

B. Đúng mặt hàng kê khai nhưng không cần giấy phép.  

C. Tất cả những mặt hàng mang lại nhiều lợi nhuận. 

D. Đúng mặt hàng đã kê khai và được cấp giấy phép. 

 Câu 9. Nghĩa vụ nào dưới đây người sản xuất kinh doanh cần phải thực hiện 

nghiêm chỉnh theo quy định của pháp luật? 

A. Giải quyết việc làm cho lao động tại địa phương. 

B. Đáp ứng các điều kiện vật chất cho người lao động. 

C. Nộp thuế đầy đủ theo mức thuế đã được qui định. 

D. Chủ động mở rộng quy mô và hình thức kinh doanh. 

Câu 10. Phần thu nhập mà công dân và tổ chức kinh tế có nghĩa vụ nộp vào 

ngân sách nhà nước để chi cho những công việc chung là nội dung của khái 

niệm nào dưới đây? 

A.Lương.     B. Thuế. 

C.  Lợi nhuận.    D. Lệ phí. 

Câu 11. Nhà nước sử dụng thuế để thực hiện hoạt động nào dưới đây? 

           A. Trả lương cho công nhân trong các doanh nghiệp tư nhân. 

B. Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống ngân hàng tư nhân. 

C. Chi trả học phí cho người học ở các cơ sở đào tạo nước ngoài. 

D. Xây dựng các công trình công cộng phục vụ nhân dân. 
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Câu 12. Nội dung nào dưới đây không thể hiện tác dụng của thuế? 

 A. Ổn định thị trường.  B. Điều chỉnh cơ cấu kinh tế. 

 C. Phát triển kinh tế.   D. Sản xuất hàng tiêu dùng. 

Câu 13. Thuế được dùng để  

 A. Đầu tư sản xuất kinh doanh. B. Tăng lương cho công nhân. 

 C. Điều chỉnh cơ cấu kinh tế. D. Nâng cao chất lượng sản phẩm. 

Câu 14. Vai trò của thuế không thể hiện ở hoạt động nào dưới đây? 

A. Xây dựng trường học.  B. Làm đường giao thông. 

C. Trả lương cho công chức.            D. Đầu tư mở rộng kinh doanh. 

Câu 15. Do làm ăn ngày càng có lãi, doanh nghiệp tư nhân MH đã quyết định 

mở rộng thêm quy mô sản xuất. Doanh nghiệp MH đã thực hiện quyền nào 

dưới đây trong sản xuất kinh doanh? 

A. Quyền tự chủ đăng ký kinh doanh.  

B. Quyền chủ động trong kinh doanh. 

C. Quyền định đoạt tài sản kinh doanh.  

D. Quyền kinh doanh đúng ngành nghề. 

Câu 16. Hoạt động nào dưới đây của doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng 

XP thể hiện nghĩa vụ của mình? 

 A. Mở rộng quy mô, địa bàn sản xuất kinh doanh. 

 B. Cải tiến kĩ thuật, nâng cao chất lượng sản phẩm. 

 C. Chủ động thực hiện biện pháp bảo vệ môi trường. 

 D. Tự chủ lựa chọn hình thức sản xuất kinh doanh. 

Câu 17. Hoạt động có mục đích của con người nhằm tạo ra của cải vật chất và 

các giá trị tinh thần cho xã hội là nội dung của khái niệm nào dưới đây? 

A. Kinh doanh.    B. Lao động. 

C. Việc làm.     D. Thu nhập.  
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Câu 18. Nội dung nào dưới đây không nói lên vai trò của lao động đối với sự 

tồn tại, phát triển của đất nước và nhân loại. 

 A. Lao động tạo ra của cải vật chất cho xã hội. 

 B. Lao động tạo ra các giá trị tinh thần cho xã hội. 

 C. Lao động đem lại sự giàu có cho một số cá nhân. 

 D. Lao động đem lại nguồn hạnh phúc cho con người. 

Câu 19. Quyền lao động được thể hiện ở việc công dân được tự do sử dụng 

sức lao động để 

 A. Thực hiện hợp đồng lao động.  

B. Tìm kiếm và lựa chọn việc làm. 

 C. Chấp hành kỉ luật lao động.   

D. Tuân thủ nội quy an toàn lao động. 

Câu 20. Nghĩa vụ lao động của công dân được thể hiện ở nội việc làm nào 

dưới đây? 

 A. Lựa chọn nghề nghiệp.   

B. Học nghề nâng cao chuyên môn. 

 C. Chấp hành kỉ luật lao động.   

D. Tìm kiếp việc làm phù hợp. 

Câu 21. Nội dung nào dưới đây không thuộc về trách nhiệm của Nhà nước 

trong việc bảo đảm quyền và nghĩa vụ lao động của công dân ? 

A. Tạo điều kiện giải quyết việc làm cho người lao động. 

B. Chủ động trong việc học nghề, tìm và lựa chọn việc làm. 

C. Giúp đỡ cơ sở kinh doanh thực hiện hoạt động thu hút lao động. 

D. Có chính sách khuyến khích cá nhân đầu tư phát triển sản xuất. 

Câu 22. Pháp luật quy định cấm lạm dụng sức lao động của người lao động  

A. 18 tuổi.     B. 19 tuổi. 
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C. Dưới 18 tuổi.    D. Trên 19 tuổi. 

Câu 23. Hành vi nào dưới đây vi phạm pháp luật thuộc về người lao động? 

 A. Kéo dài thời gian thử việc.   

B. Nghỉ việc dài ngày không lí do. 

 C. Không trả công theo thỏa thuận.  

D. Nhận trẻ em 14 tuổi vào làm việc.  

Câu 24. Để tìm một công việc phù hợp, người lao động có thể căn cứ vào nội 

dung nào dưới đây? 

B. Sở thích của bản thân.   B. Nhu cầu của bản thân. 

C. Khả năng của bản thân.  D. Ngoại hình của bản thân. 

Câu 25. Hành vi nào dưới đây vi phạm pháp luật thuộc về người sử dụng lao động? 

 A. Làm việc không sử dụng bảo hộ lao động. 

B. Không trả đủ tiền công theo thỏa thuận.  

C. Nghỉ việc dài ngày không có lí do. 

D. Tự ý bỏ việc không báo trước.  

Câu 26. Theo công bố năm 2014 của Bộ lao động thương binh và xã hội, Việt 

Nam có khoảng 1,75 triệu lao động trẻ em từ 5 đến 15 tuổi. Nhận định nào 

dưới đây phản ánh đúng về hiện trạng trên? 

A. Trẻ em có có thể tham gia lao động từ rất sớm. 

B. Trẻ em có thể làm mọi việc kể cả việc nặng nhọc. 

C. Trẻ em đang bị lạm dụng và bóc lột sức lao động. 

D. Trẻ em đang được thực hiện quyền lao động. 

Câu 27. Ông B dạy nghề cho những thanh niên mới lớn trong làng sau đó 

tuyển các em vào làm việc tại xưởng sản xuất đồ mĩ nghệ của mình và trả 

lương theo thỏa thuận. Em tán thành với nhận xét nào dưới đây về việc làm 

của ông B? 
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 A. Ông B là người tốt vì đã tạo việc làm cho người lao động. 

 B. Ông B làm như thế là lợi dụng sức lao động của người khác. 

 C. Ông B nên chấm dứt việc này vì như thế là bóc lột người khác. 

 D. Ông B đã trục lợi từ việc bóc lột sức lao động của người khác. 

Câu 28. Khi làm giúp việc cho gia đình chị B, bà M có quyền yêu cầu gia đình chị 

B thực hiện việc làm nào dưới đây để bảo vệ quyền lao động cho mình?  

A. Ký hợp đồng theo quy định của pháp luật. 

B. Phải đảm bảo tất cả mọi quyền lợi cho mình. 

C. Phải sắp xếp công việc phù hợp với sức khỏe. 

D. Phải đóng bảo hiểm xã hội cho mình. 

II. PHẦN THI TỰ LUẬN (3 điểm) 

Câu 1. Thời gian gần đây có tình trạng một số gia đình khá giả ở thành thị có 

con trai bị thần kinh hoặc mắc nghiện. Bố mẹ của họ đã về các vùng quê, tìm 

đến những gia đình có con gái nhưng nghèo khó để lấy vợ cho con. Gia đình 

của các cô gái nghèo chấp nhận lấy một khoản tiền, ép con gái lấy người 

chồng bị thần kinh hoặc nghiện đó.  

Trong trường hợp trên: 

 - Những ai vi phạm pháp luật?. Tại sao? 

- Em sẽ sử dụng những quy định nào của pháp luật để giúp các cô gái?  

Câu 2. Giả sử gia đình em mở cửa hàng kinh doanh nhưng bố mẹ em cho rằng 

kinh doanh là phải chạy theo lợi nhuận mà muốn có lợi nhuận thì phải trốn 

thuế. Em không tán thành ý kiến của bố mẹ. 

 Dựa vào kiến thức pháp luật đã học, em hãy nêu những việc cần làm để 

thay đổi suy nghĩ của bố mẹ, với mỗi việc cần làm em hãy viết một đoạn giải 

thích ngắn.  

-------------------------Hết------------------ 
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2.5.3. Minh họa biên soạn câu hỏi/bài tập theo định hướng năng lực 

các bài học/chủ đề 

Chủ đề: Thực hiện trật tự an toàn giao thông (lớp 6) 

a) Chuẩn kiến thức kỹ năng hiện hành: 

Về kiến thức: 

- Nêu được nguyên nhân phổ biến của tai nạn giao thông. 

- Nêu được những quy định của pháp luật đối với người đi bộ, đi xe 

đạp, quy định với trẻ em. 

- Nhận biết được tín hiệu đèn giao thông và một số biển báo thông dụng 

trên đường. 

- Hiểu được ý nghĩa của việc thực hiện trật tự, an toàn gia thông. 

Về kỹ năng: 

- Phân biệt được hành vi thực hiện đúng với hành vi vi phạm pháp luật 

về trật tự, an toàn giao thông. 

 - Biết thực hiện đúng quy định về trật tự, an toàn giao thông và nhắc 

nhở bạn bè cùng thực hiện tốt. 

Về thái độ: 

- Tôn trọng những quy định về trật tự, an toàn giao thông. 

 - Đồng tình, ủng hộ các hành vi thực hiện đúng và phê phán những 

hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông. 

b) Bảng mô tả các mức yêu cầu cần đạt cho mỗi loại câu hỏi/bài: 

Nội dung Nhận biết Thông hiểu Vận dụng  
Vận dụng 

cao 

Thực hiện 

trật tự an 

toàn giao 

thông  

Nêu được 

nguyên nhân 

phổ biến của 

tai nạn giao 

thông. 

Phân tích được 

ý nghĩa của việc 

thực hiện trật tự, 

an toàn gia 

thông. 

Thực hiện đúng 

quy định về trật 

tự, an toàn giao 

thông và nhắc 

nhở bạn bè 

Đồng tình, 

ủng hộ các 

hành vi thực 

hiện đúng và 

phê phán 
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  cùng thực hiện 

tốt. 

những hành 

vi vi phạm 

trật tự, an 

toàn giao 

thông. 

Nêu được 

những quy định 

của pháp luật 

đối với người đi 

bộ, đi xe đạp, 

quy định với trẻ 

em. 

Phân biệt được 

hành vi thực 

hiện đúng với 

hành vi vi phạm 

pháp luật về trật 

tự, an toàn giao 

thông 

Tôn trọng 

những quy định 

về trật tự, an 

toàn giao thông 

mọi nơi mọi lúc. 

 

Nhận biết 

được tín hiệu 

đèn giao thông 

và một số biển 

báo thông 

dụng trên 

đường. 

 Thể hiện được 

sự quan tâm 

của bản thân đối 

với cộng đồng. 

 

c)Biên soạn hệ thống câu hỏi/bài tập đánh giá theo các mức đã mô tả 

 Bài tập 1:  

Thông tin  

Qua một bảng điều tra xã hội học và phân tích của cơ quan chức năng cho 

thấy, vi phạm do ý thức chủ quan của người điều khiển phương tiện giao thông 

chiếm trên 75% số vụ ; tai nạn giao thông trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ và 

đường nội thị chiếm 80,7% ; độ tuổi gây tai nạn từ 18 đến dưới 27 tuổi chiếm 

58,6% ; từ 27 tuổi đến dưới 55 tuổi chiếm 32,2%. Nguyên nhân gây tai nạn 

giao thông chủ yếu do ý thức của người tham gia giao thông ; việc chấp hành 

các quy định về an toàn giao thông của người dân còn hạn chế : tự do tuỳ tiện 

khi tham gia giao thông (người đi mô tô, xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm 

hoặc đội mũ bảo hiểm không bảo đảm chất lượng; điều khiển phương tiện sau 

khi uống rượu, bia ; xe khách chở quá số người quy định, vi phạm tốc độ...) ; 

không nghiêm túc chấp hành các quy định về bảo vệ kết cấu hạ tầng giao 
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thông và tình trạng vi phạm hành lang an toàn giao thông ; phương tiện giao 

thông gia tăng, nhiều xe ôtô có tải trọng lớn, quá khổ quá tải ; nhiều tuyến 

đường giao thông bị hư hỏng, xuống cấp, mặt đường hẹp, không có lề đường, 

có nhiều khúc cua gấp làm hạn chế tầm nhìn khi tham gia giao thông… 

(Kim Chi, http://baophutho.vn/xa-hoi, 21/10/2013) 

Hỏi: 

Câu 1) Hãy liệt kê các nguyên nhân chủ yếu gây tai nạn giao thông 

trong thông tin trên?  

Câu 2) Hãy kể những hậu quả của các nguyên nhân tai nạn trong thông 

tin trên ? Số liệu về tai nạn giao thông gợi cho em suy nghĩ gì? 

Câu 3) Hãy kể những việc em sẽ làm khi em biết người thân vi phạm 

Luật Giao thông (vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm, đi dàn hàng ngang...). 

Chủ đề: Giữ chữ tín (lớp 8) 

a) Chuẩn kiến thức, kĩ năng, thái độ theo chương trình hiện hành: 

*  Về kiến thức 

- Hiểu được thế nào là giữ chữ tín. 

- Nêu được những biểu hiện của giữ chữ tín. 

- Hiểu được ý nghĩa của việc giữ chữ tín. 

*  Về kĩ năng 

- Biết phân biệt những hành vi giữ chữ tín và không giữ chữ tín. 

- Biết giữ chữ tín với mọi người trong cuộc sống hằng ngày. 

*  Về thái độ: Có ý thức giữ chữ tín 

b) Bảng mô tả các mức yêu cầu cần đạt cho mỗi loại câu hỏi/bài tập: 

Nội dung Nhận biết Thông hiểu Vận dụng  Vận dụng cao 

Giữ chữ tín Nêu được 

những biểu 

Lựa chọn đúng việc 

làm giữ chữ tín 

 Đề xuất được 

cách ứng xửmới 
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hiện của giữ 

chữ tín. 

trong tình huống 

không giống nội 

dung bài đã học 

giữ chữ tín phù 

hợp  trong một 

tình huống mới.  

 Từ 1 bối cảnh cụ 

thể rút ra được ý 

nghĩa của việc giữ 

chữ tín 

  

 Lựa chọn được 

được những hành 

vi giữ chữ tín và 

không giữ chữ tín 

trong một trường 

hợp cụ thể. 

  

  Sẵn sàng giữ chữ 

tín trong mọi 

trường hợp.  

  

c) Hệ thống câu hỏi/bài tập đánh giá theo các mức đã mô tả. 

 Bài tập 1.  

  Có 1 trường hợp sau : 

Tin tưởng vào sự cam kết đảm bảo khối lượng và chất lượng mía trong 

hợp đồng mà bà con nông dân xã Tân Lập đã kí, hai năm nay Công ty đường 

Sao Vàng trong tỉnh đã thực hiện đúng cam kết hỗ trợ vốn, giống, kỹ thuật cho 

nông dân trồng mía và thu mua tất cả mía của họ. Nhưng không ngờ đến vụ 

thu hoạch năm nay, nhiều người phá bỏ hợp đồng, bán mía cho những người 

thu mua lẻ từ nơi khác đến với giá cao hơn làm cho công ti dù mất nhiều vốn 

đầu tư mà vẫn không thu đủ nguyên liệu chế biến. Công ty Sao Vàng dự định 

năm tới, hết hạn hợp đồng, sẽ không đầu tư ở đây nữa để tập trung cho xã Tân 

Trung. Vì đã 3 năm nay, bà con Tân Trung luôn thực hiện đúng hợp đồng.   

