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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

Trong giai đoạn hiện nay, nền giáo dục Việt Nam cần có những 

đổi mới căn bản để đạt được mục tiêu như Luật Giáo dục 2005 đã đề 

ra. Theo chủ trương đổi mới giáo dục thì cần đổi mới nhiều vần đề trong 

đó có đổi mới kiểm tra, đánh giá. Đánh giá là thành tố quan trọng của 

một thể thống nhất trong quá trình giáo dục. Kiểm tra được xem là 

phương tiện và hình thức phổ biến nhất của đánh giá.   

Hiện nay phương pháp kiểm tra truyền thống tự luận và kiểm tra 

đánh giá bằng trắc nghiệm đang sử dụng song song.  

Để có một bài kiểm tra tốt cần có câu hỏi kiểm tra tốt. Câu hỏi 

kiểm tra có vai trò hết sức quan trọng trong dạy học nói chung và 

dạy học môn Toán nói riêng. Các câu hỏi kiểm tra có quan hệ chặt chẽ 

do tính chỉnh thể của hệ thống kiến thức.  

Trong thực tiễn công tác quản lý giáo dục thì việc quản lý xây 

dựng hệ thống câu hỏi kiểm tra để đánh giá kết quả học tập là rất cần 

thiết và là một đòi hỏi của thực tiễn giáo dục hiện nay.  

Vì những lý do trên, tôi chọn đề tài: "Bi ện pháp quản lý xây 

dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan  môn Toán tại các 

trường THCS huyện Hòa Vang thành phố Đà Nẵng".  

2. Mục tiêu nghiên cứu 

Đề xuất các biện pháp quản lý xây dựng hệ thống câu hỏi trắc 

nghiệm khách quan phục vụ cho kiểm tra môn Toán tại các trường 

THCS huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. 

3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu 

3.1. Khách thể nghiêm cứu 

Quản lý hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn 

Toán THCS.  
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3.2. Đối tượng nghiên cứu 

Biện pháp quản lý xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm 

khách quan môn Toán. 

4. Giả thuyết khoa học của đề tài 

Nếu áp dụng được các biện pháp quản lý xây dựng hệ thống 

câu hỏi trắc nghiệm khách quan một cách đồng bộ theo quy trình đề 

xuất phù hợp với giáo dục Việt Nam hiện nay thì sẽ góp phần nâng 

cao chất lượng công tác quản lý hoạt động kiểm tra kết quả học tập 

môn Toán  của học sinh .  

5. Nhiệm vụ nghiên cứu 

- Nghiên cứu cơ sở lý luận về quản lý, quản lý giáo dục, quản 

lý nhà trường, quản lý công tác xây dựng hệ thống câu hỏi TNKQ. 

- Khảo sát, đánh giá thực trạng việc quản lý xây dựng hệ thống 

CH TNKQ dùng để kiểm tra đánh giá tại các trường THCS huyện 

Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. 

- Đề xuất một số biện pháp quản lý xây dựng hệ thống CH 

TNKQ quan môn Toán tại các trường THCS huyện Hòa Vang, thành 

phố Đà Nẵng. Khảo nghiệm sư phạm các biện pháp đã đề xuất. 

6. Phương pháp nghiên cứu 

- Phương pháp nghiên cứu lý luận, bao gồm: Phương pháp 

phân tích, tổng hợp, xử lý tài liệu.  

- Phương pháp nghiên cứu thực tiễn, bao gồm: Phương pháp 

điều tra bằng phiếu hỏi, phương pháp phỏng vấn, phương pháp quan 

sát, phương pháp tổng kết kinh nghiệm, phương pháp chuyên gia, 

phương pháp thống kê toán học, khảo nghiệm sư phạm. 



 3 

7. Phạm vi nghiên cứu 

Luận văn nghiên cứu biện pháp quản lý xây dựng hệ thống CH 

TNKQ chương trình môn Toán tại các trường THCS của Phòng 

GD&ĐT huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. 

8. Đóng góp luận văn 

Hệ thống hóa cơ sở lý luận; đánh giá thực trạng quản lý xây 

dựng hệ thống CH TNKQ tại Phòng GD&ĐT huyện Hòa Vang; đề 

xuất quy trình quản lý; đề xuất các biện pháp quản lý. 

9. Cấu trúc luận văn 

Ngoài phần mở đầu, kết luận và khuyến nghị, tài liệu tham 

khảo và các phục lục, luận văn trình bài trong 3 chương: 

Chương 1. Cơ sở lý luận về quản lý xây dựng hệ thống câu hỏi 

trắc nghiệm khách quan ở các trường THCS . 

Chương 2. Thực trạng quản lý và công tác chỉ đạo xây dựng 

hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan môn Toán từ Phòng 

GD&ĐT đến các trường THCS huyện Hòa Vang, thành phố Đà 

Nẵng. 

Chương 3. Các biện pháp quản lý và công tác chỉ đạo xây 

dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan môn Toán từ Phòng 

GD&ĐT đến các trường THCS huyện Hòa Vang, thành phố Đà 

Nẵng. 

