
UBND TỈNH QUẢNG BÌNH 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO   

Số:          /SGDĐT-GDTrHTX 
 

V/v hướng dẫn cấu trúc  

đề kiểm tra, đánh giá định kì THCS 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

Quảng Bình, ngày      tháng 9  năm 2021 

 

Kính gửi:  

- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố; 

- Các trường THCS&THPT. 

Thực hiện yêu cầu đổi mới kiểm tra đánh giá theo Thông tư số 26/2020/TT-

BGDĐT ngày 26/8/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc sửa đổi bổ sung 

một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở (THCS) và trung 

học phổ thông (THPT) ban hành kèm theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 

12/12/2011 (Thông tư 26); Thông tư số 22/2021/TT-BGDĐT ngày 20/7/2021 của Bộ 

GDĐT Quy định về đánh giá học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông 

(Thông tư 22); trong khi chờ hướng dẫn của Bộ GDĐT, Sở GDĐT thống nhất cấu trúc đề 

kiểm tra, đánh giá định kì đối với bài kiểm tra (trên giấy hoặc trên máy tính) đánh giá 

bằng điểm số như sau
1
:   

1. Các môn Toán, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa, GDCD, Tin, Công nghệ (đối với lớp 

7, 8, 9) và các môn Toán, GDCD, Tin, Công nghệ, Khoa học tự nhiên, Lịch sử và Địa 

lý (đối với lớp 6) 

1.1. Về ma trận đề kiểm tra  

Các môn xây dựng ma trận đề theo mẫu tại Phụ lục I đính kèm Công văn này. 

1.2. Về đề kiểm tra 

Đề ra gồm 02 phần: 

- Phần trắc nghiệm: tỉ lệ 30% (3,0 điểm); gồm 12 câu trắc nghiệm có 04 lựa chọn 

(mỗi câu 0,25 điểm) ở mức Nhận biết và Thông hiểu. Cụ thể: 

+ Mức Nhận biết: câu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (tỉ lệ 20% = 2,0 điểm); 

+ Mức Thông hiểu: câu 9, 10, 11, 12 (tỉ lệ 10%  = 1,0 điểm); 

- Phần tự luận: tỉ lệ 70% (7,0 điểm); gồm một số câu hỏi, bài tập. Cụ thể: 

+ Mức Nhận biết: tỉ lệ 20% (2,0 điểm); 

+ Mức Thông hiểu: tỉ lệ 20% (2,0 điểm); 

+ Mức Vận dụng: tỉ lệ 20% (2,0 điểm); 

+ Mức Vận dụng cao: tỉ lệ 10% (1,0 điểm). 

Lưu ý: 

- Đối với môn Tin học, nếu kiểm tra thực hành trên máy tính thì có thể tất cả các 

câu hỏi đều ở dạng tự luận nhưng phải đảm bảo tỉ lệ % các mức độ nhận thức như quy 

                                           
1
 Các bài kiểm tra định kì đánh giá bằng nhận xét hoặc các bài kiểm tra định kì thông qua bài thực hành, dự 

án học tập: Chủ động ra đề theo đặc trưng bộ môn nhưng phải thể hiện rõ các yêu cầu cần đạt và tiêu chí đánh 

giá/cho điểm đối với các yêu cầu đó.  
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định đối với bài kiểm tra, đánh giá định kì (trên giấy hoặc trên máy tính) đánh giá bằng 

điểm số. 

- Đối với môn Toán, tỉ lệ điểm các phân môn trong bài kiểm tra định kỳ được chia 

theo tỉ lệ số tiết của các phân môn tính đến thời điểm kiểm tra. 

2. Môn Ngữ văn 

2.1. Về ma trận đề kiểm tra   

Ma trận đã được thể hiện ở cấu trúc của đề nên không cần phải xây dựng ma trận. 

2.2. Về đề kiểm tra 

 Cấu trúc đề kiểm tra (có kèm theo hướng dẫn chấm): thực hiện theo Phụ lục II.  

Riêng đối với  lớp 6: phần Đọc hiểu, phải chọn văn bản/đoạn văn bản ngoài sách 

giáo khoa nhưng cùng thể loại với văn bản đã học trong chương trình. 

3. Môn Tiếng Anh 

3.1. Về ma trận đề kiểm tra 

Ma trận đề xây dựng theo mẫu tại Phụ lục III, Phụ lục IV đính kèm Công văn này. 

3.2. Về đề kiểm tra  

- Đề kiểm tra giữa kì gồm 04 phần: các kĩ năng nghe, đọc, viết và kiến thức ngôn 

ngữ; mỗi phần chiếm 25% tổng số điểm. Đề kiểm tra cuối kì gồm 05 phần: các kĩ năng 

nói, nghe, đọc, viết và kiến thức ngôn ngữ; mỗi phần chiếm 20% tổng số điểm. Có ít nhất 

02 dạng câu hỏi/bài tập cho mỗi kĩ năng/phần. Các phần kiểm tra trên giấy của bài kiểm 

tra cuối kì (các kĩ năng nghe, đọc, viết và kiến thức ngôn ngữ) có thời lượng kiểm tra như 

bài kiểm tra giữa kì; phần kĩ năng nói có thể được đánh giá trong cùng buổi hoặc khác buổi 

tổ chức kiểm tra. 