Khi được hỏi : Sao công ty không nâng giá mua mía lên ngang bằng 

người thu mua lẻ, giúp nông dân bớt thiệt thòi? 

Một lãnh đạo của công ty cho biết : 
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- Giá mía hiện thời công ty mua có thấp hơn những người thu mua lẻ 

bên ngoài, nhưng nếu cộng cả số tiền công ty bỏ ra hỗ trợ nông dân từ đầu vụ 

để trồng mới, mua giống, phân bón… thì giá mía công ty mua còn cao hơn 

người thu mua lẻ. Nông dân trồng mía không giữ chữ tín thì cả hai bên cùng 

thiệt hại. Bởi ký hợp đồng với công ty, nông dân sẽ có đầu ra ổn định và luôn 

đảm bảo có lãi dù giá đường có xuống thấp. Còn bán cho người thu mua từ nơi 

khác đến, khi khan hàng họ trả giá cao, nhưng khi nguồn hàng dồi dào đương 

nhiên giá sẽ hạ và họ sẽ ưu tiên mua những vùng gần dễ vận chuyển, còn vùng 

sâu, vùng xa như ở đây rất khó bán.   

Hỏi: 

Câu 1)  Hãy cho biết những việc làm nào là có, việc nào không giữ chữ 

tín. Khoanh tròn “Có” hoặc “Không” trong mỗi sự lựa chọn tương ứng.  

STT Biểu hiện 
Sự lựa 

chọn 

1 Công ty Sao Vàng bỏ tiền hỗ trợ vốn, giống, kỹ thuật cho nông 

dân trồng mía. 

Có/Không 

2 Nhiều người phá bỏ hợp đồng với công ty Sao Vàng, bán cho 

những người thu mua lẻ từ nơi khác đến với giá cao hơn 

Có/Không 

3 Bà con xã Tân Trung luôn thực hiện đúng hợp đồng  Có/Không 

Câu 2) Việc phá hợp đồng với công ty Sao Vàng của nhiều người dân 

xã Tân Lập đã, sẽ gây ra thiệt hại gì ? 

Câu 3)  Bà con xã Tân Trung thực hiện đúng hợp đồng đã đem lại kết 

quả gì cho họ ? Giữ chữ tín có ý nghĩa như thế nào trong trường hợp này? 

Câu 4) Nêu 4 biểu hiện về giữ chữ tín ở học sinh ? 

 Chủ đề:Xây dựng tình bạn trong sáng, lành mạnh (lớp 8) 

a) Chuẩn kiến thức, kĩ năng, thái độ theo chương trình hiện hành: 

* Về kiến thức 

- Hiểu thế nào là tình bạn. 
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- Nêu được những biểu hiện của tình bạn trong sáng, lành mạnh. 

- Hiểu được ý nghĩa của tình bạn trong sáng, lành mạnh.  

* Về kĩ năng: Biết xây dựng tình bạn trong sáng, lành mạnh với các bạn 

trong lớp, trong trường và ở cộng đồng. 

* Về thái độ 

- Tôn trọng và mong muốn xây dựng tình bạn trong sáng, lành mạnh. 

- Quý trọng những người có ý thức xây dựng tình bạn trong sáng, lành 

mạnh. 

b) Bảng mô tả các mức yêu cầu cần đạt cho mỗi loại câu hỏi/bài tập: 

Nội dung Nhận biết Thông hiểu Vận dụng  
Vận dụng 

cao 

Xây dựng 

tình bạn 

trong 

sáng, lành 

mạnh  

Nêu được những 

biểu hiện của tình 

bạn trong sáng, 

lành mạnh ở HS. 

 

Trình bày được thế 

nào là tình bạn theo 

1 cách khác với cách 

diễn đạt của SGK – 

xuất phát từ 1 bối 

cảnh cụ thể . 

Hoặc từ hiểu biết 

đúng về tình bạn xác 

định được việc làm 

không đúng về tình 

bạn trong những tình 

huống khác nhau. 

Đề xuất được 

cách ứng xử 

để xây dựng 

tình bạn trong 

sáng, lành 

mạnh với các 

bạn trong lớp, 

hoặc trong 

trường và ở 

cộng đồng. 

 

 

 

 

Từ tình bạn của bản 

thân hoặc người 

khác, liên hệ với nội 

dung đã học để  rút 

ra  ý nghĩa của tình 

bạn trong sáng, lành 

mạnh.  

  

 Tôn trọng và mong 

muốn xây dựng tình 

bạn trong sáng, lành 
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mạnh. 

 Quý trọng những 

người có ý thức xây 

dựng tình bạn trong 

sáng, lành mạnh. 

  

c) Hệ thống câu hỏi/bài tập đánh giá theo các mức đã mô tả. 

Bài tập 1.  

Có một bài thơ như sau về: Tình bạn 

Nếu một ngày nào đó, bạn cảm thấy thật buồn và muốn khóc. 

Hãy gọi cho tôi! Tôi không hứa sẽ làm cho bạn cười, nhưng biết đâu tôi sẽ 

khóc cùng bạn! 

Nếu một ngày nào đó, bạn cảm thấy vô cùng đơn độc. 

Hãy gọi cho tôi! 

Tôi sẽ đến bên bạn, chỉ để im lặng không nói một lời, nhưng tôi muốn 

bạn biết rằng luôn có tôi bên cạnh. 

Nếu một ngày nào đó, bạn phân vân trước những quyết định của mình. 

Hãy gọi cho tôi! 

Tôi sẽ không quyết định thay bạn, nhưng có thể giúp bạn vững tâm hơn 

trước sự chọn lựa của mình. 

Nếu một ngày nào đó, bạn gặp thất bại trong công việc. 

Hãy gọi cho tôi! 

Tôi sẽ không đem lại cho bạn một công việc mới, nhưng tôi sẽ giúp bạn 

tìm thấy một cánh cửa khác của sự thành công. 

Nếu một ngày nào đó, bạn vô cùng đau khổ vì phạm phải sai lầm. 

Hãy gọi cho tôi! 

Tôi không thể sửa chữa sai lầm đó, nhưng tôi có thể giúp bạn nhận ra 

rằng những sai lầm sẽ giúp bạn trưởng thành và tự tin hơn. 

............ 
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Nhưng một ngày nào đó, bạn gọi mà không thấy tôi trả lời. Bạn hãy đến 

bên tôi, vì lúc đó tôi đang cần bạn! 

 Hỏi : 

1) Em có cảm xúc gì sau khi đọc bài thơ ? 

2) Bài thơ này và những gì đã học về tình bạn, giúp em hiểu thế nào là 

tình bạn ? 

3) Từ bài thơ trên và thực tế cuộc sống, em hãy nêu 4 biểu hiện của tình 

bạn trong sáng, lành mạnh ở học sinh. 

Bài tập  2.  

1) Em không tán thành với ý kiến nào dưới đây về tình bạn ? (hãy 

khoanh tròn chữ cái trước câu em chọn) 

A. Tình bạn trong sáng, lành mạnh không thể có từ một phía. 

B. Bạn bè phải biết bảo vệ nhau trong mọi trường hợp. 

C. Biết phê bình nhau mới là tình bạn đẹp. 

D. Có thể có tình bạn trong sáng, lành mạnh giữa hai người khác giới. 

2) Em đã có tình bạn đẹp với ai chưa? Tình bạn đó có ý nghĩa như thế 

nào với  cả  hai người ? 

3)  Em sẽ có thái độ và cách ứng xử như thế nào, làm gì nếu thấy bạn 

mình : 

A. Có chuyện vui :............................................................................... 

B. Đến lớp với bộ mặt đau khổ, thẫn thờ :........................................... 

C. Không che dấu khuyết điểm cho em:.............................................. 

D. Đối xử thân mật với một bạn khác lớp:........................................... 

Chủ đề: Tự chủ (lớp 9) 

 a) Chuẩn kiến thức, kĩ năng, thái độ theo chương trình hiện hành: 

*  Về kiến thức 
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- Hiểu được thế nào là tự chủ.  

- Nêu được biểu hiện của người có tính tự chủ. 

- Hiểu được vì sao con người cần phải biết tự chủ.                  

*  Về kĩ năng: Có khả năng làm chủ bản thân trong học tập, sinh hoạt.  

 *  Về thái độ: Có ý thức rèn luyện tính tự chủ.  

b) Bảng mô tả các mức yêu cầu cần đạt cho mỗi loại câu hỏi/bài tập: 

Nội dung Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao 

1. Thế nào 

là tự chủ  

 Giải thích được 

thế nào là tự chủ / 

hoặc trình bày lại 

được định nghĩa 

về tự chủ trên cơ 

sở 1 bối cảnh 

thực tiễn nào đó. 

 Dự đoán được 

điều gì sẽ xảy ra 

trong trường hợp 

liên quan đến tự 

chủ hay không tự 

chủ. Nêu lên 

được phương án 

có khả năng khả 

thi để làm chủ 

bản thân trong 

học tập, sinh 

hoạt.  

2. Biểu hiện 

của người 

có tính tự 

chủ. 

Liệt kê được 

những biểu 

hiện của tự 

chủ 

  

Bộc lộ được nhận 

thức về thái độ 

của bản thân  cần  

rèn luyện tính tự 

chủ.  

3. Vì sao 

con người 

cần phải 

biết tự chủ.       

 

Giải thích được  

được vì sao con 

người cần phải 

biết tự chủ.     

  

c) Hệ thống câu hỏi/bài tập đánh giá theo các mức đã mô tả. 
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Bài tập 1.   

NGƢỜI CÓ SỨC MẠNH NHẤT 

 Trong chương trình thi “Người có sức mạnh nhất” trên Đài truyền hình 

VTC Tài năng, có 3 người thi đấu vòng cuối để tìm ra 1 người vô địch. Điều 

đặc biệt của cuộc thi này là các thí sinh được xem ngồi xem đối thủ thi. Đầu 

tiên một võ sĩ xuất hiện, anh ta có những cú chém tay như trời giáng làm vỡ 

vụn 3 chồng gạch cao xếp vuông vức và 1 tảng đá, làm ồ lên bao tiếng reo hò 

thán phục. Tiếp theo, anh nằm giữa hai tấm phản găm đầy chông sắt 1 cách 

bình thản mà không hề chảy máu, làm bao người hết nín thở hồi hộp. tái mặt,... 

Lần thứ 3, anh để cho 1 võ sĩ  dùng một ngọn giáo đâm vào yết hầu và cùng 

lúc 1 người khác dùng mũi giáo đâm vào ức. Ban giám khảo và khán giả lặng 

người trong giây lát, rồi tiếng reo hò tán thưởng vang rền. Đúng lúc đó, mọi 

người nghe thấy một giọng nói êm dịu : "Sức mạnh thực sự không nhất thiết là 

tàn phá, hủy diệt hay sức mạnh phi thường của cơ thể mà có thể là êm dịu. Vừa 

nói, cô gái hết sức xinh đẹp lấy ra một cây đàn vi-ô-lông và nhún nhẩy chơi 

một bản nhạc lúc khoan thai, lúc giục giã khiến Ban giám khảo và người xem 

đều lắc lư, giậm giựt tay chân theo điệu nhạc. Bất ngờ, cô đến bên cây đàn bầu, 

những tấu khúc du dương khiến họ đều đờ người và dần dần như bị thôi miên. 

Tuy nhiên trong số các thí sinh còn một người, luôn tỏ ra bình thản khi chứng 

kiến các màn thi đấu. Trưởng ban giám khảo liền hỏi :  “Anh là ai ?. Xin lỗi 

trước, anh có bị khiếm khuyết gì không ?” và nghe câu trả lời: “Tôi tên là 

Điềm Tĩnh. Tôi không có khiếm khuyết gì. Tôi vẫn nhìn và nghe được tất cả”. 

Một người khác trong Ban giám khảo lại hỏi : “Tại sao anh không bị xao 

xuyến, giao động khi chứng kiến 2 người kia thi đấu ?”. Anh ta liền trả lời: 

“Các vị lầm rồi ! Tim tôi cũng đập, lòng tôi cũng xao xuyến như mọi người ở 

đây. Nhưng vì tôi luôn làm chủ được các cảm xúc chứ không bị lệ thuộc hay 

làm nô lệ cho nó. Ích lợi gì khi có sức mạnh chế ngự người khác, mà lại khuất 

phục trước tiếng đàn nhạc du dương? Còn gì là uy lực khi tái mặt sợ hãi trước 

kẻ mạnh ? Và đây cũng chính là bài thi đấu của tôi”. Anh vừa dứt lời, cả khán 

phòng lặng đi giây lát, rồi vỗ tay vâng lên khắp nơi. Nhiều tiếng hô vang 

“Điềm Tĩnh vô địch! Điềm Tĩnh vô địch!”. 
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Hỏi: 

Câu 1: 

 a) Em có cảm nghĩ gì về thái độ và lời nói của anh Điềm Tĩnh ? Riêng 

đối với em ai là nhà vô địch trong cuộc thi này ? 

 b) Từ trường hợp trên và sự tìm hiểu của bản thân, em hãy nêu 5 biểu 

hiện của tính tự chủ ? 

Câu 2. Em đã từng chưa tự chủ bao giờ chưa ? Việc chưa tự chủ đó đã 

có kết cục như thế nào ? 

Câu 3. Từ kinh nghiệm của bản thân, em hãy cho biết vì sao con người 

cần sống tự chủ. 

Bài tập 2.  

Trước giờ vào lớp, các bạn rủ Tuấn uống một loại thuốc mà các bạn 

bảo là thuốc ho không bị cấm có cảm giác lâng lâng và rất hưng phấn, đặc biệt 

là rất tự tin, cô giáo có gọi lên bảng cũng không sợ gì. Tuấn không muốn 

nhưng các bạn cứ nài ép và chê bai Tuấn là “quê” không biết ăn chơi sành điệu 

khiến bạn ấy lúng túng, ... 

Hỏi: 

a) Theo em, Tuấn có thể có những cách ứng xử nào ? 

b) Hãy cho biết mặt lợi, mặt hại và cảm xúc có thể có của từng cách ứng 

xử đó. 

c) Nếu là Tuấn, em sẽ có cách ứng xử nào là phù hợp nhất mà vẫn thể hiện 

được tính tự chủ ? 
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Phần III 

HƯỚNG DẪN BIÊN SOẠN, QUẢN LÍ VÀ SỬ DỤNG NGÂN 

HÀNG CÂU HỎI KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ TRÊN MẠNG 

1. Truy cập và đăng nhập hệ thống 

Sử dụng tài khoản được cấp của Trường học kết nối để đăng nhập và sử 

dụng hệ thống Soạn bài dạy Online. 

- Truy cập truonghocketnoi.edu.vn; 

- Kích chuột vào Banner của đợt tập huấn (Xem hình); 

 

- Chuyển sang trang Tập huấn trực tuyến 
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- Kích chuột vào nút Đăng nhập (Xem hình): Sử dụng tài khoản Trường 

học kết nối để đăng nhập; 

 

2. Đăng ký bài học của khóa tập huấn 

Mỗi khóa học trên hệ thống được phân chia thành các chuyên mục/môn 

học/lĩnh vực khác nhau. 
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Quý thầy/cô hãy lựa chọn chuyên mục/môn học/lĩnh vực phù hợp với 

mình để bắt đầu đăng ký tham gia khóa tập huấn. 

Mỗi chuyên mục/môn học/lĩnh vựcbao gồm các bài học khác nhau. Quý 

thầy/cô sẽ tiến hành đăng ký từng bài học như mô tả trong hình dưới. 

 

Lưu ý: Khi đăng ký bài học, hệ thống sẽ yêu cầu nhập thẻ đăng ký 

homeSchool do Ban tổ chức cấp như hình minh họa dưới đây. 
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3. Cách thức thực hiện các bài học 

Sau khi đăng kí tham gia bài học, quý thầy/cô cần thực hiện lần lượt các 

hoạt động theo tiến trình bài học. 