CHƯƠNG 1 

CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 

1.1. LỊCH SỬ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 

Vấn đề câu hỏi trong dạy học đã được nghiên cứu từ rất lâu 

trên thế giới tập trung vào các nước tiêu biểu như: Australia, Hoa kỳ, 

Nga, Singapo, …  
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Ở Việt Nam cũng đã có một số công trình nghiên cứu về câu 

hỏi và hệ thống câu hỏi. Các tác giả tiêu biểu là: Dương Thiệu Tống, 

Trần Đình Châu, Đặng Huỳnh Mai, Lê Thị Xuân Liên, Tôn Thất 

Thân, Nguyễn Bảo Hoàng Thanh, …  

Những kết quả của các công trình nói trên  đã làm sáng tỏ 

thêm một số khái niệm trong lý thuyết đánh giá nói chung và câu 

hỏi, hệ thống câu hỏi nói riêng. Song vấn đề quản lý việc xây dựng 

hệ thống câu hỏi TNKQ theo định hướng xây dựng NHCH thì chưa 

có tác giả nào nghiên cứu. 

1.2. CÁC KHÁI NI ỆM CỦA ĐỀ TÀI 

1.2.1. Quản lý, quản lý giáo dục 

a. Khái niệm quản lý 

Quản lý là một quá trình tác động có định hướng của chủ thể 

quản lý đến đối tượng quản lý nhằm khai thác và sử dụng có hiệu 

quả các tiềm năng và các cơ hội của đối tượng quản lý để đạt được 

mục tiêu quản lý đề ra. Quản lý có 4 chức năng chủ yếu, cơ bản sau: 

Kế hoạch hóa, tổ chức,  chỉ đạo, kiểm tra. 

b.  Khái niệm quản lý giáo dục 

Quản lý giáo dục là quá trình tác động có định hướng của chủ 

thể quản lý đến đối tượng quản lý nhằm đưa hoạt động giáo dục ở 

từng cơ sở và của toàn bộ hệ thống giáo dục đạt tới mục tiêu giáo 

dục đã định. 

c. Quản lý trường THCS 

Quản lý trường trung học cơ sở là hoạt động của chủ thể quản 

lý (Hiệu trưởng) nhằm tổ chức các hoạt động của giáo viên và học 

sinh, các lực lượng hỗ trợ khác để đạt được chất lượng cao trong đào 

tạo của nhà trường. 
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1.2.2. Khái niệm về hệ thống câu hỏi ki ểm tra, quản lý quy 

trình xây dựng hệ thống câu hỏi tr ắc nghiệm khách quan 

Hệ thống câu hỏi kiểm tra (ứng với một nội dung dạy học) là 

một tập hợp các CH, mỗi CH tương ứng với một chuẩn kiến thức, kĩ 

năng nào đó trong chương trình môn học, được sắp xếp theo một 

trình tự lôgíc.  

b. Các yêu cầu đối với hệ thống câu hỏi kiểm tra  

Đảm bảo đánh giá toàn diện các mặt kiến thức, kĩ năng và thái 

độ. Phải phục vụ trực tiếp cho các dạng kiểm tra. Phải bao gồm các 

câu hỏi được biên soạn căn cứ theo mức độ nhận thức của Bloom đối 

với từng đơn vị kiến thức. Thường xuyên được sửa đổi, bổ sung đáp 

ứng yêu cầu đổi mới đánh giá kết quả học tập của HS.  

c. Cấu trúc hệ thống câu hỏi kiểm tra  

Hệ thống CHKT đối với một chủ đề nào đó là một bộ phận 

của hệ thống CHKT của chương, của học kỳ, năm học.  

d. Ý nghĩa và tác dụng của hệ thống CHKT  

Hệ thống câu hỏi kiểm tra đóng một vai trò quan trọng trong 

hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của của học sinh.  

e. Quy trình xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách 

quan 

Quy trình xây dựng hệ thống CH TNKQ cần phải được thực 

hiện theo từng bước cụ thể. 

1.3. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ QUẢN LÝ HỆ THỐNG NGÂN 

HÀNG CÂU HỎI     

1.3.1. Khái niệm về  ngân hàng câu hỏi  

NHCH là một tập hợp các CH; trong đó, các CH được phân 

tích, định cỡ về độ khó, độ phân biệt, … được sắp xếp và đánh số 
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theo môn học, khối lớp, chuẩn chương trình, nội dung chương 

trình,…để phục vụ cho việc xây dựng các đề KT.  

1.3.2. Vai trò và chức năng của ngân hàng câu hỏi  

NHCH đóng một vai trò quan trọng trong hoạt động KT, ĐG 

kết quả học tập của HS. Từ NHCH, có thể xây dựng thành các đề KT 

với các CH đã được chọn lọc có chất lượng tốt. 

1.3.3. Các yêu cầu đối với ngân hàng câu hỏi  

Các CH trong NHCH cần được xây dựng trên cùng một thang 

đo, được thử nghiệm, định cỡ. Các câu hỏi cần được lưu trữ trên máy 

tính, phải được bảo quản và cập nhật thường xuyên.  

1.3.4. Quy trình xây dựng ngân hàng câu hỏi  

Để xây dựng được một NHCH tốt cần phải tuân theo một quy 

trình chặt chẽ.  

1.4. LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA ĐÁNH 

GIÁ K ẾT QUẢ HỌC TẬP 

1.4.1. Khái niệm về quản lý kiểm tra, đánh giá kết quả            

học tập  

Quản lý KTĐG kết quả học tập là quá trình lập kế hoạch, tổ 

chức, lãnh đạo và kiểm tra quá trình KTĐG kết quả học tập nhằm 

thực hiện tốt nhất những mục tiêu KTĐG đã đề ra.  

1.4.2. Vai trò của kiểm tra đánh giá kết quả học tập 

Tùy từng trường hợp việc kiểm tra đánh giá có thể có các mục 

đích khác nhau.   