- Đề kiểm tra kết hợp 02 hình thức trắc nghiệm và tự luận: 

+ Trắc nghiệm: tỉ lệ 30% (3,0 điểm); 

+ Tự luận: tỉ lệ 70% (7,0 điểm); 

- Tỉ lệ các mức độ nhận thức: 

+ Mức Nhận biết: tỉ lệ 30% (3,0 điểm); 

+ Mức Thông hiểu: tỉ lệ 40% (4,0 điểm); 

+ Mức Vận dụng: tỉ lệ 20% (2,0 điểm); 

+ Mức Vận dụng cao: tỉ lệ 10% (1,0 điểm). 

Lưu ý: Tỉ lệ giữa trắc nghiệm và tự luận, giữa các mức độ nhận thức, giữa các 

phần trong một đề kiểm tra có thể điều chỉnh tăng hoặc giảm, nhưng không vượt quá 5% 

so với qui định.  

Công văn này thay thế Công văn số 1516/SGDĐT-GDTrH ngày 06/8/2018 của Sở 

GDĐT về đánh giá kết quả tập huấn và thống nhất nội dung triển khai thực hiện về kiểm 

tra đánh giá kết quả dạy học và Công văn số 1660/SGDĐT-GDTrH ngày 23/8/2018 của Sở 

GDĐT về việc thống nhất nội dung triển khai thực hiện về kiểm tra đánh giá kết quả dạy 

học đối với các lớp 6,7,8,9. 
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Yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc. Trong quá trình tổ chức thực 

hiện nếu có khó khăn, vướng mắc cần báo cáo kịp thời về Sở (qua Phòng Giáo dục Trung 

học - Thường xuyên) để được hướng dẫn, giải quyết./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên;         

- Giám đốc Sở; 

- Các Phó Giám đốc Sở;           

- Các đơn vị thuộc Sở;  

- Lưu: VT, GDTrHTX.  

 KT. GIÁM ĐỐC 

              PHÓ GIÁM ĐỐC              

 

 

 

 

 

              Hồ Giang Long 
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Phụ lục I 

M U MA T  N ĐỀ KIỂM T A THCS 

Các môn Toán, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa, GDCD, Tin, Công nghệ (đối với lớp 7, 8, 9) và 

các môn Toán, GDCD, Tin, Công nghệ, Khoa học tự nhiên, Lịch sử và Địa lý (đối với lớp 6) 

(Kèm theo Công văn số        /SGDĐT-GDTrHTX ngày    / 9 /2021 của Sở GDĐT) 

 

T

T 

Phần/ 

Chương

/Chủ 

đề/Bài 

Nội dung 

kiểm tra 

Số lượng câu hỏi cho từng mức độ nhận thức 
Tổng số 

câu Nhận biết Thông hiểu 
Vận dụng 

thấp 

Vận dụng 

cao 

TN TL TN TL TN TL TN TL TN TL 

1             

2             

...             

             

Tổng số câu 8 ... 4 ...  ...  ... 12 ... 

Tổng số điểm 2,0 2,0 1,0 2,0  2,0  1,0 3,0 7,0 

Tỉ lệ %  40 30 20 10 30 70 
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Phụ lục II 

CẤU T ÚC ĐỀ KIỂM T A VÀ HƯỚNG D N CHẤM  MÔN NGỮ VĂN THCS 

 (Kèm theo Công văn số        /SGDĐT-GDTrHTX ngày    / 9/2021 của Sở GDĐT) 
 

* Lớp 6 và lớp 7 

    CẤU T ÚC ĐỀ KIỂM T A 

 I. ĐỌC HIỂU (4,0 điểm) 

 Cho một văn bản/ đoạn văn bản và ra 06 câu hỏi đọc hiểu. Cụ thể: 

 - Câu 1 (0,5 điểm): yêu cầu mức Nhận biết; 

 - Câu 2 (0,5 điểm): yêu cầu mức Nhận biết; 

 - Câu 3 (0,5 điểm): yêu cầu mức Nhận biết; 

 - Câu 4 (0,75 điểm): yêu cầu mức Thông hiểu; 

 - Câu 5 (0,75 điểm): yêu cầu mức Thông hiểu; 

 - Câu 6 (1,0 điểm): yêu cầu mức Vận dụng. 