Quý thầy/cô cần hoàn thành các hoạt động theo thứ tự lần lượt, chỉ khi 

hoàn thành hoạt động trước thì các hoạt động sau mới mở ra. Với các hoạt 

động đã hoàn thành, dấu tích xanh sẽ hiện lên ở cuối tên hoạt động để quý 

thầy/cô nhận biết. 

Quý thầy/cô cũng có thể theo dõi mức độ hoàn thành bài học của mình 

bằng thanh Mức độ hoàn thành trên menu bên trái. 

Mô tả cụ thể như hình dưới đây: 

 



141 
 

Với các hoạt động yêu cầu trả lời các câu hỏi trắc nghiệm, quý thầy/cô hãy 

tích chọn vào ô tròn trước phương án lựa chọn của mình với từng câu hỏi. 

 

 

Với hoạt động yêu cầu trả lời các câu hỏi tự luận (yêu cầu nộp sản phẩm), quý 

thầy/cô click vào nút “Trả lời” tương ứng với mỗi câu hỏi (yêu cầu). 
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Khung trả lời sẽ hiện ra như hình dưới dây, quý thầy cô hãy gửi kết quả 

của mình lên hệ thống. 

 

4. Cách thức trao đổi, thảo luận trong mỗi bài học 

Hệ thống cung cấp cho quý thầy/cô 02 không gian trao đổi, thảo luận 

trong mỗi bài học: 

4.1. Trao đổi với chuyên gia. 

Mỗi nhóm lĩnh vực sẽ có các chuyên gia được phân công phụ trách hỗ 

trợ quý thầy/cô trong quá trình học. Để trao đổi với chuyên gia, quý thầy/cô 

chọn nút “Hỏi chuyên gia” ở góc dưới bên trái màn hình. 
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Khung chat sẽ hiện ra ở góc phải bên dưới màn hình. Quý thầy/cô có thể 

bắt đầu thực hiện việc trao đổi với các chuyên gia. 

 

4.2. Trao đổi nhóm. 
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Quý thầy/cô có thể tạo ra các nhóm trao đổi với các thành viên khác cùng 

tham gia bài học bằng cách chọn nút “Thảo luận” ở góc dưới bên trái màn 

hình. 

Để tạo một nhóm trao đổi mới, hãy click vào dấu + hình tròn đỏ. 

 

Khung khởi tạo thảo luận hiện ra như hình dưới đây. 
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Sau khi khởi tạo, khung chat sẽ hiện lên ở góc dưới bên phải màn hình, 

quý thầy/cô có thể bắt đầu tiến hành thảo luận. 

5. Soạn giáo án Online 

- Sau khi đăng nhập thành công, kích chuột vào biểu tượng cá nhân (Xem 

hình), rồi chọn “Không gian giáo viên”: 

 

- Khi đó, bạn sẽ vào Không gian giáo viên. Tại đây, hệ thống hỗ trợ các 

công cụ để bạn tạo giáo án điện tử Online (Hướng dẫn soạn chi tiết sẽ được 

trình bày cụ thể ở phần dưới). 
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5.1. Tạo bài học mới – Nhập các thông tin cơ bản của bài học 

Bƣớc 1: Kích chuột vào nút Tạo bài học, cửa sổ nhập các thông tin thuộc 

tính của bài học hiện ra: 

 

Bƣớc 2: Nhập các thông tin cơ bản của bài học, bao gồm (xem ô màu đỏ): 

- Tiêu đề của bài học; 

- Hình ảnh minh họa cho bài học; 

- Mô tả, giới thiệu ngắn gọn về bài học; 

- Nhập các từ khóa liên quan đến bài học; 
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- Lưu thông tin cơ bản của bài học bằng cách kích chuột vào nút “Lưu lại”. 

5.2. Tạo hoạt động học 

Sau khi lưu các thông tin cơ bản của bài học, màn hình quản lý bài học sẽ 

như sau: 

 

Để tiếp tục soạn nội dung bài học (tạo ra các hoạt động), bạn kích chuột vào 

nút “Vào bài học”. Khi đó, màn hình soạn nội dung bài học xuất hiện: 

 

5.2.1. Cấu trúc không gian soạn bài 

- Khung liệt kê danh sách các hoạt động được tạo ra trong bài học; 

- Mô tả chung của bài học; 
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- Thanh công cụ điều khiển; 

- Nút “Tạo hoạt động”. 

5.2.2. Tạo hoạt động 

Bƣớc 1: Kích chuột vào nút “Tạo hoạt động” hoặc “Thêm hoạt động 

mới” trên thanh công cụ.  

 

- Nhập tiêu đề của hoạt động; 

- Chọn Thể loại hoạt động: Hoạt động dạy học (Đối với Hoạt động kiểm 

tra, đánh giá sẽ được trình bày ở phần dưới); 

- Nhập nội dung của hoạt động; 

- Kích chuột vào nút “Lưu lại” để ghi nội dung hoạt động vào hệ thống. 

* Công cụ này hỗ trợ mọi định dạng dữ liệu (Văn bản, Video tự làm, 

Youtube, Flash, Hình ảnh, …) để giáo viên thực hiện soạn thảo nội dung của 

từng hoạt động (Xem hình). 

 

(1) Nhúng link Youtube: 
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(2) Thêm video tự làm 

 

(3) Thêm nội dung tương tác Flash 

 

(4) Đặt liên kết đến Website khác 
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(5) Thêm, chèn hình ảnh vào nội dung hoạt động 

 

(6) Thêm các biểu tượng vào nội dung hoạt động 

 

Bƣớc 2: Chỉnh sửa, hiệu chỉnh nội dung hoạt động 

Sau khi ghi nội dung hoạt động, bạn có thể thực hiện các chỉnh sửa nếu 

cần thiết. 
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(1) Thêm tài liệu tham khảo cho hoạt động học 

 

(2) Chỉnh sửa nội dung 
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(3) Xóa hoạt động học. 

5.2.3. Tạo hoạt động kiểm tra, đánh giá 

Hoạt động này cho phép giáo viên cài đặt các đánh giá trong quá trình học 

của học sinh. Giáo viên có thể sử dụng hoạt động này sau từng hoạt động học 

hoặc sau một số hoạt động học tùy vào nội dung và tiến trình dạy học. 

Quy trình tạo hoạt động kiểm tra, đánh giá bao gồm các bước sau: 

Bƣớc 1: Tạo hoạt động (Tương tự như Tạo hoạt động học đã nêu trên). 

 

- Nhập tiêu đề của hoạt động; 

- Chọn Thể loại hoạt động: Hoạt động kiểm tra, đánh giá; 

- Kích chuột vào nút “Câu hỏi tự luận” hoặc “Câu hỏi trắc nghiệm” để 

thêm câu hỏi vào hệ thống hoặc Kích chuột vào nút “Lưu lại” để ghi nội dung 

hoạt động vào hệ thống. 

* Công cụ này hỗ trợ mọi định dạng dữ liệu (Văn bản, Video tự làm, 

Youtube, Flash, Hình ảnh, …) để giáo viên thực hiện soạn thảo nội dung của 

từng hoạt động (Giống phần Tạo hoạt động học đã nêu ở trên). 
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(1) Nội dung câu hỏi; 

(2) Chọn Thể loại câu hỏi trắc nghiệm: Mặc định 4 lựa chọn và 01 lựa 

chọn đúng; 

(3) Nội dung phương án 1; 

(4) Lí giải, giải thích phương án 1 (nếu có); 

(5) Xác định mức độ của câu hỏi: Nhận biết – Thông hiểu – Vận dụng – 

Vận dụng cao; 

(6) Chọn phương án đúng. 

Sau khi điền đủ thông tin, kích chuột vào nút (7) Lưu lại để ghi câu hỏi 

vào hoạt động kiểm tra, đánh giá. 
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Khi đó, màn hình mới hiện ra như sau: 

 

Giáo viên có thể: 

(1) (2) Thêm câu hỏi mới; 

(3) Thêm mô tả chung cho cả hoạt động; 

(4) Sửa câu hỏi hiện tại. 

Như vậy, để soạn bài Online, giáo viên cần chuẩn bị kịch bản (tiến trình) 

dạy học bao gồm một chuỗi các hoạt động liên tiếp nhau. Trong đó, giáo viên 

có thể tạo đan xen các “Hoạt động học” và “Hoạt động kiểm tra, đánh giá” để 

thực hiện ý đồ dạy học của mình. 

Minh họa dưới đây là một bài giảng Online bao gồm 08 hoạt động, trong đó 

có 04 Hoạt động học và 04 Hoạt động kiểm tra, đánh giá cho bài học. 
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6. Không gian học tập của học sinh 

3.1. Trong không gian soạn thảo của giáo viên, hệ thống cung cấp thêm 

công cụ xem trước “Preview”, tức là giao diện mà học sinh được tiếp cận bài 

học. Cụ thể như sau: 

- Hiển thị chế độ học sinh: Kích chuột vào thanh “Preview”: 

 

- Tắt hiển thị chế độ học sinh: Kích chuột vào nút “Đóng”. 

3.2. Học sinh học bài như thế nào ? 

- Sau khi soạn bài xong, giáo viên có thể cấp quyền để học sinh vào học bài. 
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- Học sinh thực hiện tuần tự từng hoạt động của bài học do giáo viên tạo ra. 

Khi học sinh kết thúc hoạt động hiện tại, hệ thống sẽ tự gọi hoạt động tiếp theo. 

- Đối với các Hoạt động kiểm tra, đánh giá: Hệ thống sẽ tự chấm điểm 

bài làm của học sinh (đối với câu hỏi trắc nghiệm) và ghi lại sản phẩm mà học 

sinh nộp (đối với câu hỏi tự luận). Giáo viên có thể truy cập kết quả học tập 

của từng học sinh gắn với từng bài học trên hệ thống; chấm điểm; quản lý 

điểm; trao đổi thảo luận, …. 

(a) Quản lý kết quả, chấm điểm 

 

(b) Trao đổi, thảo luận với học sinh 
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PHỤ LỤC  

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

Số: 5555/BGDĐT-GDTrH 

V/v hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn 

về đổi mới phương pháp dạy học và 

kiểm tra, đánh giá; tổ chức và quản lí 

các hoạt động chuyên môn của 

trường trung học/trung tâm giáo dục 

thường xuyên qua mạng 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

     Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2014 

Kính gửi:  - Các sở giáo dục và đào tạo 

                    - Các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng giáo viên 

 Nhằm hỗ trợ các trường phổ thông, các trung tâm giáo dục thường xuyên 

triển khai có hiệu quả việc đổi mới đồng bộ phương pháp dạy học (PPDH) và 

kiểm tra, đánh giá (KTĐG) chất lượng giáo dục, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ 

quản lý, giáo viên về phát triển kế hoạch giáo dục nhà trường theo định hướng 

phát triển năng lực học sinh, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) hướng dẫn một số 

nội dung sinh hoạt chuyên môn về đổi mới PPDH, KTĐG và tổ chức, quản lí các 

hoạt động chuyên môn trong trường trung học/trung tâm giáo dục thường xuyên 

(GDTX) qua mạng như sau: 

 I. Mục đích 

1. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn trong trường trung học và 

trung tâm GDTX, tập trung vào thực hiện đổi mới PPDH và KTĐG theo định 

hướng phát triển năng lực học sinh; 

2. Giúp cho cán bộ quản lý, giáo viên bước đầu biết chủ động lựa chọn nội 

dung để xây dựng các chuyên đề dạy học trong mỗi môn học và các chuyên đề 

tích hợp, liên môn phù hợp với việc tổ chức hoạt động học tích cực, tự lực, sáng 

tạo của học sinh; sử dụng các phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực để xây 

dựng tiến trình dạy học theo chuyên đề nhằm phát triển năng lực và phẩm chất 

của học sinh; làm quen với hình thức tập huấn, bồi dưỡng, học tập và sinh hoạt 

chuyên môn qua mạng.  
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3. Thống nhất phương thức tổ chức và quản lí các hoạt động chuyên môn 

của trường trung học/trung tâm GDTX qua mạng, tạo tiền đề tích cực cho việc 

triển khai thực hiện đổi mới chương trình và sách giáo khoa giáo dục phổ thông 

sau năm 2015. 

II. Yêu cầu 

 1. Việc xây dựng các chuyên đề dạy học trong mỗi môn học, các chuyên 

đề tích hợp, liên môn và kế hoạch dạy học bộ môn phải nhằm góp phần thực hiện 

mục tiêu của chương trình giáo dục phổ thông, phù hợp với điều kiện thực tế của 

nhà trường, địa phương và khả năng học tập của học sinh; kế hoạch dạy học của 

tổ/nhóm chuyên môn, giáo viên phải được lãnh đạo nhà trường phê duyệt trước 

khi thực hiện và là căn cứ để thanh tra, kiểm tra; 

 2. Việc sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn trong trường trung học và trung 

tâm GDTX, tổ chức và quản lí các hoạt động chuyên môn trên mạng phải được 

thực hiện nghiêm túc, mang lại hiệu quả thiết thực. Mỗi giáo viên có 01 tài khoản 

để tham gia các khóa tập huấn, bồi dưỡng và sinh hoạt chuyên môn qua mạng. 

Mỗi tổ/nhóm chuyên môn trong trường trung học và trung tâm GDTX phải xây 

dựng được tối thiểu 02 chuyên đề dạy học/học kì; tổ chức dạy thử nghiệm để dự 

giờ, phân tích, rút kinh nghiệm và nộp kết quả qua diễn đàn trên mạng. 

 3. Các nội dung sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn khác phải được tổ chức 

thực hiện đầy đủ theo quy định hiện hành. 

 III. Nội dung sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn về đổi mới PPDH và 

KTĐG 

 1. Xây dựng chuyên đề dạy học 

 Thay cho việc dạy học đang được thực hiện theo từng bài/tiết trong sách 

giáo khoa như hiện nay, các tổ/nhóm chuyên môn căn cứ vào chương trình và 

sách giáo khoa hiện hành, lựa chọn nội dung để xây dựng các chuyên đề dạy học 

phù hợp với việc sử dụng phương pháp dạy học tích cực trong điều kiện thực tế 

của nhà trường. Trên cơ sở rà soát chuẩn kiến thức, kĩ năng, thái độ theo chương 

trình hiện hành và các hoạt động học dự kiến sẽ tổ chức cho học sinh theo phương 

pháp dạy học tích cực, xác định các năng lực và phẩm chất có thể hình thành cho 

học sinh trong mỗi chuyên đề đã xây dựng. 
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 2. Biên soạn câu hỏi/bài tập 

 Với mỗi chuyên đề đã xây dựng, xác định và mô tả 4 mức độ yêu cầu 

(nhận biết, thông hiểu, vận dụng, vận dụng cao) của mỗi loại câu hỏi/bài tập có 

thể sử dụng để kiểm tra, đánh giá năng lực và phẩm chất của học sinh trong dạy 

học. Trên cơ sở đó, biên soạn các câu hỏi/bài tập cụ thể theo các mức độ yêu cầu 

đã mô tả để sử dụng trong quá trình tổ chức các hoạt động dạy học và kiểm tra, 

đánh giá, luyện tập theo chuyên đề đã xây dựng. 

 3. Thiết kế tiến trình dạy học 

 Tiến trình dạy học chuyên đề được tổ chức thành các hoạt động học của 

học sinh để có thể thực hiện ở trên lớp và ở nhà, mỗi tiết học trên lớp có thể chỉ 

thực hiện một số hoạt động trong tiến trình sư phạm của phương pháp và kĩ thuật 

dạy học được sử dụng. 

 4. Tổ chức dạy học và dự giờ 

 Trên cơ sở các chuyên đề dạy học đã được xây dựng, tổ/nhóm chuyên môn 

phân công giáo viên thực hiện bài học để dự giờ, phân tích và rút kinh nghiệm về 

giờ dạy. Khi dự giờ, cần tập trung quan sát hoạt động học của học sinh thông qua 

việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ học tập với yêu cầu như sau: 

 - Chuyển giao nhiệm vụ học tập: nhiệm vụ học tập rõ ràng và phù hợp với 

khả năng của học sinh, thể hiện ở yêu cầu về sản phẩm mà học sinh phải hoàn 

thành khi thực hiện nhiệm vụ; hình thức giao nhiệm vụ sinh động, hấp dẫn, kích 

thích được hứng thú nhận thức của học sinh; đảm bảo cho tất cả học sinh tiếp 

nhận và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ. 