+ Kiểm tra kiến thức, kĩ năng để đánh giá trình độ xuất phát 

của người học có liên quan đến việc xác định nội dung, phương pháp 

dạy học một môn học, một học phần sắp bắt đầu . 
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+ Kiểm tra đánh giá nhằm mục đích dạy học: Bản chất việc 

kiểm tra đánh giá nhằm định hướng hoạt động chiếm lĩnh kiến thức 

cần dạy. 

+ Kiểm tra nhằm mục đích đánh giá thành tích, kết quả học 

tập hoặc nhằm nghiên cứu đánh giá mục tiêu, phương pháp dạy học. 

1.4.3. Chức năng của kiểm tra đánh giá kết quả học tập  

GS. Trần Bá Hoành đề cập đến ba chức năng của kiểm tra 

đánh giá trong dạy học: Chức năng sư phạm, chức năng xã hội và 

chức năng khoa học.  

1.4.4. Các yêu cầu sư phạm đối với ki ểm tra đánh giá kết 

quả học tập của học sinh 

- Đảm bảo tính khách quan trong quá trình đánh giá. 

- Đảm bảo tính toàn diện, hệ thống và thường xuyên. 

- Đảm bảo tính phát triển. 

1.4.5. Nguyên tắc chung cần quán triệt trong ki ểm tra 

đánh giá 

- Xác định rõ mục đích kiểm tra đánh giá.  

- Xác định rõ nội dung cụ thể của các kiến thức kĩ năng cần 

kiểm tra đánh giá. 

- Xác định rõ biện pháp thu lượm thông tin (hình thức kiểm 

tra). 

- Xây dựng các câu hỏi, các đề bài kiểm tra, các bài trắc 

nghiệm.  

- Tiến hành kiểm tra, thu lượm thông tin (chấm), xem xét kết 

quả và kết luận đánh giá.  

1.4.6. Các hình thức kiểm tra đánh giá cơ bản 

Các hình thức kiểm tra đánh giá cơ bản là: Viết (tự luận và 

trắc nghiệm khách quan), vấn đáp. 
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1.4.7. Quản lý hoạt động kiểm tra đánh giá 

- Quản lý nội dung và hình thức kiểm tra đánh giá. 

- Quản lý quy trình xây dựng hệ thống câu hỏi. 

- Quản lý kết quả kiểm tra đánh giá. 

1.4.8. Công tác thanh tra, kiểm tra trong quản lý giáo dục 

Thanh tra, kiểm tra là một chức năng của quá trình QLGD. 

Thanh tra, kiểm tra trong giáo dục được hiểu là công tác kiểm soát, 

xét tại chỗ những việc làm của cơ quan, cơ sở giáo dục để đánh giá 

việc thực hiện những nhiệm vụ được giao tại cơ sở giáo dục.  

Thanh tra giáo dục là thanh tra chuyên ngành về giáo dục. 

Thanh gia giáo dục thực hiện quyền thanh tra trong phạm vi quản lý 

giáo dục, nhằm đảm bảo thực hiện đúng pháp luật, phát huy nhân tố 

tích cực, phòng ngừa và xử lý những tiêu cực phát sinh trong quá 

trình quản lý giáo dục đồng thời giúp đỡ đối tượng thanh tra hoàn 

thành tốt nhiệm vụ. 

Tiểu kết chương 1 

Trong chương, chúng tôi đã hệ thống hóa một số vấn đề lý 

luận về công tác quản lý nói chung, quản lý giáo dục nói riêng, khái 

quát một số vấn đề về quản lý nhà trường. Công tác xây dựng hệ 

thống câu hỏi TNKQ gắn liền và có mối quan hệ biện chứng với hoạt 

động kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh. Do vậy chúng 

tôi nghiên cứu một số vấn đề lý luận về công tác quản lý hoạt động 

kiểm tra đánh giá kết quả học tập.  
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CHƯƠNG 2  

THỰC TRẠNG QUẢN LÝ XÂY D ỰNG HỆ THỐNG  

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN MÔN TOÁN  

TẠI CÁC TRƯỜNG THCS HUYỆN HÒA VANG,  

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

2.1. KHÁI QUÁT V Ề GIÁO DỤC THCS HUYỆN HÒA VANG, 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

2.1.1. Vài nét về huyện Hòa Vang 

 Là một huyện ngoại thành của thành phố Đà Nẵng. Huyện có 

tiềm năng lớn về du lịch, có nhiều làng nghề truyền thống. Huyện 

Hòa Vang có 11 xã. Kinh tế của huyện chủ yếu là nông nghiệp, mức 

thu nhập bình quân đầu người thấp. 

2.1.2. Thực trạng giáo dục THCS huyện Hòa Vang, thành 

phố Đà Nẵng 

- Trong những năm gần đây ngành Giáo dục và Đào tạo huyện 

Hòa Vang đã có những bước chuyển mình rõ rệt, phát triển mạnh cả 

về quy mô trường lớp, được đầu tư cơ sở vật chất, chất lượng giáo 

dục toàn diện được cải thiện. Toàn huyện có 11 trường THCS với 

7431 học sinh.  

- Tuy nhiên, thiết bị phục vụ cho việc kiểm tra kết quả học tập 

của học sinh chưa được đầu tư mua sắm như máy chấm điểm và 

phần mềm phân tích đề kiểm tra. 