 II. LÀM VĂN (6,0 điểm) 

  Yêu cầu học sinh viết một bài văn theo thể loại quy định trong chương trình 

 HƯỚNG D N CHẤM 
   

Phần Câu Nội dung Điểm 

I  ĐỌC HIỂU (Ghi rõ yêu cầu cần đạt và cách chấm từng câu) 4,0 

 1  0,5 

2  0,5 

3  0,5 

4  0,75 

5  0,75 

6  1,0 

II  LÀM VĂN(Ghi lại/tóm tắt lại đề bằng chữ đậm) 6,0 

  a. Đảm bảo cấu trúc của bài: Mở bài nêu được vấn đề; Thân bài 

triển khai được vấn đề; Kết bài kết luận được vấn đề 
0,5 

b. Xác dịnh đúng vấn đề.  0,5 

c. Triển khai vấn đề theo yêu cầu (ghi rõ các yêu cầu, các ý cần 

triển khai - mức điểm của từng yêu cầu, từng ý) 
3,5 

d. Chính tả, ngữ pháp: Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp 0,5 

d. Sáng tạo: Biết so sánh, vận dụng, liên hệ một cách thuyết phục; 

văn viết giàu hình ảnh, cảm xúc.   
1,0 

Tổng điểm 10,0 

 * Lớp 8, 9 

    CẤU T ÚC ĐỀ KIỂM T A 

 I. ĐỌC HIỂU (3,0 điểm) 

 Cho một văn bản/đoạn văn bản và ra 04 câu hỏi đọc hiểu. Cụ thể: 

 - Câu 1 (0,5 điểm): yêu cầu mức Nhận biết; 

 - Câu 2 (0,5 điểm): yêu cầu mức Nhận biết; 

 - Câu 3 (1,0 điểm): yêu cầu mức Thông hiểu;   

 - Câu 4 (1,0 điểm): yêu cầu mức Vận dụng. 
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 II. LÀM VĂN (7,0 điểm) 

 Câu 1 (2,0 điểm) 

 Yêu cầu học sinh viết một đoạn văn khoảng 100 chữ. 

 Câu 2 (5,0 điểm) 

 Yêu cầu học sinh viết một bài văn theo thể loại quy định trong chương trình.  

     HƯỚNG D N CHẤM 

Phần Câu Nội dung Điểm 

I  ĐỌC HIỂU (Ghi rõ yêu cầu cần đạt và cách chấm từng câu) 3,0 

 1  0,5 

2  0,5 

3  1,0 

4  1,0 

II  LÀM VĂN 7,0 

 1 Ghi lại/tóm tắt lại đề Câu 1 bằng chữ đậm 2,0 

 a. Đảm bảo thể thức của một đoạn văn 0,25 

b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận 0,25 

c. Triển khai vấn đề nghị luận (chỉ gợi ý hướng triển khai) 0,75 

b. Chính tả, dùng từ đặt câu: đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp, 

ngữ pháp tiếng Việt  
0,25 

d. Sáng tạo: Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có có 

cách diễn đạt mới mẻ. 
0,5 

2 Ghi lại/tóm tắt lại đề Câu 2 bằng chữ đậm 5,0 

 a. Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận: Mở bài nêu được vấn đề; Thân 

bài triển khai được vấn đề; Kết bài kết luận được vấn đề 
0,25 

b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận 0,5 

c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm: (ghi rõ các yêu 

cầu, các ý cần triển khai - mức điểm của từng yêu cầu, từng ý) 
3,5 

b. Chính tả, dùng từ, đặt câu: Đảm bảo quy tắc chính tả, dùng từ, 

đặt câu. 
0,25 

d. Sáng tạo: Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận, có sự 

so sánh, liên hệ, vận dụng thuyết phục, có cách diễn đạt ấn tượng.   
0,5 

Tổng điểm  10,0 
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Phụ lục III 

M U MA T  N ĐỀ KIỂM T A GIỮA KÌ MÔN TIẾNG ANH THCS 

(KHÔNG CÓ KĨ NĂNG NÓI) 

(Kèm theo Công văn số        /SGDĐT-GDTrHTX ngày    / 9/2021 của Sở GDĐT) 

 
 

Chủ đề 
Nội 

dung 

Loại câu 

hỏi 

Nhận 

biết 

Thông 

hiểu 

Vận 

dụng 

VD 

cao 

Số 

điểm 

Số 

câu 
Tỉ lệ % 

LISTENING 
                  

                  

LANGUAGE 

FOCUS 

(Phonetics, 

Grammar and 

vocabulary) 

                  

                  

                  

                  

  
                

READING 1                   

READING 2                   

WRITING 

                 

                  

Tổng số câu               

Tổng điểm               

Tỉ lệ %               

 

Câu hỏi TN: ……. % 

Câu hỏi TL/Khác: ……..% 
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Phụ lục IV 
M U MA T  N ĐỀ KIỂM T A CUỐI KÌ MÔN TIẾNG ANH THCS 

(BAO GỒM KĨ NĂNG NÓI) 

(Kèm theo Công văn số        /SGDĐT-GDTrHTX ngày    /9/2021 của Sở GDĐT) 

 

 

Chủ đề 
Nội 

dung 

Loại câu 

hỏi 

Nhận 

biết 

Thông 

hiểu 

Vận 

dụng 

VD 

cao 

Số 

điểm 
Số câu Tỉ lệ % 

SPEAKING 

                  

  
                

 

LISTENING 
                  

                  

LANGUAGE 

FOCUS 

(Phonetics, 

Grammar and 

Vocabulary) 

                  

                  

                  

  
                

READING 1                   

READING 2                   

WRITING 
                  

                  

Tổng số câu                 

Tổng điểm                 

Tỉ lệ %                 

 
Câu hỏi TN: ……. % 

Câu hỏi TL/Khác: ……..% 
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