 - Thực hiện nhiệm vụ học tập: khuyến khích học sinh hợp tác với nhau khi 

thực hiện nhiệm vụ học tập; phát hiện kịp thời những khó khăn của học sinh và có 

biện pháp hỗ trợ phù hợp, hiệu quả; không có học sinh bị "bỏ quên". 

 - Báo cáo kết quả và thảo luận: hình thức báo cáo phù hợp với nội dung 

học tập và kĩ thuật dạy học tích cực được sử dụng; khuyến khích cho học sinh trao 

đổi, thảo luận với nhau về nội dung học tập; xử lí những tình huống sư phạm nảy 

sinh một cách hợp lí. 
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 - Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập: nhận xét về quá trình thực 

hiện nhiệm vụ học tập của học sinh; phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả thực 

hiện nhiệm vụ và những ý kiến thảo luận của học sinh; chính xác hóa các kiến 

thức mà học sinh đã học được thông qua hoạt động. 

 Mỗi chuyên đề được thực hiện ở nhiều tiết học nên một nhiệm vụ học tập 

có thể được thực hiện ở trong và ngoài lớp học. Vì thế, trong một tiết học có thể 

chỉ thực hiện một số bước trong tiến trình sư phạm của phương pháp và kĩ thuật 

dạy học được sử dụng. Khi dự một giờ dạy, giáo viên cần phải đặt nó trong toàn 

bộ tiến trình dạy học của chuyên đề đã thiết kế. Cần tổ chức ghi hình các giờ dạy 

để sử dụng khi phân tích bài học. 

 5. Phân tích, rút kinh nghiệm bài học 

 Quá trình dạy học mỗi chuyên đề được thiết kế thành các hoạt động học 

của học sinh dưới dạng các nhiệm vụ học tập kế tiếp nhau, có thể được thực hiện 

trên lớp hoặc ở nhà. Học sinh tích cực, chủ động và sáng tạo trong việc thực hiện 

các nhiệm vụ học tập dưới sự hướng dẫn của giáo viên. Phân tích giờ dạy theo 

quan điểm đó là phân tích hiệu quả hoạt động học của học sinh, đồng thời đánh 

giá việc tổ chức, kiểm tra, định hướng hoạt động học cho học sinh của giáo viên. 

Việc phân tích bài học có thể được căn cứ vào các tiêu chí cụ thể như sau: 

Nội 

dung 
Tiêu chí 

1
. 

K
ế 

h
o

ạ
ch

 v
à

 t
à

i 
li

ệu
 d

ạ
y

 h
ọ

c Mức độ phù hợp của chuỗi hoạt động học với mục tiêu, nội dung và phương pháp 

dạy học được sử dụng. 

Mức độ rõ ràng của mục tiêu, nội dung, kĩ thuật tổ chức và sản phẩm cần đạt được 

của mỗi nhiệm vụ học tập. 

Mức độ phù hợp của thiết bị dạy học và học liệu được sử dụng để tổ chức các hoạt 

động học của học sinh. 

Mức độ hợp lí của phương án kiểm tra, đánh giá trong quá trình tổ chức hoạt động 

học của học sinh. 
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Mức độ sinh động, hấp dẫn học sinh của phương pháp và hình thức chuyển giao 

nhiệm vụ học tập. 

Khả năng theo dõi, quan sát, phát hiện kịp thời những khó khăn của học sinh. 

Mức độ phù hợp, hiệu quả của các biện pháp hỗ trợ và khuyến khích học sinh hợp 

tác, giúp đỡ nhau khi thực hiện nhiệm vụ học tập. 

Mức độ hiệu quả hoạt động của giáo viên trong việc tổng hợp, phân tích, đánh giá 

kết quả hoạt động và quá trình thảo luận của học sinh. 

3
. 
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Khả năng tiếp nhận và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của tất cả học sinh trong 

lớp. 

Mức độ tích cực, chủ động, sáng tạo, hợp tác của học sinh trong việc thực hiện các 

nhiệm vụ học tập. 

Mức độ tham gia tích cực của học sinh trong trình bày, trao đổi, thảo luận về kết quả 

thực hiện nhiệm vụ học tập. 

Mức độ đúng đắn, chính xác, phù hợp của các kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập 

của học sinh. 

 IV. Tổ chức và quản lí các hoạt động chuyên môn qua mạng 

 Để tổ chức và quản lí các hoạt động chuyên môn trong các trường; tạo môi 

trường chia sẻ, thảo luận, hỗ trợ lẫn nhau giữa các trường phổ thông, trung tâm 

GDTX trên phạm vi toàn quốc; tổ chức các hoạt động học tập và hỗ trợ hoạt động 

trải nghiệm sáng tạo của học sinh trên mạng, Bộ GDĐT tổ chức "Trường học kết 

nối" trên mạng tại địa chỉ website: http://truongtructuyen.edu.vn. Mỗi Sở 

GDĐT được cấp 01 tài khoản cấp sở để tham gia tổ chức và quản lí các hoạt động 

chuyên môn của các cơ sở giáo dục trên địa bàn. Sở GDĐT cấp tài khoản cho các 

trường trung học/trung tâm GDTX để qua đó cấp tài khoản cho cán bộ quản lí, 

giáo viên và học sinh tham gia các hoạt động chuyên môn qua mạng. 

Giáo viên là người trực tiếp tham gia thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn 

trong các khóa học/bài học/chuyên đề. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được 

giao, giáo viên có thể tham khảo các tài liệu điện tử trên mạng hoặc/và các tài liệu 

truyền thống; trao đổi tài liệu và thảo luận với các thành viên trong tổ/nhóm 

chuyên môn (trực tiếp và qua mạng); trao đổi với giảng viên/ban tổ chức về những 

vấn đề có liên quan. 

http://truongtructuyen.edu.vn/
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 Giáo viên có thể được giao quyền cấp tài khoản cho học sinh; xây dựng 

các khóa học/bài học trên mạng; tổ chức, quản lí và hỗ trợ học sinh thực hiện các 

hoạt động học tập qua mạng theo hình thức “hoạt động trải nghiệm sáng tạo”. 

 V. Trách nhiệm của các cấp quản lý giáo dục 

1. Các sở GDĐT có trách nhiệm cấp tài khoản và tổ chức tập huấn sử dụng 

hệ thống cho Phòng GDĐT, nhà trường/trung tâm và tất cả giáo viên như sau: 

 - Giám đốc Sở GDĐT nhận tài khoản cấp sở và chịu trách nhiệm chỉ đạo, 

tổ chức, quản lí các hoạt động chuyên môn trên hệ thống “Trường học kết nối” 

trong phạm vi quyền hạn của tài khoản được cấp; cử tối thiểu 01 cán bộ tham gia 

quản trị hệ thống; 

 - Cán bộ quản trị hệ thống của Sở GDĐT phải thành thạo quy trình tổ chức 

và quản lí hệ thống; cấp tài khoản và tập huấn cho các trường trung học/trung tâm 

GDTX trong phạm vi của sở về quy trình tổ chức và quản lí hệ thống, bao gồm 

việc cấp tài khoản và hướng dẫn giáo viên, học sinh tham gia các hoạt động 

chuyên môn qua mạng. 

 - Hiệu trưởng/Giám đốc nhận tài khoản cấp trường/trung tâm từ Sở 

GDĐT; chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức và quản lí các hoạt động chuyên môn 

trên hệ thống “Trường học kết nối” trong phạm vi quyền hạn của tài khoản được 

cấp; cử tối thiểu 01 giáo viên tham gia quản trị hệ thống; 

 - Cán bộ quản trị hệ thống của trường/trung tâm phải thành thạo quy trình 

tổ chức và quản lí hệ thống; cấp tài khoản và tập huấn cho giáo viên, học sinh 

tham gia các hoạt động chuyên môn trên hệ thống. 

 2. Tổ trưởng/nhóm trưởng lãnh đạo tổ/nhóm chuyên môn tham gia các khóa 

học/bài học/chuyên đề qua mạng. Hoạt động của tổ trưởng/nhóm trưởng như sau: 

 - Đăng kí tham gia các khóa học/bài học/chuyên đề và yêu cầu các thành 

viên của tổ/nhóm chuyên môn tham gia tạo thành 01 nhóm sinh hoạt chuyên môn 

trên hệ thống. 

 - Tổ chức thảo luận trong tổ/nhóm chuyên môn (trực tiếp và qua mạng) để 

thực hiện các nhiệm vụ được giao trong khóa học/bài học/chuyên đề; thống nhất 

các ý kiến và hoàn thiện báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của tổ/nhóm. 
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 - Nộp báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của tổ/nhóm lên mạng theo quy định. 

 3. Các Sở GDĐT, Phòng GDĐT và nhà trường/trung tâm thường xuyên 

chỉ đạo tổ chức sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn thông qua dự giờ, rút kinh nghiệm để 

hoàn thiện các chuyên đề, tiến trình dạy học và phương pháp tổ chức hoạt động dạy 

học; có biện pháp khuyến khích, tạo điều kiện cho giáo viên tham gia các hoạt động 

chuyên môn trên mạng; có hình thức động viên, khen thưởng các tổ/nhóm chuyên 

môn, giáo viên tích cực đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá. 

4. Các cơ sở đào tạo giáo viên chủ động đưa nội dung đổi mới PPDH và 

KTĐG theo định hướng phát triển năng lực học sinh vào chương trình đào tạo, bồi 

dưỡng giáo viên; tạo điều kiện thuận lợi để giảng viên tham gia các hoạt động 

chuyên môn qua mạng. 

          Nhận được công văn này, các sở GDĐT gửi danh sách cán bộ phụ trách 

mạng (họ và tên; chức vụ; đơn vị công tác; địa chỉ liên hệ; điện thoại; email) về 

Bộ GDĐT (qua email: vugdtrh@moet.edu.vn; xuanthanh@moet.edu.vn) để được 

nhận tài khoản và hướng dẫn sử dụng hệ thống. Việc cấp tài khoản và hướng dẫn 

sử dụng cho các Phòng GDĐT, nhà trường/trung tâm, giáo viên phải hoàn thành 

trước ngày 30/11/2014. Trong quá thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc cần 

phản ánh kịp thời về Bộ GDĐT (qua Vụ Giáo dục Trung học, Vụ GDTX) để được 

hướng dẫn, giải quyết./. 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi (để thực hiện); 

- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Các Thứ trưởng (để biết); 

- Thanh tra Bộ (để thực hiện); 

- Vụ GDTX (để thực hiện); 

- Lưu: VT, GDTrH, GDTX. 

KT. BỘ TRƢỞNG 

THỨ TRƢỞNG 

 

(Đã kí) 

 

Nguyễn Vinh Hiển 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

Số:  3817 /BGDĐT-GDTrH 

V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ 

giáo dục trung học năm học 2017-2018 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc            

  

Hà Nội, ngày 15  tháng 8 năm 2017 

 

Kính gửi:  

 - Các sở giáo dục và đào tạo; 

 - Các trường trung học phổ thông trực thuộc. 

Năm học 2017-2018 là năm học tiếp tục triển khai Kế hoạch hành động của 

ngành Giáo dục triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị 

quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Thực hiện 

Chỉ thị số 2699/CT-BGDĐT ngày 08/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 

tạo (GDĐT) về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017-2018 của ngành Giáo dục; Quyết 

định số 2071/QĐ-BGDĐT ngày 16/6/2017 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về việc Ban 

hành Khung kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ 

thông và giáo dục thường xuyên áp dụng từ năm học 2017-2018, Bộ GDĐT 

hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 đối với giáo dục trung học 

như sau: 

A. PHƢƠNG HƢỚNG CHUNG 

Tăng cường nền nếp, kỷ cương và chất lượng, hiệu quả giáo dục trong các 

cơ sở giáo dục trung học; chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, ý 

thức, trách nhiệm của công dân đối với xã hội, cộng đồng của học sinh; nâng cao 

năng lực của đội ngũ cán bộ quản lí và giáo viên nhằm nâng cao chất lượng giáo 

dục và đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông. Tiếp tục điều 

chỉnh nội dung dạy học trong chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo 

hướng tinh giản, tiếp cận định hướng chương trình giáo dục phổ thông mới; thực 

hiện thường xuyên, hiệu quả các phương pháp, hình thức và kĩ thuật dạy học tích 

cực; đổi mới phương thức đánh giá học sinh. Tích cực đổi mới nội dung, phương 
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thức giáo dục hướng nghiệp gắn với thực tiễn sản xuất, kinh doanh tại địa phương. 

Tăng cường phân cấp quản lí, thực hiện quyền tự chủ của nhà trường trong việc 

thực hiện kế hoạch giáo dục. 

B. CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ 

I. Thực hiện kế hoạch giáo dục  

1. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, linh hoạt, sáng tạo chương trình, 

kế hoạch giáo dục, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giáo dục. 

1.1. Trên cơ sở đảm bảo chuẩn kiến thức, kỹ năng và thái độ của từng cấp 

học trong Chương trình giáo dục phổ thông hiện hành, hướng dẫn điều chỉnh nội 

dung dạy học tại Công văn số 5842/BGDĐT-VP ngày 01/9/2011 và các văn bản 

hướng dẫn của Bộ GDĐT, các sở GDĐT, phòng GDĐT giao quyền chủ động cho 

các cơ sở giáo dục trung học tiếp tục điều chỉnh nội dung dạy học trong chương 

trình giáo dục phổ thông hiện hành theo hướng tinh giản, tiếp cận định hướng 

chương trình giáo dục phổ thông mới; xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục 

phù hợp với điều kiện thực tế. 

1.2. Các tổ/nhóm chuyên môn, giáo viên chủ động rà soát, tinh giảm nội 

dung dạy học phù hợp với chuẩn kiến thức, kỹ năng và thái độ của chương trình 

môn học; khuyến khích giáo viên thiết kế lại các tiết học trong sách giáo khoa 

thành các bài học theo chủ đề (trong mỗi môn học hoặc liên môn) để tổ chức cho 

học sinh hoạt động học tích cực, tự lực chiếm lĩnh kiến thức và vận dụng vào thực 

tiễn; chú trọng lồng ghép giáo dục đạo đức và giá trị sống, rèn luyện kĩ năng sống, 

hiểu biết xã hội, thực hành pháp luật. Kế hoạch dạy học của tổ/nhóm chuyên môn, 

giáo viên phải được lãnh đạo nhà trường nhận xét, góp ý, phê duyệt trước khi thực 

hiện và là căn cứ để kiểm tra, giám sát trong quá trình thực hiện. 

1.3. Nâng cao chất lượng và hiệu quả sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn trong 

trường và cụm trường về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá; thực 

hiện có hiệu quả Công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH ngày 08/10/2014 và Công văn 

số 141/BGDĐT-GDTrH ngày 12/01/2015 của Bộ GDĐT trong tổ chức sinh hoạt 

chuyên môn dựa trên "nghiên cứu bài học" và đánh giá giờ dạy của giáo viên. 

2. Tiếp tục thực nghiệm mô hình trường học mới cấp trung học cơ sở 

(THCS) đối với một số học sinh lớp 9 của một số trường THCS thuộc các tỉnh: 
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Lào Cai, Hòa Bình, Kon Tum, ĐắkLắk, Khánh Hòa; triển khai mô hình trường 

học mới đối với lớp 6, lớp 7 và lớp 8 theo Công văn số 4068/BGDÐT-GDTrH 

ngày 18/8/2016 của Bộ GDĐT về việc triển khai mô hình trường học mới từ năm 

học 2016-2017 và Công văn số 3459/BGDÐT-GDTrH ngày 08/8/2017 của Bộ 

GDĐT về việc rà soát, đảm bảo các điều kiện thực hiện mô hình trường học mới 

và các Công văn số 4668/BGDĐT-GDTrH ngày 10/9/2015, số 4669/BGDĐT-

GDTrH ngày 10/9/2015, số 6359/BGDĐT-GDTrH ngày 04/12/2015, số 

1392/BGDĐT-GDTrH ngày 05/4/2017 của Bộ GDĐT. 