- Huyện Hòa Vang có 29 CBQL là Hiệu trưởng và Phó hiệu 

trưởng bậc THCS. Trong đó có 1 thạc sĩ QLGD, 19 cử nhân QLGD. 

Toàn huyện có 490 giáo viên THCS thực hiện công tác giảng dạy (tỉ 

lệ giáo viên/lớp là 2,3), so với tiêu chuẩn thì đội ngũ giáo viên thừa 

so với quy định (tiêu chuẩn là 1,9). Đã có giáo viên đạt trình độ thạc 
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sĩ (2 giáo viên), đa số giáo viên đạt chuẩn về trình độ đào tạo (từ cao 

đẳng trở lên chiếm 99,2%).  

2.2. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ XÂY D ỰNG HỆ THỐNG CÂU 

HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN DÙNG ĐỂ KIỂM TRA 

ĐÁNH GIÁ K ẾT QUẢ HỌC TẬP TẠI CÁC TRƯỜNG THCS 

HUYỆN HÒA VANG, THÀNH PH Ố ĐÀ NẴNG 

2.2.1. Mô tả quá trình khảo sát 

Tiến hành khảo sát bằng phiếu điều tra 29 CBQL của Phòng 

GD&ĐT và  điều tra 294 giáo viên của 11/11 trường THCS. 

2.2.1. Mô tả quá trình khảo sát 

Khảo sát bằng phiếu điều tra 29 CBQL của Phòng GD&ĐT và 

11 trường THCS, điều tra 294 giáo viên của 11/11 trường THCS. 

Ngoài việc khảo sát bằng phiếu hỏi, chúng tôi còn dùng 

phương pháp phỏng vấn, nghiên cứu tài liệu và phương pháp chuyên 

gia để nghiên cứu vấn đề này.  

2.2.2. Thực trạng về xây dựng hệ thống câu hỏi tr ắc 

nghiệm khách quan môn Toán tại các trường THCS huyện Hòa 

Vang, thành phố Đà Nẵng 

- Đa số CBQL và GV nhận định công tác xây dựng hệ thống 

câu hỏi TNKQ Phòng GD&ĐT hiếm khi làm hoặc thỉnh thoảng mới 

thực hiện. 

- Phòng GD&ĐT ít quan tâm đến vấn đề xây dựng hệ thống 

câu hỏi TNKQ trong công tác chỉ đạo và quản lý hoạt động giáo dục 

tại địa phương. 

- CBQLvà GV chưa hề nghĩ đến công tác xây dựng hệ thống 

CH TNKQ chiếm tỉ lệ nhiều. 
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- Đa số CBQL và GV nhận định công tác kiểm tra sẽ rất hiệu 

quả nếu như có một hệ thống câu hỏi TNKQ dùng chung trong toàn 

huyện. 

- Đa số CBQL và GV cho rằng hiếm khi Phòng GD&ĐT tổ 

chức trao đổi, lấy ý kiến hoặc hội thảo về công tác này. 

- Vẫn còn không ít GV chưa nắm vững yêu cầu KT-ĐG, cách 

xác lập mức độ nhận thức theo chuẩn kiến thức kĩ năng , cách xác 

lập mức độ nhận thức. Nhiều GV chưa nắm được và thực hiện không 

thường xuyên phương pháp xây dựng ma trận 2 chiều. 

2.3. THỰC TRẠNG VỀ QUẢN LÝ, CH Ỉ ĐẠO TỪ PHÒNG 

GD&ĐT ĐẾN CÁC TRƯỜNG THCS TRONG VIỆC XÂY 

DỰNG HỆ THỐNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH 

QUAN MÔN TOÁN T ẠI CÁC TRƯỜNG THCS HUYỆN HÒA 

VANG, THÀNH PH Ố ĐÀ NẴNG 

2.3.1. Thực trạng việc tuyên truyền mục đích, các biện 

pháp thể hiện tính yêu cầu cấp thiết xây dựng hệ thống câu hỏi 

tr ắc nghiệm khách quan môn Toán từ Phòng GD&ĐT đến lãnh 

đạo các trường THCS và của Hiệu trưởng nhà trường đến giáo 

viên, phụ huynh và học sinh tại các trường THCS trên địa bàn 

huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng 

Điểm mạnh: Sở và Phòng GD&ĐT có tuyên truyền mục đích 

yêu cầu về tính cần thiết và có ban hành các văn bản hướng dẫn về 

công tác xây dựng hệ thống câu hỏi TNKQ. 

Điểm yếu: Công tác tuyên truyền chưa thực hiện thường 

xuyên hoặc không thực hiện. Số lượng các văn bản chỉ đạo và hướng 

dẫn chưa nhiều, chưa ban hành thường xuyên. Chưa có đề án xây 

dựng ngân hàng đề TNKQ. Chưa xây dựng được đội ngũ cộng tác 
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viên. Vệc xây dựng hệ thống câu hỏi TNKQ chưa gắn liền với công 

tác thi đua khen thưởng. Chưa dành kinh phí chi cho công tác này.  

2.3.2. Thực trạng công tác bồi dưỡng kỹ năng xây dựng hệ 

thống câu hỏi TNKQ cho giáo viên tại các trường THCS huyện 

Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng 

Điểm mạnh: CBQL, GV các trường đã được bồi dưỡng về 

công tác kiểm tra đánh giá kết quả học tập. 

Điểm yếu: Việc bồi dưỡng về công tác kiểm tra đánh giá kết 

quả học tập của học sinh do Sở, Phòng giáo dục tổ chức đối với 

CBQL, GV thực hiện không thường xuyên, còn nhiều CBQL và GV 

chưa được bồi dưỡng. Các loại giáo trình và tài liệu hướng dẫn chưa 

được trang bị đầy đủ cho CBQL, GV. Công tác tự bồi dưỡng năng 

lực xây dựng hệ thống câu hỏi TNKQ còn nhiều GV chưa thực hiện, 

chưa quan tâm, chưa tự tìm tòi học hỏi. 

2.3.3. Thực trạng về chất lượng và sự quản lý của Phòng 

GD&ĐT, của các trường về những câu hỏi, đề trắc nghiệm 

khách quan dùng kiểm tra đánh giá tại các trường THCS huyện 

Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng trong thời gian qua 

Điểm mạnh: Phòng GD&ĐT đã có sự chỉ đạo cho các trường 

tiến hành kiểm tra thường xuyên và kiểm tra định kỳ bằng hình thức 

trắc nghiệm khách quan. Một số giáo viên bước đầu đã có ý thức tự 

xây dựng cho mình một hệ thống các câu hỏi TNKQ dùng để kiểm 

tra học sinh mình dạy. 

Điểm yếu: Phòng GD&ĐT chưa có văn bản và biện pháp chỉ 

đạo, quy trình quản lý việc xây dựng hệ thống CH TNKQ theo định 

hướng NHCH, chưa tổng hợp và có báo cáo đánh giá chất lượng các 

câu hỏi, các bài kiểm tra bằng TNKQ của GV. Công tác triển khai 
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các văn bản chỉ đạo của Phòng GD&ĐT đến CBQL và GV chưa 

thực hiện một cách thường xuyên và triệt để. 

2.3.4. Thực trạng việc xây dựng quy trình biên soạn câu 

hỏi tr ắc nghiệm khách quan, quy trình xây dựng hệ thống câu 

hỏi tại các trường THCS huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng 

Điểm mạnh: 100% GV đã được nghiên cứu chuẩn kiến thức 

kỹ năng. Có 45,6% GV thực hiện xây dựng khung kiểm tra (ma trận) 

trong khi ra đề kiểm tra. Có 100% GV đã triển khai viết câu hỏi 

TNKQ phục vụ cho công tác kiểm tra đánh giá.  

Điểm yếu: Phòng GD&ĐT chưa có một quy trình quản lý 

công tác xây dựng hệ thống CH TNKQ các môn nói chung và môn 

Toán nói riêng. GV chỉ biết và thực hiện được một số khâu trong quy 

trình quản lý. Các câu hỏi TNKQ GV tạo ra nhưng lưu trữ rời rạc, 

chưa có hệ thống, chưa dùng phận mềm hay tổ chức thành các thư 

mục trên máy tính để lưu trữ cho dễ khai thác, sử dụng và làm các 

bài kiểm tra. 

2.3.5. Thực trạng việc quản lý các phương pháp tổ chức 

thi, ki ểm tra đánh giá thường xuyên, định kỳ môn Toán 

- Hiện nay nhà trường đang thiên về phương pháp đánh giá cũ 

đó là thường xuyên chỉ sử dụng câu hỏi tự luận. Các đề kiểm tra 

bằng hình thức TNKQ chưa được quan tâm thường xuyên. 

- Việc chỉ đạo và quản lý đối với giáo viên trong việc sử dụng 

các câu hỏi trắc nghiệm khách quan chưa được chú trọng, chưa làm 

thường xuyên và còn hạn chế.  

- Qua nghiên cứu tài liệu thì nhận thấy Phòng GD&ĐT cũng 

chưa có riêng một văn bản chỉ đạo nào về công tác kiểm tra đánh giá 

học sinh theo hình thức TNKQ. 
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2.3.6. Thực trạng quản lý, xử lý kết quả kiểm tra và chất 

lượng về các câu hỏi tr ắc nghiệm khách quan dùng để kiểm tra 

đánh giá môn Toán 

a. Nhận định chung về công tác quản lý, xử lý điểm kiểm tra 

Hầu hết các trường THCS đều có trang bị các phần mềm đơn 

giản, miễn phí để quản lý và xử lý điểm kiểm tra. Nhìn chung công 

tác quản lý điểm, xử lý kết quả kiểm tra các trường thực hiện tương 

đối tốt. Tuy nhiên Phòng GD&ĐT chưa có sự chỉ đạo và quản lý 

việc sử dụng thống nhất chung về cách xử lý điểm trên toàn huyện. 

b. Những xử lý điểm kiểm tra của Phòng GD&ĐT, Hiệu 

trưởng và giáo viên ở các trường 

Qua kết quả thống kê ở trên, chúng tôi nhận thấy tất cả các 

biện pháp xử lý kết quả sau khi kiểm tra được CBQL và GV thực 

hiện rất thường xuyên và thường xuyên. 

c. Về công tác đánh giá chất lượng câu hỏi kiểm tra 

Biên pháp thực hiện đánh giá câu hỏi TNKQ hầu hết CBQL và 

GV chưa nắm được và chưa thực hiện một cách thường xuyên. Chưa 

biết cách phân tích độ khó, độ phân biệt, độ tin cậy, tính hiệu nghiệm 

của các phương án nhiễu, độ giá trị của các câu hỏi và đề kiểm tra 

TNKQ. 
Phòng GD&ĐT chưa đưa ra biện pháp để quản lý chất lượng 

các câu hỏi một cách đồng bộ trên phạm vi toàn huyện; chưa có một 

phần mềm hiệu quả để đánh giá chất lượng các CH TNKQ. 