3. Các sở GDĐT chỉ đạo các cơ sở giáo dục có đủ điều kiện về giáo viên, cơ 

sở vật chất, nhất là các trường phổ thông dân tộc nội trú, phổ thông dân tộc bán 

trú, huy động được các điều kiện tổ chức dạy học 2 buổi/ngày theo tinh thần Công 

văn số 7291/BGDĐT-GDTrH ngày 01/11/2010 của Bộ GDĐT để tăng cường thời 

lượng cho các hoạt động phụ đạo học sinh yếu, bồi dưỡng học sinh giỏi, hoạt 

động giáo dục trải nghiệm, nghiên cứu khoa học phù hợp với đối tượng học sinh. 

4. Tiếp tục lựa chọn và thí điểm áp dụng phù hợp các chương trình giáo dục, 

sách giáo khoa; mô hình và phương thức dạy học, kiểm tra, đánh giá của các nước 

có nền giáo dục tiên tiến. 

5. Tập trung nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ 

5.1. Đối với môn tiếng Anh 

- Những trường THCS và THPT tham gia dạy học chương trình tiếng Anh 

theo Đề án "Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 

2008-2020" (sau đây gọi là chương trình mới) tiếp tục nâng cao năng lực giáo 

viên và điều kiện cơ sở vật chất để tăng số học sinh và số lớp thực hiện chương 

trình mới; triển khai mở rộng dạy chương trình mới đối với các trường có đủ điều 

kiện theo Công văn số 2653/BGDĐT-GDTrH ngày 23/5/2014 của Bộ GDĐT; 

tăng cường huy động các điều kiện về giáo viên và cơ sở vật chất để có thể thu 

nhận hết số học sinh đã hoàn thành chương trình mới lớp 5 vào học tiếp chương 

trình mới ở lớp 6. 

- Tiếp tục thực hiện việc kiểm tra, đánh giá theo Công văn số 

5333/BGDĐT-GDTrH ngày 29/9/2014 và Công văn số 3333/BGDĐT-GDTrH 

ngày 07/7/2016 của Bộ GDĐT về việc sử dụng định dạng đề thi đánh giá năng lực 
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tiếng Anh dành cho học sinh phổ thông từ năm học 2015-2016 của Bộ GDĐT. 

Lập kế hoạch và bố trí kinh phí tổ chức đánh giá năng lực đầu ra Bậc 2 đối với 

học sinh lớp 9 và Bậc 3 đối với học sinh lớp 12 học theo chương trình mới. 

- Đối với các trường, lớp chưa đủ điều kiện thực hiện chương trình mới: tiếp 

tục thực hiện theo hướng dẫn năm học 2010-2011 về dạy học ngoại ngữ trong 

trường THCS, THPT; tích cực chuẩn bị điều kiện để có thể sớm chuyển sang dạy 

theo chương trình mới. 

- Khuyến khích triển khai thí điểm dạy học song ngữ tiếng Anh đối với môn 

Toán và các môn khoa học tự nhiên tại các trường THPT chuyên và các trường 

THCS, THPT khác có đủ điều kiện. Tích cực triển khai xây dựng trường học điển 

hình về dạy và học ngoại ngữ theo hướng dẫn của Bộ GDĐT. 

5.2. Đối với môn tiếng Pháp  

- Đối với chương trình song ngữ: Tiếp tục thực hiện Quyết định số 

4113/QĐ-BGDĐT ngày 16/6/2009 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về Kế hoạch giáo 

dục áp dụng cho Chương trình song ngữ tiếng Pháp và môn tiếng Pháp ngoại ngữ 

2, đồng thời thực hiện theo công văn hướng dẫn riêng về Chương trình song ngữ 

tiếng Pháp và Chương trình tăng cường tiếng Pháp. 

- Đối với chương trình tiếng Pháp ngoại ngữ 1 và tiếng Pháp chuyên: Triển 

khai thực hiện Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 của Bộ 

trưởng Bộ GDĐT về việc ban hành chương trình giáo dục phổ thông. Ở những nơi 

có điều kiện, các cơ sở giáo dục chủ động xây dựng chương trình tiếng Pháp 

chuyên của nhà trường dựa trên chương trình tiếng Pháp song ngữ do Bộ GDĐT 

ban hành kèm theo Quyết định số 3452/QĐ-BGDĐT ngày 18/8/2010 của Bộ 

trưởng Bộ GDĐT, khuyến khích học sinh học thêm môn Toán bằng tiếng Pháp.  

- Đối với chương trình tiếng Pháp ngoại ngữ 2: Triển khai thực hiện Quyết 

định số 4113/QĐ-BGDĐT ngày 16/6/2009 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về Kế hoạch 

giáo dục áp dụng cho Chương trình song ngữ tiếng Pháp và môn tiếng Pháp ngoại 

ngữ 2. Ở những nơi có nhu cầu, đủ điều kiện và học sinh tự nguyện tham gia, sở 

GDĐT đăng ký với Bộ GDĐT để triển khai dạy học chương trình tiếng Pháp 

ngoại ngữ 2 theo bộ sách tiếng Pháp ngoại ngữ  2 do Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ 

hỗ trợ biên soạn. 



168 
 

5.3. Tổ chức dạy tiếng Nhật, tiếng Đức, tiếng Trung, tiếng Nga (là môn 

ngoại ngữ 1 hoặc môn ngoại ngữ 2) ở những nơi có nhu cầu, đủ điều kiện và do 

cha mẹ học sinh, học sinh tự nguyện tham gia. 

Triển khai thí điểm Chương trình tiếng Hàn Quốc ngoại ngữ 2 theo Công 

văn số 2619/BGDĐT-ĐANN ngày 03/6/2016 của Bộ GDĐT về việc Hướng dẫn 

triển khai thí điểm dạy học tiếng Hàn Quốc năm học 2016-2017 đối với giáo dục 

phổ thông. 

6. Tuyên truyền nâng cao nhận thức về công tác giáo dục hướng nghiệp và 

phân luồng học sinh trong giáo dục trung học. Đổi mới nội dung, hình thức giáo 

dục hướng nghiệp trong nhà trường gắn với thực tiễn sản xuất, kinh doanh tại địa 

phương; xây dựng cơ chế thu hút sự tham gia của cơ sở dạy nghề, doanh nghiệp 

trong xây dựng chương trình, tài liệu và đánh giá kết quả giáo dục hướng nghiệp ở 

trường phổ thông. Cung cấp rộng rãi thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã 

hội, nhu cầu của thị trường lao động, nhằm định hướng các hoạt động giáo dục 

đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động, phục vụ nhu cầu của địa phương. 

Dựa vào chương trình dạy nghề phổ thông của Bộ GDĐT để chọn lựa, bổ 

sung các chương trình dạy nghề đáp ứng yêu cầu phát triển năng lực và phẩm chất 

của học sinh, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương và điều kiện 

dạy học của nhà trường, trung tâm; tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị, bố trí đủ số 

lượng và bồi dưỡng nâng cao chất lượng giáo viên làm công tác giáo dục hướng 

nghiệp trong các trường trung học phổ thông để nâng cao chất lượng giáo dục 

nghề phổ thông. 

7. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TƯ ngày 

15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường giáo dục pháp luật, giáo dục phòng chống 

tham nhũng; chú trọng tuyên truyền, giáo dục chủ quyền quốc gia về biên giới, 

biển đảo; sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; bảo vệ môi trường; đa dạng 

sinh học và bảo tồn thiên nhiên; ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh và 

giảm nhẹ thiên tai; giáo dục an toàn giao thông,…theo hướng dẫn của Bộ GDĐT. 

Chú ý cập nhật các nội dung học tập gắn với thời sự quê hương, đất nước, số liệu 

thống kê đối với các môn Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân. 
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8. Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục hòa nhập cho học sinh khuyết 

tật; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và truyển thông trong việc triển 

khai hình thức giáo dục từ xa cho học sinh khuyết tật. 

9. Chỉ đạo các cơ sở giáo dục trung học tổ chức tốt hoạt động "Tuần sinh 

hoạt tập thể" đầu năm học mới theo hướng dẫn của Bộ GDĐT, quan tâm đối với 

các lớp đầu cấp nhằm giúp học sinh làm quen với điều kiện học tập, sinh hoạt và 

tiếp cận phương pháp dạy học và giáo dục trong nhà trường. Tuyên truyền về mục 

đích, ý nghĩa của Ngày khai giảng, Lễ tri ân, Lễ chào cờ Tổ quốc; hướng dẫn học 

sinh hát Quốc ca đúng nhạc và lời để hát tại các buổi Lễ chào cờ đầu tuần theo 

đúng nghi thức, thể hiện nhiệt huyết, lòng tự hào dân tộc của tuổi trẻ Việt Nam. 

Hướng dẫn học sinh ôn luyện bài thể dục buổi sáng, bài thể dục giữa giờ 

theo quy định. Duy trì nền nếp thực hiện các bài thể dục nói trên vận dụng vào tập 

luyện thường xuyên trong suốt năm học. 

10. Việc tổ chức các hoạt động tập thể, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên 

lớp, hoạt động ngoại khóa cần chuyển mạnh sang hướng hoạt động trải nghiệm 

sáng tạo; tăng cường tổ chức và quản lí các hoạt động giáo dục kĩ năng sống theo 

Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT ngày 28/02/2014 của Bộ GDĐT ban hành quy 

định về Quản lý hoạt động giáo dục kĩ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ 

chính khóa. 

II. Đổi mới phƣơng pháp, hình thức dạy học và kiểm tra, đánh giá 

1. Đổi mới phương pháp dạy học 

Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực, chủ 

động, sáng tạo, rèn luyện phương pháp tự học và vận dụng kiến thức, kĩ năng của 

học sinh theo tinh thần Công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH ngày 08/10/2014 của 

Bộ GDĐT. 

Tiếp tục quán triệt tinh thần giáo dục tích hợp khoa học - công nghệ - kỹ 

thuật - toán (Science - Technology - Engineering – Mathematic:STEM) trong việc 

thực hiện dạy học những môn học liên quan. Mở rộng thí điểm giáo dục STEM tại 

một số cơ sở giáo dục trung học có đủ điều kiện. 

2. Đổi mới hình thức tổ chức dạy học 
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- Đa dạng hóa các hình thức dạy học/giáo dục; ngoài việc tổ chức cho học 

sinh thực hiện các nhiệm vụ học tập ở trên lớp, cần coi trọng giao nhiệm vụ và 

hướng dẫn học sinh học tập ở nhà, ở ngoài nhà trường và cộng đồng. Tiếp tục 

thực hiện tốt việc sử dụng di sản văn hóa trong dạy học theo Hướng dẫn số 

73/HD-BGDĐT-BVHTTDL ngày16/01/2013 của liên Bộ GDĐT, Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch. 

- Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học đối với học sinh trung học; động 

viên học sinh trung họctích cực tham gia Cuộc thi khoa học kĩ thuật theo Công 

văn số 3486/BGDĐT-GDTrH ngày 09/8/2017 của Bộ GDĐT về hướng dẫn triển 

khai hoạt động nghiên cứu khoa học và tổ chức Cuộc thi khoa học kĩ thuật cấp 

quốc gia học sinh trung học năm học 2017-2018. 

- Chỉ đạo các cơ sở giáo dục trung học xây dựng và sử dụng tủ sách lớp học, 

phát động tuần lễ "Hưởng ứng học tập suốt đời" và phát triển văn hóa đọc gắn với 

xây dựng câu lạc bộ khoa học trong các nhà trường. 

- Khuyến khích tổ chức, thu hút học sinh tham gia các hoạt động trải nghiệm 

sáng tạo góp phần phát triển năng lực học sinh trên cơ sở tự nguyện của nhà 

trường, cha mẹ học sinh và học sinh, phù hợp với đặc điểm tâm sinh lí và chương 

trình giáo dục; tăng cường giao lưu, hợp tác nhằm thúc đẩy học sinh hứng thú học 

tập, rèn luyện kĩ năng sống, bổ sung hiểu biết về các giá trị văn hóa truyền thống 

dân tộc và văn hóa thế giới. Thực hiện nghiêm túc Công văn số 1915/BGDĐT-

GDTrH ngày 05/5/2017 của Bộ GDĐT về việc tinh giảm các cuộc thi dành cho 

giáo viên và học sinh phổ thông; không giao chỉ tiêu, không lấy thành tích của các 

cuộc thi và hoạt động giao lưu nói trên làm tiêu chí để xét thi đua đối với các đơn 

vị có học sinh tham gia. 

3. Đổi mới kiểm tra, đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục trung học 

- Nâng cao chất lượng tuyển sinh đầu vào cấp THCS và THPT. Các sở 

GDĐT chỉ đạo các cơ sở giáo dục có số lượng học sinh đăng ký vào học lớp 6 

nhiều hơn so với chỉ tiêu tuyển sinh căn cứ các quy định hiện hành để xây dựng 

phương án tuyển sinh phù hợp, trình cấp có thẩm quyền ở địa phương xem xét, 

quyết định. 
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- Giao quyền chủ động cho các cơ sở giáo dục và giáo viên trong việc kiểm 

tra, đánh giá thường xuyên và đánh giá định kỳ; chỉ đạo và tổ chức chặt chẽ, 

nghiêm túc, đúng quy chế ở tất cả các khâu ra đề, coi, chấm và nhận xét, đánh giá 

học sinh trong việc thi và kiểm tra; đảm bảo thực chất, khách quan, trung thực, 

công bằng, đánh giá đúng năng lực và sự tiến bộ của học sinh. 

- Chú trọng đánh giá thường xuyên đối với tất cả học sinh: đánh giá qua các 

hoạt động trên lớp; đánh giá qua hồ sơ học tập, vở học tập; đánh giá qua việc học 

sinh báo cáo kết quả thực hiện một dự án học tập, nghiên cứu khoa học kĩ thuật, 

báo cáo kết quả thực hành, thí nghiệm; đánh giá qua bài thuyết trình (bài viết, bài 

trình chiếu, video…) về kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập. Giáo viên có thể sử 

dụng các hình thức đánh giá trên thay cho các bài kiểm tra hiện hành. 

- Thực hiện nghiêm túc việc xây dựng đề thi, kiểm tra cuối học kì, cuối năm 

học theo ma trận và viết câu hỏi phục vụ ma trận đề. Đề kiểm tra bao gồm các câu 

hỏi, bài tập (tự luận hoặc trắc nghiệm) theo 4 mức độ yêu cầu: Nhận biết (nhắc lại 

hoặc mô tả đúng kiến thức, kĩ năng đã học); Thông hiểu (diễn đạt đúng kiến thức 

hoặc mô tả đúng kĩ năng đã học bằng ngôn ngữ theo cách của riêng mình, phân 

tích, giải thích, so sánh, áp dụng trực tiếp kiến thức, kĩ năng đã biết để giải quyết 

các tình huống, vấn đề trong học tập); Vận dụng (kết nối và sắp xếp lại các kiến 

thức, kĩ năng đã học để giải quyết thành công tình huống, vấn đề tương tự tình 

huống, vấn đề đã học); Vận dụng cao (vận dụng được các kiến thức, kĩ năng để 

giải quyết các tình huống, vấn đề mới, không giống với những tình huống, vấn đề 

đã được hướng dẫn; đưa ra những phản hồi hợp lí trước một tình huống, vấn đề 

mới trong học tập hoặc trong cuộc sống). Căn cứ vào mức độ phát triển năng lực 

của học sinh, giáo viên và nhà trường xác định tỉ lệ các câu hỏi, bài tập theo 4 

mức độ yêu cầu trong các bài kiểm tra trên nguyên tắc đảm bảo sự phù hợp với 

đối tượng học sinh và tăng dần tỉ lệ các câu hỏi, bài tập ở mức độ yêu cầu vận 

dụng, vận dụng cao. 

- Kết hợp một cách hợp lí giữa hình thức tự luận với trắc nghiệm khách 

quan, giữa kiểm tra lí thuyết và kiểm tra thực hành trong các bài kiểm tra; tiếp tục 

nâng cao yêu cầu vận dụng kiến thức liên môn vào thực tiễn; tăng cường ra các 

câu hỏi mở, gắn với thời sự quê hương, đất nước đối với các môn khoa học xã hội 
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và nhân văn để học sinh được bày tỏ chính kiến của mình về các vấn đề kinh tế, 

chính trị, xã hội. 