Đánh giá chung: 

* Thuận lợi: Giáo viên được đào tạo theo đúng trình độ chuẩn 

và trên chuẩn. Phòng GD&ĐT đã có triển khai công tác xây dựng 

ngân hàng đề trong những năm qua. 
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* Khó khăn: Nhận thức của CBQL và GV chưa đầy đủ. Phòng 

GD&ĐT chưa có sự quan tâm về công tác tổ chức tập huấn nâng cao 

năng lực cho GV, chưa có sự chỉ đạo các trường trong việc sử dụng 

câu hỏi TNKQ và chưa xây dựng được qui trình quản lý. 

* Thời cơ: Công tác đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới 

kiểm tra đánh đã được bàn bạc nhiều trong các diễn đàn và đã đưa 

vào các nghị quyết, kế hoạch của cấp ủy Đảng và các cấp QLGD.  

* Thách thức: Năng lực xây dựng các câu hỏi TNKQ của GV 

còn hạn chế. Việc sử dụng các câu hỏi TNKQ chưa có sự chỉ đạo 

đồng bộ giữa các cấp QLGD. 

2.4. PHÂN TÍCH NGUYÊN NHÂN CỦA CÁC THỰC TRẠNG 

TRÊN 

2.4.1. Nguyên nhân chủ quan 

- Nhận thức của CBQL và GV về tầm quan trọng của việc xây 

dựng hệ thống câu hỏi TNKQ chưa cao. Phần lớn CBQL, GV chưa 

có kỹ thuật thực hiện các khâu biên soạn các câu hỏi TNKQ môn 

Toán. 

- Phòng GD&ĐT chưa đề xuất được các văn bản chỉ đạo và 

xây dựng quy trình quản lý cho công tác này. 

- Phòng GD&ĐT chưa xây dựng được bộ tài liệu bồi dưỡng 

cho GV. 

2.4.2. Nguyên nhân khách quan 

- Do điều kiện tự nhiên và điều kiện kinh tế của huyện Hòa 

Vang còn nhiều khó khăn. 

Tiểu kết chương 2 

Chúng tôi đã điều tra thực trạng về công tác quản lý xây dựng 

hệ thống câu hỏi TNKQ tại các trường THCS huyện Hòa Vang, nhìn 
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chung công tác này còn rất nhiều điểm yếu kém, nhiều hạn chế cần 

phải nghiên cứu để đề xuất các giải pháp cải thiện và nâng cao chất 

lượng quản lý việc xây dựng hệ thống câu hỏi TNKQ dùng để kiểm 

tra đánh giá kết quả học tập của học sinh.  

CHƯƠNG 3 

CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ XÂY D ỰNG HỆ THỐNG 

CÂU HỎI TNKQ MÔN TOÁN T ẠI CÁC TRƯỜNG THCS 

HUYỆN HÒA VANG, THÀNH PH Ố ĐÀ NẴNG 

3.1. NGUYÊN TẮC XÂY DỰNG CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ 

Các biện pháp xây dựng trên cơ sở đảm bảo tính pháp lý, khoa 

học, tính phù hợp, tính khả thi, tính kế thừa và phát triển. 

3.2. CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ 

3.2.1. Biện pháp nâng cao nhận thức về quản lý xây dựng 

hệ thống câu hỏi tr ắc nghiệm khách quan 

a. Mục tiêu của biện pháp: 

Tác động đến tư tưởng, tình cảm, nhận thức của CBQL, GV 

để họ thấy được tầm quan trọng cần phải có một hệ thống các câu 

hỏi TNKQ được xây dựng theo định hướng NHCH. 

b. Nội dung  

- Đưa chủ trưởng xây dựng hệ thống CH TNKQ và Nghị quyết 

của các cấp ủy Đảng, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ từng năm học của 

Phòng GD&ĐT, của các trường THCS.  

- Xây dựng kế hoạch, đề cương tuyên truyền nâng cao nhận 

thức mới trong CBQL, GV, phụ huynh và học sinh. 

- Xây dựng kế hoạch và lộ trình triển khai đề cương tuyên 

truyền nâng cao nhận thức. 

c. Cách thức thực hiện 

* Đối với Phòng GD&ĐT:  
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- Chủ động xây dựng công văn, đề cương tuyên truyền. 

- Chi bộ Đảng Phòng GD&ĐT có Nghị quyết chuyên đề về 

công tác xây dựng hệ thống câu hỏi TNKQ môn Toán tại các trường 

THCS. 

- Tổ chức hội thảo, họp để triển khai đầy đủ các văn bản của 

cấp trên về công tác quản xây dựng hệ thống câu hỏi TNKQ. 

- Phân công lực lượng phụ trách theo dõi công tác tuyên 

truyền. 

* Đối với các trường THCS: 

- Hiệu trưởng các trường tổ chức một buổi hội thảo toàn thể 

giáo viên để triển khai các văn bản của Phòng GD&ĐT, tuyên truyền 

nâng cao nhận thức về công tác xây dựng hệ thống câu hỏi TNKQ 

môn Toán. 

- Triển khai kế hoạch xây dựng hệ thống câu hỏi TNKQ trong 

các buổi sinh hoạt chuyên môn. 

- Tuyên truyền mục đích và những lợi ích của việc kiểm tra 

đánh giá học sinh bằng hệ thống các câu hỏi TNKQ đối với GV, phụ 

huynh và HS. 

3.2.2. Nâng cao năng lực của cán bộ quản lý và giáo viên về 

xây dựng hệ thống câu hỏi tr ắc nghiệm khách quan môn Toán  

a. Mục tiêu của biện pháp 

- Hiểu và nắm rõ chuẩn kiến thức - kĩ năng của môn mình giảng 

dạy, vận dụng chuẩn kiến thức – kỹ năng vào công tác giảng dạy, kiểm 

tra đánh giá và biên soạn hệ thống câu hỏi TNKQ môn Toán. 

- Giúp cho GV biết rõ kỹ thuật, kỹ năng biên soạn một câu 

TNKQ, một đề TNKQ môn Toán theo đúng quy trình và khoa học. 

b. Nội dung thực hiện 

- Xây dựng đội ngũ chuyên gia môn Toán. 
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- Xây dựng các môn đun, tài liệu để tập huấn cho CBQL và GV. 

- Triển khai tập huấn cho CBQL và GV về kỹ năng và nghiệp 

vụ biên soạn câu hỏi TNKQ. 

c. Cách thức thực hiện 

- Phòng GD&ĐT tuyển chọn những CBQL và GV có năng lực 

trong công tác này làm nòng cốt.  

- Xây dựng kế hoạch tập huấn nâng cao năng lực cho CBQL 

và GV. 

- Phòng GD&ĐT xác lập các môn đun, nội dung các chuyên 

đề để tổ chức bồi dưỡng tập huấn cho CBQL và GV. 

- Phòng GD&ĐT xây dựng kế hoạch triển khai công tác tập 

huấn nâng cao năng lực biên soạn các câu hỏi TNKQ và xây dựng hệ 

thống câu hỏi theo chuẩn kiến thức kỹ năng. 

- Liên kết với trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng triển khai tập 

huấn năng lực xây dựng ngân hàng câu hỏi TNKQ. Nội dung này 

đang triển khai theo ký kết giúp đỡ giữa trường Đại học Sư phạm Đà 

Nẵng với huyện Hòa Vang về xây dựng nông thôn mới. 

- Tăng cường vai trò tự học, tự nghiên cứu tài liệu của giáo 

viên trong việc xây dựng hệ thống câu hỏi TNKQ môn Toán. 

3.2.3. Lập quy trình quản lý công tác xây dựng hệ thống 

câu hỏi tr ắc nghiệm khách quan môn Toán theo định hướng xây 

dựng ngân hàng câu hỏi 

a. Mục tiêu của biện pháp 

- Đề xuất được một quy trình phục vụ công tác quản lý xây 

dựng hệ thống câu hỏi TNKQ theo định hướng xây dựng NHCH. 

b. Nội dung thực hiện 

- Nêu lên các bước thực hiện bằng sơ đồ và những yêu cầu về 

tài liệu chuẩn bị có liên quan. 
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c. Cách thức thực hiện 

- Quy trình quản lý ở trường THCS: 

Bước 1: Lãnh đạo các trường liên hệ với tổ bộ môn Toán để 

yếu cầu nộp câu hỏi TNKQ. 

Bước 2. Lãnh đạo nhà trường cùng với GV chuyên trách khảo 

thí tiếp nhận câu hỏi. 

Bước 3: GV chuyên gia môn Toán của trường kiểm tra định 

dạng và nội dung câu hỏi TNKQ. Nếu đúng thì thực hiện tiếp bước 

4, Nếu sai thì quay lại bước 2. 

Bước 4: Lãnh đạo trường ký nhận câu hỏi và chuyển cho bộ 

phận quản lý hệ thống NHCH. 

Bước 5: Khi đến kỳ kiểm tra, thi thì PHT, TT tổ bộ môn Toán có 

một yêu cầu về cấu trúc đề thi gửi cho cán bộ chuyên trách khảo thí. 

Bước 6: Cán bộ chuyên trách xuất đề thi theo yêu cầu về cấu trúc. 

Bước 7: Tổ chức thi. 

Bước 8: Cán bộ chuyên trách khảo thí, GV chấm bằng máy 

hoặc thủ công và phân tích câu hỏi. 

Bước 9: Tổ bộ môn chỉnh sửa điều chỉnh các câu hỏi không 

đảm bảo. 

Bước 10: Chuyển câu hỏi vào ngân hàng của trường đồng thời 

gửi 1 bản cho Phòng GD&ĐT. 

- Quy trình quản lý ở Phòng GD&ĐT huyện Hòa Vang: 

Bước 1: Bộ phận khảo thí, chuyên viên phụ trách môn Toán 

liên hệ với các trường yêu cầu gửi các câu hỏi TNKQ môn Toán. 

Bước 2: Bộ phận khảo thí tiếp nhận các câu hỏi. 
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Bước 3: Chuyên trách môn Toán của Phòng GD&ĐT kiểm tra 

các câu hỏi. Nếu đúng thực hiện tiếp bước 4, nếu sai trả câu hỏi về 

bộ phận khảo thí. 

Bước 4: Cán bộ chuyên trách khảo thí ký nhận câu hỏi. 

Bước 5: Bộ phận khảo thí phân loại, ký hiệu, xử lý câu hỏi 

theo hệ thống. 

Bước 6: Chuyển câu hỏi vào ngân hàng. 