- Tăng cường tổ chức hoạt động đề xuất và lựa chọn, hoàn thiện các câu hỏi, 

bài tập kiểm tra theo định hướng phát triển năng lực để bổ sung cho thư viện câu 

hỏi của nhà trường. Tăng cường xây dựng nguồn học liệu mở (thư viện học liệu) 

về câu hỏi, bài tập, đề thi, kế hoạch bài học, tài liệu tham khảo có chất lượng trên 

trang mạng "Trường học kết nối" (tại địa chỉ http://truonghocketnoi.edu.vn) của 

sở GDĐT, phòng GDĐT và các nhà trường. Chỉ đạo cán bộ quản lí, giáo viên và 

học sinh tích cực tham gia các hoạt động chuyên môn trên trang mạng "Trường 

học kết nối" về xây dựng các chuyên đề dạy học tích hợp, liên môn; đổi mới 

phương pháp, hình thức dạy học và kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển 

năng lực học sinh. 

- Đẩy mạnh công tác đánh giá ngoài, thực hiện thường xuyên việc kiểm định 

chất lượng giáo dục đối với các cơ sở giáo dục THCS và THPT. 

III. Phát triển đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lí 

1. Nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn, bồi dưỡng đội ngũ giáo 

viên, cán bộ quản lí 

- Các sở GDĐT triển khai tốt các đợt tập huấn cán bộ quản lý, giáo viên 

theo hướng dẫn của Bộ GDĐT (trực tiếp và qua mạng); tổ chức tốt việc tập huấn 

tại địa phương về các nội dung đã được tiếp thu trong các đợt tập huấn của Bộ 

GDĐT như: Phương pháp và kĩ thuật dạy học theo mô hình trường học mới cấp 

THCS; Phương pháp, kĩ thuật dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát 

triển năng lực học sinh; Tổ chức công tác nghiên cứu khoa học kĩ thuật và cuộc 

thi khoa học kĩ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học;... 

- Đổi mới phương thức, nâng cao hiệu quả công tác bồi dưỡng cán bộ quản 

lí, giáo viên về chuyên môn và nghiệp vụ theo chuẩn hiệu trưởng, chuẩn nghề 

nghiệp giáo viên theo các hướng dẫn của Bộ GDĐT. Tăng cường các hình thức 

bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lí và hỗ trợ hoạt động dạy học và quản lí qua 

trang mạng "Trường học kết nối" theo hướng dẫn của Bộ GDĐT. 

- Đẩy mạnh việc chuẩn hóa năng lực đội ngũ giáo viên tiếng Anh đồng bộ 

các cấp học Tiểu học, THCS, THPT trên từng địa bàn (huyện/quận/thị xã) để mở 

http://truonghocketnoi.edu.vn/
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rộng diện học sinh được học tiếng Anh theo chương trình mới từ Tiểu học lên 

THCS và THPT. Tổ chức bồi dưỡng theo chuẩn quy định của Bộ GDĐT đáp ứng 

việc triển khai Đề án "Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân 

giai đoạn 2008-2020" tại địa phương, cơ sở giáo dục. Những giáo viên chưa đạt 

chuẩn năng lực tiếng Anh hoặc chưa được bồi dưỡng về phương pháp dạy tiếng 

Anh thì được bố trí đi học để đạt chuẩn/yêu cầu trước khi phân công dạy học. 

- Tiếp tục đổi mới sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn trong các cơ sở giáo dục 

trung học dựa trên nghiên cứu bài học. Chú trọng xây dựng đội ngũ giáo viên cốt 

cán các môn học trong các cơ sở giáo dục trung học. Chủ động triển khai các hoạt 

động chuyên môn trên trang mạng "Trường học kết nối" (không gian quản lí của 

sở GDĐT đã được cấp đầy đủ các chức năng tổ chức và quản lí các hoạt động 

chuyên môn) để tổ chức, chỉ đạo và hỗ trợ hoạt động bồi dưỡng giáo viên, cán bộ 

quản lí; tăng cường tổ chức sinh hoạt chuyên môn tại trường, cụm trường, 

phòng/sở GDĐT (trực tiếp và qua mạng) theo hướng dẫn tại Công văn số 

5555/BGDĐT-GDTrH ngày 08/10/2014 của Bộ GDĐT. 

- Thực hiện Công văn số 141/BGDĐT-GDTrH ngày 12/01/2015 của Bộ 

GDĐT về việc xây dựng tiêu chí đánh giá, xếp loại giờ dạy của giáo viên trong 

hội thi giáo viên dạy giỏi; nâng cao chất lượng và phát huy hiệu quả của hội thi 

giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm giỏi, tổng phụ trách Đội giỏi theo hướng 

dẫn của Bộ GDĐT. 

2. Tăng cường quản lí đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lí giáo dục 

- Các trường trung học cần chủ động rà soát, bố trí sắp xếp đội ngũ để đảm 

bảo về số lượng, chất lượng, cân đối về cơ cấu giáo viên các môn học, nhất là các 

môn Tin học, Ngoại ngữ, Giáo dục công dân, Mĩ thuật, Âm nhạc, Công nghệ, Thể 

dục, Giáo dục quốc phòng - an ninh, Tư vấn trường học, nhân viên phụ trách thư 

viện, thiết bị dạy học. 

- Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện đổi mới nội dung, phương 

pháp, hình thức dạy học và kiểm tra, đánh giá nhằm điều chỉnh những sai sót, lệch 

lạc; biến quá trình kiểm tra thành quá trình tự kiểm tra, tự đánh giá của giáo viên 

trong việc nâng cao chất lượng giảng dạy của mình. 
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- Các sở/phòng GDĐT quan tâm, kiểm tra đôn đốc, chấn chỉnh khắc phục 

những hạn chế để có đủ đội ngũ giáo viên cơ hữu của các trường trung học ngoài 

công lập; từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục, phát huy tính năng 

động, sáng tạo, áp dụng các mô hình tiên tiến của loại hình trường này.  

 IV. Rà soát, quy hoạch mạng lƣớicơ sở giáo dục; sử dụng hiệu quả cơ 

sở vật chất, thiết bị dạy học; đầu tƣ xây dựng trƣờng chuẩn quốc gia; phát 

triển hệ thống trƣờng THPT chuyên, trƣờng chất lƣợng cao 

1. Rà soát quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục 

- Các địa phương tiếp tục rà soát quy hoạch lại mạng lưới trường, lớp gắn 

với các điều kiện đảm bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo 

dục phổ thông; chú trọng phát triển các trường phổ thông dân tộcnội trú, trường 

phổ thông dân tộc bán trú, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh học tập. Đối với 

khu vực thành phố, việcquy hoạch trường, lớp cần theo hướng mở rộng ra khu 

vực ngoại ô để khắc phục tình trạng sĩ số lớp quá đông do thiếu quỹ đất. Tăng 

cường xã hội hóa để thành lập mới các trường tư thục chất lượng cao. Đối với các 

khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn cần có lộ trình sắp xếp điểm 

trường, lớp hợp lý. 

- Chỉ đạo các địa phương thực hiện việc rà soát và chấm dứt việc tổ chức 

các cơ sở giáo dục cấp THCStheo kiểu biến tướng các trường chuyên. 

2. Sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị dạy học 

- Sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí ngân sách Nhà nước kết hợp với các 

nguồn huy động hợp pháp khác để tăng cường cơ sở vật chất, xây dựng phòng học 

bộ môn, thư viện, nhà đa năng, vườn trường, nhất là đối với các trường phổ thông 

dân tộc nội trú, phổ thông dân tộc bán trú. Đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, vận 

động, huy động các nguồn lực xã hội để xây dựng, cải tạo cảnh quan trường học 

đạt tiêu chuẩn xanh - sạch - đẹp, an toàn theo qui định; xây dựng môi trường sư 

phạm lành mạnh thực sự để thu hút học sinh đến trường; tổ chức cho cán bộ, giáo 

viên và học sinh tham gia thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của 

địa phương… 

- Tổ chức kiểm tra, rà soát thực trạng thiết bị dạy học để có kế hoạch sửa 

chữa và bổ sung kịp thời theo danh mục thiết bị dạy học tối thiểu ban hành theo 
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Thông tư số 19/2009/TT-BGDĐT ngày 11/8/2009 và Thông tư số 01/2010/TT-

BGDĐT ngày 18/01/2010 của Bộ GDĐT. Thực hiện nghiêm túc Công văn số 

7842/BGDĐT-CSVCTBTH ngày 28/10/2013 của Bộ GDĐTvề việc đầu tư mua 

sắm thiết bị dạy học, học liệu các cơ sở giáo dục đào tạo. Tiếp tục triển khai Đề án 

"Phát triển thiết bị dạy học tự làm giáo dục mầm non và phổ thông giai đoạn 2010-

2015" theo Quyết định số 4045/QĐ-BGDĐT ngày 16/9/2010 của Bộ GDĐT. Tăng 

cường bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của viên chức làm công 

tác thiết bị dạy học; chỉ đạo các trường yêu cầu giáo viên tăng cường sử dụng thiết 

bị dạy học của nhà trường để đảm bảo việc dạy học có chất lượng. 

- Quan tâm đầu tư các điều kiện và tận dụng tối đa cơ sở vật chất nhà trường 

để tổ chức dạy học 2 buổi/ngày, đảm bảo chất lượng giáo dục toàn diện theo 

hướng kết hợp dạy học văn hóa với tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo 

nhằm giáo dục tình cảm, đạo đức, giáo dục thể chất, rèn luyện kĩ năng sống cho 

học sinh, đặc biệt là học sinh người dân tộc thiểu số, học sinh vùng có điều kiện 

kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.  

3. Các sở GDĐT chủ động tham mưu UBND tỉnh, thành phố tiếp tục đầu tư 

nguồn lực, chỉ đạo xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện công tác xây dựng 

trường chuẩn quốc gia gắn với chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông 

thôn mới. 

4. Tiếp tục triển khai các giải pháp nhằm xây dựng và phát triển hệ thống 

trường THPT chuyên trong giai đoạn tới. Khuyến khích các trường THPT có điều 

kiện về đội ngũ cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên, cơ sở vật chất hiện đại thực 

hiện những mục tiêu, giải pháp như trường THPT chuyên. 

Khuyến khích các trường tư thục phát triển theo định hướng chất lượng cao, 

trường quốc tế phù hợp với nhu cầu học tập tự nguyện của học sinh đóng trên địa bàn. 

V. Tăng cƣờng ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý 

1. Chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức dạy học; tăng 

cường sử dụng các mô hình học kết hợp giữa lớp học truyền thống với các lớp học 

trực tuyến nhằm tiết kiệm thời gian và chi phí cũng như tăng cường sự công bằng 

trong việc tiếp cận các dịch vụ giáo dục chất lượng cao... 
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2. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong tổ chức 

và quản lí các hoạt động chuyên môn, quản lý kết quả học tập của học sinh; tăng 

cường mối liên hệ giữa nhà trường với cha mẹ học sinh và cộng đồng; phấn đấu 

hết năm học 2017-2018 có 100% số trường THPT và đa số trường THCS sử dụng 

sổ điểm điện tử, học bạ điện tử. 

3. Xây dựng kế hoạch và đôn đốc các cơ sở giáo dục nhập số liệu vào hệ 

thống EMIS theo đúng tiến độ, đảm bảo tính chính xác của số liệu. Khai thác và 

sử dụng thống nhất bộ số liệu về: trường, lớp, học sinh, giáo viên… toàn ngành và 

trong báo cáo các cấp; tăng cường tổ chức hội nghị, hội thảo, tập huấn, bồi dưỡng 

giáo viên, cán bộ quản lí giáo dục bằng hình thức trực tuyến. 

4. Nâng cao chất lượng và sử dụng có hiệu quả Hệ thống thông tin điện tử 

quản lí phổ cập giáo dục-xóa mù chữ và kiểm tra tính xác thực của các số liệu trên 

hệ thống. 

VI. Duy trì, nâng cao kết quả phổ cập giáo dục 

1. Tích cực triển khai thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 05/12/2011 của 

Bộ Chính trị, Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 của Chính phủ về phổ 

cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học 

và phổ cập giáo dục THCS vàThông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22/3/2016 

của Bộ GDĐT Quy định về điều kiện đảm bảo và nội dung, quy trình và thủ tục 

kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ, tăng cường phân 

luồng học sinh sau THCS và xóa mù chữ cho người lớn. 

2. Quan tâm việc củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục các cấp, 

đội ngũ cán bộ giáo viên chuyên trách phổ cập giáo dục; thực hiện tốt việc quản lí 

và lưu trữ hồ sơ phổ cập giáo dục; coi trọng công tác điều tra cơ bản, rà soát đánh 

giá kết quả và báo cáo hằng năm về thực trạng tình hình phổ cập giáo dục.  

3. Tích cực huy động các đối tượng diện phổ cập giáo dục THCS ra lớp; 

nắm chắc tình hình, nguyên nhân học sinh bỏ học và có giải pháp khắc phục tình 

trạng này; vận động nhiều lực lượng tham gia nhằm duy trì sĩ số học sinh; củng 

cố, duy trì và nâng cao tỉ lệ, chất lượng đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS. 

4. Các trường THCS, THPT phối hợp với các trung tâm học tập cộng đồng 

triển khai các nhiệm vụ đổi mới giáo dục phổ thông trong cộng đồng. 
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VII. Đổi mới công tác quản lí giáo dục trung học  

1. Rà soát văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn khác trong 

lĩnh vực giáo dục nhằm phát hiện các quy định trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng 

chéo, hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp với thực tế, không đáp ứng yêu cầu đổi 

mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo để kịp thời kiến nghị cấp có thẩm quyền 

hoặc ban hành theo thẩm quyền văn bản sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc thay thế. 

2. Đẩy mạnh cải cách hành chính trong giáo dục và đào tạo; đơn giản hóa 

các thủ tục hành chính, bảo đảm gọn nhẹ; đẩy mạnh triển khai thực hiện các dịch 

vụ công trực tuyến. Xây dựng và ban hành cơ chế thanh tra, kiểm tra, giám sát, 

nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi chính sách, pháp luật. 

3. Tăng cường đổi mới quản lí việc thực hiện chương trình và kế hoạch giáo 

dục theo hướng phân cấp, giao quyền tự chủ cho các cơ sở giáo dục; thực hiện 

nghiêm kỷ cương, nền nếp trong dạy học, kiểm tra đánh giá và thi. Đề cao tinh 

thần đổi mới và sáng tạo trong quản lý và tổ chức các hoạt động giáo dục. 

4. Chú trọng quản lí, phối hợp hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh 

theo quy định tại Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011 của Bộ 

GDĐT; tăng cường quản lí chặt chẽ việc dạy thêm, học thêm, khắc phục tình 

trạng dạy thêm, học thêm sai quy định; quản lí các khoản tài trợ đúng theo Thông 

tư số 29/2012/TT-BGDĐT ngày 10/9/2012 của Bộ GDĐT qui định về tài trợ cho 

các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. 

5. Đẩy mạnh công tác truyền thông, tập trung vào các hoạt động đổi mới 

trong giáo dục trung học, trong đó đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền để thống nhất 

nhận thức, tạo sự đồng thuận và huy động sự tham giacủa xã hội đối với công 

cuộc đổi mới, phát triển giáo dục trung học. 

6. Kiểm tra, rà soát và tăng cường quản lí các cơ sở giáo dục trung họccó 

yếu tố nước ngoài, các chương trình giảng dạy của nước ngoài hoặc bằng tiếng 

nước ngoài tại các cơ sở giáo dục trung học của Việt Nam; các cơ sở giáo dục 

ngoài công lập.   

7. Tiếp tục chấn chỉnh việc lạm dụng hồ sơ, sổ sách trong nhà trường theo 

Công văn số 68/BGDĐT-GDTrH ngày 07/01/2014 và các văn bản chỉ đạo khác 

của Bộ GDĐT. Thực hiện tốt việc quản lí và sử dụng xuất bản phẩm tham khảo 
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trong giáo dục phổ thông theo Thông tư số 21/2014/TT-BGDĐTngày 07/7/2014 

của Bộ GDĐT.  

VIII. Đổi mới công tác thi đua, khen thƣởng 

Đổi mới công tác thi đua, khen thưởng bảo đảm công khai, minh bạch với 

các tiêu chí rõ ràng, cụ thể gắn với hiệu quả công việc được giao; khuyến khích 

các địa phương có nhiều mô hình đổi mới và sáng tạo, vượt qua khó khăn để hoàn 

thành tốt nhiệm vụ giáo dục trung học. Thực hiện chế độ báo cáo đầy đủ và đúng 

thời hạn./. 

Nơi nhận:     

- Bộ trưởng (để b/cáo);  

- Các Thứ trưởng (để ph/hợp chỉ đạo);  

- Các sở GDĐT; các đại học, trường đại học có  

trường THPT; trường THPT trực thuộc (để th/hiện);                                                

- Các cơ quan thuộc Bộ (để th/hiện); 

- Website Bộ GDĐT; 

- Lưu: VT, Vụ GDTrH. 

KT. BỘ TRƢỞNG 

THỨ TRƢỞNG 

 

(Đã kí) 

 

Nguyễn Thị Nghĩa 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

Số:  4612 /BGDĐT-GDTrH 

V/v hướng dẫn thực hiện chương trình 

giáo dục phổ thông hiện hành theo định 

hướng phát triển năng lực và phẩm chất 

học sinh  từ năm học 2017-2018 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự  do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2017 

 

                      Kính gửi: 

 

- Các sở giáo dục và đào tạo; 

- Cục Nhà trường, Bộ Quốc phòng; 

- Các trường phổ thông trực thuộc. 

 Ngày 01 tháng 9 năm 2011, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã ban hành 

Công văn số 5842/BGDĐT-VP về việc hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học giáo 

dục phổ thông theo hướng tinh giản để dạy và học phù hợp với chuẩn kiến thức, kỹ 

năng, phù hợp với thời lượng dạy học và điều kiện thực tế của nhà trường. 

 Nhằm tiếp tục thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo 

định hướng phát triển năng lực, phẩm chất người học (sau đây gọi là học sinh), Bộ 

GDĐT yêu cầu các sở GDĐT chỉ đạo các cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục 

thường xuyên (sau đây gọi là nhà trường) triển khai thực hiện một số công việc 

sau đây: 

 1. Thực hiện có hiệu quả việc xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường 

a) Tiếp tục rà soát nội dung dạy học trong sách giáo khoa hiện hành, tinh 

giản những nội dung dạy học vượt quá mức độ cần đạt về kiến thức, kỹ năng của 

chương trình giáo dục phổ thông hiện hành; điều chỉnh để tránh trùng lặp nội 

dung giữa các môn học, hoạt động giáo dục; bổ sung, cập nhật những thông tin 

mới phù hợp thay cho những thông tin cũ, lạc hậu; không dạy những nội dung, bài 

tập, câu hỏi trong sách giáo khoa vượt quá mức độ cần đạt về kiến thức, kỹ năng 

của chương trình giáo dục phổ thông hiện hành; tuyệt đối không dạy những nội 

dung ngoài sách giáo khoa; 
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 b) Căn cứ chương trình giáo dục phổ thông hiện hành, lựa chọn các chủ 

đề, rà soát nội dung các bài học trong sách giáo khoa hiện hành tương ứng với chủ 

đề đó để sắp xếp lại thành một số bài học tích hợp của từng môn học hoặc liên 

môn; từ đó, xây dựng kế hoạch giáo dục cho từng môn học, hoạt động giáo dục 

theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất học sinh phù hợp với điều kiện 

thực tế của nhà trường. 

 2. Đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học 

 a) Tăng cường tập huấn, hướng dẫn giáo viên về hình thức, phương pháp, 

kỹ thuật dạy học tích cực; xây dựng kế hoạch bài học theo hướng tăng cường, 

phát huy tính chủ động, tích cực, tự học của học sinh thông qua việc thiết kế tiến 

trình dạy học thành các hoạt động học để thực hiện cả ở trên lớp và ngoài lớp học; 

b) Chú trọng rèn luyện cho học sinh phương pháp tự học, tự nghiên cứu 

sách giáo khoa để tiếp nhận và vận dụng kiến thức mới thông qua giải quyết 

nhiệm vụ học tập đặt ra trong bài học; dành nhiều thời gian trên lớp cho học sinh 

luyện tập, thực hành, trình bày, thảo luận, bảo vệ kết quả học tập của mình; giáo 

viên tổng hợp, nhận xét, đánh giá, kết luận để học sinh tiếp nhận và vận dụng. 

 3. Đổi mới phương pháp, hình thức kiểm tra, đánh giá 

a) Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Thông tư  số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 

28 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành Quy định đánh giá học 

sinh tiểu học, Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 9 năm 2016 sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo 

Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT (đối với cấp Tiểu học); Thông tư số 58/2011/TT-

BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh 

trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông (đối với cấp trung học cơ sở và 

trung học phổ thông); Quyết định số 02/2007/QĐ-BGDĐT ngày 23 tháng 01 năm 

2007 ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học viên theo học chương trình giáo dục 

thường xuyên cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông, Thông tư số 

26/2014/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 8 năm 2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Quy chế đánh giá, xếp loại học viên theo học chương trình giáo dục thường xuyên 

cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 

02/2007/QĐ-BGDĐT (đối với học viên giáo dục thường xuyên); 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=30/2014/TT-BGD%C4%90T&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=30/2014/TT-BGD%C4%90T&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1


181 
 

 b) Nhà trường, tổ/nhóm chuyên môn xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá 

kết quả học tập của học sinh phù hợp với kế hoạch giáo dục từng môn học, hoạt 

động giáo dục của nhà trường theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất của 

học sinh. Tuyệt đối không kiểm tra, đánh giá những nội dung, bài tập, câu hỏi vượt 

quá mức độ cần đạt về kiến thức, kỹ năng của chương trình giáo dục phổ thông hiện 

hành. Thực hiện đánh giá thường xuyên đối với tất cả học sinh bằng các hình thức 

khác nhau: đánh giá qua việc quan sát các hoạt động trên lớp; đánh giá qua hồ sơ 

học tập, vở hoặc sản phẩm học tập; đánh giá qua việc học sinh báo cáo kết quả thực 

hiện một dự án học tập, nghiên cứu khoa học kĩ thuật, báo cáo kết quả thực hành, 

thí nghiệm; đánh giá qua bài thuyết trình về kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập. 

Giáo viên có thể sử dụng các hình thức đánh giá nói trên thay cho các bài kiểm tra 

hiện hành (đối với cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông). 

  4. Tăng cường chỉ đạo, quản lý hoạt động dạy học, giáo dục 

a) Sở/phòng GDĐT xem xét, góp ý kế hoạch giáo dục của nhà trường trực 

thuộc để thống nhất trong quản lý, chỉ đạo thực hiện chương trình giáo dục phổ 

thông hiện hành; theo dõi, giám sát quá trình thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà 

trường; quản lý hoạt động dạy học, giáo dục theo các quy định hiện hành và kế 

hoạch giáo dục của nhà trường; chú trọng các biện pháp nhằm tạo điều kiện thuận 

lợi và khuyến khích, tạo động lực cho giáo viên tích cực, chủ động, sáng tạo trong 

việc thực hiện kế hoạch giáo dục. Các hoạt động chỉ đạo, kiểm tra, thanh tra của 

cấp trên phải dựa trên kế hoạch giáo dục của nhà trường; 

 b) Tập trung đổi mới sinh hoạt chuyên môn của tổ/nhóm chuyên môn dựa 

trên nghiên cứu bài học. Tăng cường các hoạt động dự giờ, rút kinh nghiệm để 

hoàn thiện từng bước cấu trúc nội dung, kế hoạch dạy học các môn học, hoạt động 

giáo dục; phương pháp, hình thức tổ chức dạy học và kiểm tra, đánh giá kết quả 

học tập, rèn luyện của học sinh theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất 

học sinh.Tăng cường các hoạt động trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng kế 

hoạch giáo dục của nhà trường thông qua hội nghị, hội thảo, học tập, giao lưu giữa 

các nhà trường. Tăng cường tổ chức và quản lý hoạt động chuyên môn trên mạng 

"Trường học kết nối"; 

 c) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện đầy đủ, nghiêm 

túc công tác quản lý hoạt động dạy học, giáo dục của các nhà trường theo quy 

định hiện hành; có hình thức biểu dương, khen thưởng đối với những tập thể, cá 
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nhân thực hiện tốt, đồng thời xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân làm sai các quy 

định về thực hiện chương trình; dạy thêm, học thêm; kiểm tra, đánh giá. 

 5. Tổ chức kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Công văn số 5842/BGDĐT-

VP ngày 01 tháng 9 năm 2011 và Công văn số 7975/BGDĐT-GDTH ngày 10 

tháng 9 năm 2009; gửi báo cáo đánh giá về Bộ GDĐT (qua Vụ Giáo dục Tiểu 

học, Vụ Giáo dục Trung học, Vụ Giáo dục Thường xuyên) trước ngày 30 tháng 10 

năm 2017. 

Bộ GDĐT yêu cầu các sở/phòng GDĐT chỉ đạo các cơ sở giáo dục phổ 

thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm 

túc hướng dẫn này từ năm học 2017-2018; định kỳ hằng năm báo cáo tình hình và 

kết quả thực hiện về Bộ GDĐT (Vụ Giáo dục Tiểu học, Vụ Giáo dục Trung học, 

Vụ Giáo dục Thường xuyên) qua email: vugdth@moet.edu.vn; 

vugdtrh@moet.edu.vn; vugdtx@moet.edu.vn./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Các Thứ trưởng (để phối hợp chỉ đạo); 

- Các Cục, Vụ, Viện KHGDVN, NXBGDVN; 

- Lưu: VT, Vụ GDTH, Vụ GDTrH, Vụ GDTX. 

 

KT. BỘ TRƢỞNG 

THỨ TRƢỞNG 

 

(Đã kí) 

 

Nguyễn Hữu Độ 

mailto:vugdth@moet.edu.vn
mailto:vugdtrh@moet.edu.vn
mailto:vugdtx@moet.edu.vn./
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

Số:  8773/BGDĐT-GDTrH 

V/v: Hướng dẫn biên soạn đề kiểm tra 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự  do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày 30 tháng 12  năm 2010 

 

Kính gửi: Các Sở Giáo dục và Đào tạo 

Thực hiện Chỉ thị số 3399/CT-BGDĐT, ngày 16/8/2010 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về Nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm 

non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp 

năm học 2010-2011; Công văn số 4718/BGDĐT-GDTrH ngày 11/8/2010 của Bộ 

GDĐT về Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục trung học năm học 2010-

2011; nhằm tiếp tục đổi mới công tác thi, kiểm tra đánh giá, thúc đẩy đổi mới 

phương pháp dạy học, thực hiện thống nhất trong tất cả các trường trung học cơ 

sở (THCS), trường trung học phổ thông (THPT), các trung tâm giáo dục thường 

xuyên (TTGDTX) về quy trình và kĩ thuật biên soạn đề thi, đề kiểm tra kết quả 

học tập của học sinh theo ma trận đề, Bộ GDĐT chỉ đạo thực hiện việc biên soạn 

đề kiểm tra theo các yêu cầu cụ thể sau (văn bản đính kèm).  

Bộ GDĐT yêu cầu các Sở GDĐT chỉ đạo các Phòng GDĐTvà các 

trường THCS, THPT, các TTGDTX tổ chức thực hiện tốt các công việc sau: 

1. Đối với sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo: 

1.1.Tổ chức cho các phòng, ban chuyên môn nghiên cứu, thảo luận 

văn bản để thống nhất quan điểm và cách thực hiện; 

1.2. Cử cán bộ, giáo viên tham dự các lớp tập huấn do Bộ GDĐT tổ 

chức vào tháng 01/2011 và tiến hành tập huấn lại cho toàn bộ cán bộ quản lí 

và giáo viên ngay đầu học kì II năm học 2010-2011; 
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1.3. Ban hành văn bản chỉ đạo các Phòng GDĐT, các trường THCS, 

THPT, các TTGDTX tổ chức thực hiện theo nội dung văn bản này ngay từ 

học kì II, năm học 2010-2011. 

2. Đối với các trƣờng THPT, THCS, TTGDTX 

2.1. Theo sự chỉ đạo của Sở/Phòng GDĐT, Hiệu trưởng các trường, 

Giám đốc TTGDTX tổ chức cho tổ chuyên môn và giáo viên nghiên cứu, 

thảo luận nội dung văn bản; tham khảo các tài liệu về đánh giá kết quả học 

tập của học sinh để hiểu rõ các nội dung và tổ chức thực hiện việc biên soạn 

đề thi, đề kiểm tra kết quả học tập của học sinh theo ma trận đề; 

2.2. Trước mắt các tổ chuyên môn biên soạn đề kiểm tra theo ma 

trận đề của các chương, học kì và cuối năm đảm bảo các yêu cầu như văn 

bản quy định. Sau đó mỗi giáo viên phải tự xây dựng được ma trận và biên 

soạn đề kiểm tra đảm bảo các yêu cầu. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc xin phản ánh về Bộ 

GDĐT (qua Vụ Giáo dục Trung học hoặc qua email: vugdtrh@moet.edu.vn 

hoặc Vụ GDTX, email: vugdtx@moet.edu.vn). 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Bộ trưởng Phạm Vũ Luận ( để b/c); 

- Cục KTKĐCLGD, Cục NG&CBQLCSGD; 

- Vụ GDTX, Thanh tra Bộ; 

- Viện KHGDVN; 

- Lưu: VT, Vụ GDTrH. 

KT. BỘ TRƢỞNG 

THỨ TRƢỞNG 

 

 

(Đã kí) 

 

Nguyễn Vinh Hiển 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

HƢỚNG DẪN BIÊN SOẠN ĐỀ KIỂM TRA 

(Kèm theo công văn số 8773/BGDĐT-GDTrH ngày  30 tháng 12 năm 2010  

của Bộ GDĐT) 

Đánh giá kết quả học tập của học sinh là một hoạt động rất quan trọng 

trong quá trình giáo dục. Đánh giá kết quả học tập là quá trình thu thập và xử lí 

thông tin về trình độ, khả năng thực hiện mục tiêu học tập của học sinh nhằm 

tạo cơ sở cho những điều chỉnh sư phạm của giáo viên, các giải pháp của các 

cấp quản lí giáo dục và cho bản thân học sinh, để học sinh học tập đạt kết quả 

tốt hơn.  

Đánh giá kết quả học tập của học sinh cần sử dụng phối hợp nhiều công 

cụ, phương pháp và hình thức khác nhau. Đề kiểm tra là một trong những công cụ 

được dùng khá phổ biến để đánh giá kết quả học tập của học sinh. 

Để biên soạn đề kiểm tra cần thực hiện theo quy trình sau: 

Bƣớc 1. Xác định mục đích của đề kiểm tra 

 Đề kiểm tra là một công cụ dùng để đánh giá kết quả học tập của học 

sinh sau khi học xong một chủ đề, một chương, một học kì, một lớp hay một 

cấp học nên người biên soạn đề kiểm tra cần căn cứ vào mục đích yêu cầu cụ 

thể của việc kiểm tra, căn cứ chuẩn kiến thức kĩ năng của chương trình và thực 

tế học tập của học sinh để xây dựngmục đích của đề kiểm tra cho phù hợp. 

Bƣớc 2. Xác định hình thức đề kiểm tra 

Đề kiểm tra (viết)có các hình thức sau: 

1) Đề kiểm tra tự luận; 

2) Đề kiểm tra trắc nghiệm khách quan; 

3) Đề kiểm tra kết hợp cả hai hình thức trên: có cả câu hỏi dạng tự luận và 

câu hỏi dạng trắc nghiệm khách quan. 

Mỗi hình thức đều có ưu điểm và hạn chế riêng nên cần kết hợp một 
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cách hợp lý các hình thức sao cho phù hợp với nội dung kiểm tra và đặc 

trưng môn học để nâng cao hiệu quả, tạo điều kiện để đánh giá kết quả học 

tập của học sinh chính xác hơn. 

Nếu đề kiểm tra kết hợp hai hình thức thì nên có nhiều phiên bản đề 

khác nhau hoặccho học sinh làm bài kiểm tra phần trắc nghiệm khách quan 

độc lập với việc làm bài kiểm tra phần tự luận: làm phần trắc nghiệm khách 

quantrước, thu bài rồi mới cho học sinh làm phần tự luận. 

Bƣớc 3.Thiết lập ma trận đề kiểm tra(bảng mô tả tiêu chí của đề 

kiểm tra) 

 Lập một bảng có hai chiều, một chiều là nội dung hay mạch kiến thức, 

kĩ năng chính cần đánh giá, một chiều là các cấp độ nhận thức của học sinh 

theo các cấp độ: nhận biết, thông hiểu và vận dụng (gồm có vận dụngở cấp độ 

thấp và vận dụng ở cấp độ cao). 

 Trong mỗi ô là chuẩn kiến thức kĩ năng chương trình cần đánh giá, tỉ lệ 

% số điểm, số lượng câu hỏi và tổng số điểm của các câu hỏi.  

Số lượng câu hỏi của từng ô phụ thuộc vào mức độ quan trọng của mỗi 

chuẩn cần đánh giá, lượng thời gian làm bài kiểm tra và trọng số điểm quy 

định cho từng mạch kiến thức, từng cấp độ nhận thức.  

 

KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 

(Dùng cho loại đề kiểm tra TL hoặc TNKQ) 

        Cấp độ 

 

Tên  

chủ đề       

(nội 

dung,chương…) 

Nhận biết 
Thông 

hiểu 

Vận dụng 

Cộng 

 

Cấp độ 

thấp 

 

Cấp độ 

cao 
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Chủ đề 1 Chuẩn 

KT, KN 

cần kiểm 

tra (Ch) 

 

(Ch) 

 

(Ch) 

 

(Ch) 

 

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= 

...%  

Chủ đề 2 (Ch) (Ch) (Ch) (Ch)  

Số câu  

Số điểm      Tỉ lệ 

% 

Số câu 

Số điểm 

Số câu 

Số điểm 

Số câu 

Số điểm 

Số câu 

Số điểm 

Số câu 

... điểm=...%  

...........      

Chủ đề n (Ch) (Ch) (Ch) (Ch)  

Số câu  

Số điểm       

Tỉ lệ % 

Số câu 

Số điểm 

Số câu 

Số điểm 

Số câu 

Số điểm 

Số câu 

Số điểm 

Số câu 

... điểm=...%  

Tổng số câu  

Tổng số điểm 

Tỉ lệ % 

Số câu 

Số điểm 

% 

Số câu 

Số điểm 

% 

Số câu 

Số điểm 

% 

Số câu 

Số điểm 

% 

Số câu 

Số điểm 
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KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 

(Dùng cho loại đề kiểm tra kết hợp TL và TNKQ) 

Cấp độ 

Tên  

Chủ đề  

(nội dung, 

chương…) 

Nhận biết Thông hiểu 
Vận dụng 

Cộng 
Cấp độ thấp Cấp độ cao 

TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL 

Chủ đề 1  

 

Chuẩn 

KT, KN 

cần 

kiểm tra 

(Ch) 

 

(Ch) 

 

(Ch) 

 

(Ch) 

 

(Ch) 

 

(Ch) 

 

(Ch) 

 

(Ch) 

 

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 

Số câu 

Số 

điểm 

Số 

câu 

Số 

điểm 

Số câu 

... 

điểm=

...%  

Chủ đề 2 (Ch) (Ch) (Ch) (Ch) (Ch) (Ch) (Ch) (Ch)  

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 

Số câu 

Số 

điểm 

Số 

câu 

Số 

điểm 

Số câu 

... 

điểm=

...%  

.............          

Chủ đề n (Ch) (Ch) (Ch) (Ch) (Ch) (Ch) (Ch) (Ch)  

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 

Số câu 

Số 

điểm 

Số 

câu 

Số 

điểm 

Số câu 

... 

điểm=

...%  

Tổng số 

câu  

Tổng số 

điểm 

Tỉ lệ % 

Số câu 

Số điểm 

% 

Số câu 

Số điểm 

% 

Số câu 

Số điểm 

% 

Số câu 

Số 

điểm 

Các bước cơ bản thiết lập ma trận đề kiểm tra: (minh họa tại phụ lục) 

B1. Liệt kê tên các chủ đề (nội dung, chương...) cần kiểm tra;  

B2. Viết các chuẩn cần đánh giá đối với mỗi cấp độ tư duy; 
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B3. Quyết định phân phối tỉ lệ % tổng điểm cho mỗi chủ đề (nội dung, 

chương...) ; 

B4. Quyết định tổng số điểm của bài kiểm tra; 

B5. Tính số điểm cho mỗi chủ đề (nội dung, chương...) tương ứng với tỉ lệ %; 

B6. Tính tỉ lệ %, số điểm và quyết định số câu hỏi cho mỗi chuẩn tương 

ứng; 

B7. Tính tổng số điểm và tổng số câu hỏi cho mỗi cột; 

B8. Tính tỉ lệ % tổng số điểm phân phối cho mỗi cột; 

B9. Đánh giá lại ma trận và chỉnh sửa nếu thấy cần thiết.  

Cần lƣu ý: 

- Khi viết các chuẩn cần đánh giá đối với mỗi cấp độ tư duy: 

+ Chuẩn được chọn để đánh giá là chuẩn có vai trò quan trọng trong 

chương trình môn học. Đó là chuẩn có thời lượng quy định trong phân phối 

chương trình nhiều và làm cơ sở để hiểu được các chuẩn khác.  

+ Mỗi một chủ đề (nội dung, chương...) nêncó những chuẩn đại diện 

được chọn để đánh giá. 

+ Số lượng chuẩn cần đánh giá ở mỗi chủ đề (nội dung, chương...) tương 

ứng với thời lượng quy định trong phân phối chương trình dành cho chủ đề 

(nội dung, chương...) đó.Nên để số lượng các chuẩn kĩ năng và chuẩn đòi hỏi 

mức độ tư duy cao (vận dụng)nhiều hơn. 

- Quyết định tỉ lệ % tổng điểm phân phối cho mỗi chủ đề (nội dung, 

chương...): 

Căn cứ vào mục đích của đề kiểm tra, căn cứ vào mức độ quan trọng của 

mỗi chủ đề (nội dung, chương...) trong chương trình và thời lượng quy định trong 

phân phối chương trình đểphân phối tỉ lệ % tổng điểm cho từng chủ đề. 

- Tính số điểm và quyết định số câu hỏi cho mỗi chuẩn tương ứng 

 Căn cứ vào mục đích của đề kiểm tra để phân phối tỉ lệ % số điểm cho 

mỗi chuẩn cần đánh giá, ở mỗi chủ đề, theo hàng. Giữa ba cấp độ: nhận biết, 
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thông hiểu, vận dụng theo thứ tự nên theo tỉ lệ phù hợp với chủ đề, nội dung và 

trình độ, năng lực của học sinh. 

+ Căn cứ vào số điểm đã xác định ở B5 để quyết định số điểm và câu hỏi 

tương ứng, trong đó mỗi câu hỏi dạng TNKQ phải có số điểm bằng nhau. 

+  Nếu đề kiểm tra kết hợp cả hai hình thức trắc nghiệm khách quan và 

tự luận thì cần xác định tỉ lệ % tổng số điểm của mỗi một hình thức sao cho 

thích hợp. 

 Bƣớc 4.Biên soạn câu hỏi theo ma trận 

 Việc biên soạn câu hỏi theo ma trận cần đảm bảo nguyên tắc:loại câu 

hỏi, số câu hỏi và nội dung câu hỏi do ma trận đề quy định, mỗi câu hỏi TNKQ 

chỉ kiểm tra một chuẩn hoặc một vấn đề, khái niệm. 

 Để các câu hỏi biên soạn đạt chất lượng tốt, cần biên soạn câu hỏi 

thoảmãn các yêu cầu sau:(ở đây trình bày 2 loại câu hỏi thường dùng nhiều 

trong các đề kiểm tra) 

          a. Các yêu cầu đối với câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều 

lựa chọn      

1) Câu hỏi phải đánh giá những nội dung quan trọng của chương trình; 

2) Câu hỏi phải phù hợp với các tiêu chí ra đề kiểm tra về mặt trình bày 

và số điểm tương ứng; 

3) Câu dẫn phải đặt ra câu hỏi trực tiếp hoặc một vấn đề cụ thể; 

4) Không nên trích dẫn nguyên văn những câu có sẵn trong sách giáo 

khoa; 

5) Từ ngữ, cấu trúc của câu hỏi phải rõ ràng và dễ hiểu đối với mọi HS; 

6) Mỗi phương án nhiễu phải hợp lý đối với những học sinh không nắm 

vững kiến thức; 

7) Mỗi phương án sai nên xây dựng dựa trên các lỗi hay nhận thức sai 

lệch của học sinh; 
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8) Đáp án đúng của câu hỏi này phải độc lập với đáp án đúng của các 

câu hỏi khác trong bài kiểm tra; 

9) Phần lựa chọnphải thống nhất và phù hợp với nội dung của câu dẫn; 

10) Mỗi câu hỏi chỉ có một đáp án đúng, chính xác nhất; 

11) Không đưa ra phương án “Tất cả các đáp án trên đều đúng” hoặc 

“không có phương án nào đúng”. 

b. Các yêu cầu đối với câu hỏi tự luận 

 1) Câu hỏi phải đánh giá nội dung quan trọng của chương trình; 

 2) Câu hỏi phải phù hợp với các tiêu chí ra đề kiểm tra về mặt trình bày 

và số điểm tương ứng; 

 3) Câu hỏi yêu cầu học sinh phải vận dụng kiến thức vào các tình 

huống mới; 

 4) Câu hỏi thể hiện rõ nội dung và cấp độ tư duy cần đo; 

 5) Nội dung câu hỏi đặt ra một yêu cầu và các hướng dẫn cụ thể về cách 

thực hiện yêu cầu đó; 

 6) Yêu cầu của câu hỏi phù hợp với trình độ và nhận thức của học sinh; 

 7) Yêu cầu học sinh phải hiểunhiều hơn là ghi nhớ những khái niệm, 

thông tin; 

 8) Ngôn ngữ sử dụng trong câu hỏi phải truyền tải được hết những yêu 

cầu của cán bộ ra đề đến học sinh; 

 9) Câu hỏi nên gợi ý về: Độ dài của bài luận; Thời gian để viết bài 

luận; Các tiêu chí cần đạt. 

10) Nếu câu hỏi yêu cầu học sinh nêu quan điểm và chứng minh cho 

quan điểm của mình, câu hỏi cần nêu rõ: bài làm của học sinh sẽ được đánh giá 

dựa trên những lập luận logic mà học sinh đó đưa ra để chứng minh và bảo vệ 

quan điểm của mình chứ không chỉ đơn thuần là nêu quan điểm đó. 

Bƣớc 5. Xây dựng hƣớng dẫn chấm (đáp án) và thang điểm 
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 Việc xây dựng hướng dẫn chấm (đáp án) và thang điểm đối với bài 

kiểm tra cần đảm bảo các yêu cầu: 

Nội dung: khoa học và chính xác. Cách trình bày: cụ thể, chi tiết nhưng 

ngắn gọn và dễ hiểu, phù hợp với ma trận đề kiểm tra. 

Cần hướng tới xây dựng bản mô tả các mức độ đạt được để học sinh có 

thể tự đánh giá được bài làm của mình (kĩ thuật Rubric). 

Cách tính điểm 

 a. Đề kiểm tra trắc nghiệm khách quan  

Cách 1:Lấy điểm toàn bài là 10 điểm và chia đều cho tổng số câu hỏi. 

Ví dụ: Nếu đề kiểm tra có 40 câu hỏi thì mỗi câu hỏi được 0,25 điểm. 

Cách 2:Tổng số điểm của đề kiểm tra bằng tổng số câu hỏi.Mỗi câu trả 

lời đúng được 1 điểm, mỗi câu trả lời sai được 0 điểm.  

Sau đó qui điểm của học sinh về thang điểm 10 theo công thức: 

ax

10

m

X

X
, trong đó 

+ X là số điểm đạt được của HS; 

+ Xmax là tổng số điểm của đề. 

Ví dụ: Nếu đề kiểm tra có 40 câu hỏi, mỗi câu trả lời đúng được1 điểm, 

một học sinh  làm được 32 điểm thì qui về thang điểm 10 là: 
10.32

8
40

  điểm. 

b. Đề kiểm tra kết hợp hình thức tự luận và trắc nghiệm khách quan 

Cách 1: Điểm toàn bài là 10 điểm. Phân phối điểm cho mỗi phần TL, 

TNKQ theo nguyên tắc: Số điểm mỗi phần tỉ lệ thuận với thời gian dự kiến học 

sinh hoàn thành từng phần và mỗi câu TNKQ có số điểm bằng nhau. 

Ví dụ: Nếu đề dành 30% thời gian cho TNKQ và 70% thời gian dành 

cho TL thì điểm cho từng phần lần lượt là 3 điểm và 7 điểm. Nếu có 12 câu 

TNKQ thì mỗi câu trả lời đúng sẽ được 
3

0,25
12

 điểm. 
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Cách 2: Điểm toàn bài bằng tổng điểm của hai phần. Phân phối điểm 

cho mỗi phần theo nguyên tắc:số điểm mỗi phần tỉ lệ thuận với thời gian dự 

kiến học sinh hoàn thành từng phần và mỗi câu TNKQ trả lời đúng được 1 

điểm, sai được 0 điểm. 

Khi đó, cho điểm của phần TNKQ trước rồi tính điểm của phần TL 

theo công thức sau:  

.TN TL
TL

TN

X T
X

T
 , trong đó 

+ XTN là điểm của phần TNKQ; 

+ XTL là điểm của phần TL;  

+ TTL là số thời gian dành cho việc trả lời phần TL. 

+  TTN là số thời gian dành cho việc trả lời phần 

TNKQ. 

Chuyển đổi điểm của học sinh về thang điểm 10 theo công thức:  

ax

10

m

X

X
, trong đó 

+ X là số điểm đạt được của HS; 

+ Xmax là tổng số điểm của đề. 

Ví dụ: Nếu ma trận đề dành 40% thời gian cho TNKQ và 60% thời gian 

dành cho TL và có 12 câu TNKQ thì điểm của phần TNKQ là 12; điểm của 

phần tự luận là:
12.60

18
40

TLX   .  

Điểm của toàn bài là: 12 + 18 = 30.  

Nếu một học sinh đạt được 27 điểm thì qui về thang điểm 10 

là:
10.27

9
30

  điểm. 

c. Đề kiểm tra tự luận 

Cách tính điểm tuân thủ chặt chẽ các bước từ B3 đến B7 phần Thiết lập 

ma trận đề kiểm tra, khuyến khích giáo viên sử dụng kĩ thuật Rubric trong việc 

tính điểm và chấm bài tự luận (tham khảo các tài liệu về đánh giá kết quả học 

tập của học sinh). 
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Bƣớc 6. Xem xét lại việc biên soạn đề kiểm tra 

 Sau khi biên soạn xong đề kiểm tra cần xem xét lại việc biên soạn đề 

kiểm tra, gồm các bước sau: 

 1) Đối chiếu từng câu hỏi với hướng dẫn chấm và thang điểm, phát hiện 

những  sai sót hoặc thiếu chính xác của đề và đáp án. Sửa các từ ngữ, nội dung 

nếu thấy cần thiết để đảm bảo tính khoa học và chính xác. 

 2) Đối chiếu từng câu hỏi với ma trận đề,xem xét câu hỏi có phù hợp 

với chuẩn cần đánh giá không? Có phù hợp với cấp độ nhận thức cần đánh giá 

không? Số điểm có thích hợp không? Thời gian dự kiến có phù hợp không? 

(giáo viên tự làm bài kiểm tra, thời gian làm bài của giáo viên bằng khoảng 

70% thời gian dự kiến cho học sinh làm bài là phù hợp). 

 3)Thử đề kiểm tra để tiếp tục điều chỉnh đề cho phù hợp với mục tiêu, 

chuẩn chương trình và đối tượng học sinh (nếu có điều kiện, hiện nay đã có 

một số phần mềm hỗ trợ cho việc này, giáo viên có thể tham khảo). 

 4) Hoàn thiện đề, hướng dẫn chấm và thang điểm. 

 