3.2.4. Các biện pháp quản lý của Phòng GD&ĐT trong 

việc thực hiện quy trình 

a. Mục tiêu của biện pháp 

- Đề ra những biện pháp triển khai cụ thể ở Phòng GD&ĐT và 

ở các trường THCS trong công tác quản lý xây dựng hệ thống câu 

hỏi TNKQ môn Toán. 

b. Nội dung thực hiện 

- Hệ thống tài liệu bồi dưỡng cho CBQL và GV; lập đề án; 

xây dựng các loại kế hoạch dài hạn và ngắn hạn; chuẩn bị lực lượng 

cộng tác viên; tổ chức tập huấn và bồi dưỡng; ban hành hệ thống các 

văn bản hành chính có liên quan; xây dựng quy chế kiểm tra, quy chế 

thi đua; dự toán kinh phí; lồng ghép vào các buổi sinh hoạt chuyên 

môn. 

c. Cách thức thực hiện  

- Phòng GD&ĐT chủ động liên hệ với Bộ GD&ĐT, Sở 

GD&ĐT, trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng tìm kiếm, tổng hợp và 

xây dựng bộ tài liệu bồi dưỡng, công khai trên phương tiện thông tin 

đại chúng (website, e-mail). 
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- Phòng GD&ĐT tiến hành lập đề án xây dựng hệ thống câu 

hỏi TNKQ môn Toán theo định hướng xây dựng ngân hàng câu hỏi.  

- Lập kế hoạch khung thời gian thực hiện xây dựng hệ thống 

câu hỏi TNKQ theo định hướng ngân hàng câu hỏi môn Toán giai 

đoạn 2014 - 2016.  

- Xâu dựng đội ngũ chuyên gia môn Toán và cán bộ khảo thí. 

- Tiến hành bồi dưỡng cho CBQL và GV. 

- Xây dựng hệ thống các văn bản chỉ đạo. 

- Phòng GD&ĐT chủ động xây dựng quy chế về kiểm tra, 

đánh giá kết quả xây dựng hệ thống câu hỏi TNKQ môn Toán đối 

với các trường THCS trên địa bàn huyện. 

- Phòng GD&ĐT xây dựng quy chế thi đua khen thưởng, quy 

chế kiểm tra đánh giá hệ thống CH TNKQ. 

- Đầu mỗi năm cần đưa ra dự toán kinh phí chi cho công tác 

xây dựng hệ thống câu hỏi.  

- Chỉ đạo đưa nội dung xây dựng hệ thống CH TNKQ vào các 

buổi sinh hoạt chuyên môn. 

3.2.5. Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý xây 

dựng hệ thống câu hỏi tr ắc nghiệm khách quan 

a. Mục tiêu của biện pháp 

Tăng cường ứng dụng CNTT trong việc chỉ đạo và thực hiện 

việc biên soạn câu hỏi TNKQ môn Toán nhằm nâng cao hiệu quả 

công tác quản lý. 

b. Nội dung thực hiện 

- Vận dụng việc ứng dụng CNTT vào tất cả các khâu, các 

bước trong quy trình xây dựng hệ thống CH TNKQ. 

c. Cách thức thực hiện 

- Trang bị kỹ thuật trình bày văn bản cho CBQL và GV. 
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- Viết phần mềm quản lý và khai thác hệ thống CH TNKQ. 

- Trong trường hợp không sử dụng thi trực tuyến thì cần phải 

sử dụng thêm phần mềm Mcmix để trộn thành nhiều đề hoán vị, sau 

khi học sinh làm bài xong thì dùng máy chấm trắc nghiệm để chấm 

kết quả và xử lý, phân tích các câu hỏi. 

3.2.6. Công tác kiểm tra, đánh giá việc xây dựng hệ thống 

câu hỏi tr ắc nghiệm khách quan môn Toán  

a. Mục tiêu của biện pháp 

Kiểm tra để nắm bắt tình hình công tác xây dựng hệ thống câu 

hỏi TNKQ môn Toán từ đó đánh giá những việc đã làm được và 

chưa làm được tại Phòng GD&ĐT và tại các trường THCS từ đó có 

những điều chỉnh trong quá trình quản lý. 

b. Nội dung thực hiện 

- Kiểm tra và đánh giá những ưu điểm, những tồn tại trong 

công tác xây dựng hệ thống CH TNKQ tại các trường THCS.  

c. Cách thức thực hiện 

- Phòng GD&ĐT kiểm tra (thường xuyên hay đột xuất) công tác 

quản lý quy trình xây dựng hệ thống CH TNKQ tại các trường THCS.  

- Hiệu trưởng kiểm tra nội bộ các hoạt động có liên quan đến 

quy trình của công tác quản lý xây dựng hệ thống CH TNKQ. 

Từ đó có những đánh giá, có điều chỉnh về hoạt động xây 

dựng hệ thống CH TNKQ môn Toán. 

3.2.7. Mối quan hệ giữa các biện pháp 

Tuy mỗi biện pháp đều có những đặc thù riêng nhưng sáu biện 

pháp trên có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, biện pháp này là tiền đề 

là cơ sở cho biện pháp kia.  

3.3. KHẢO NGHIỆM CÁC BI ỆN PHÁP 

Chúng tôi tiến hành khảo nghiệm đối với CBQL và GV các 
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trường THCS huyện Hòa Vang. Kết quả thu được: tính khả thi, mức 

độ thuận lợi khi triển khai cao (xấp xỉ 90%). Các biện pháp (1), (2), 

(3), (5) được đánh giá 100% hiệu quả hoặc rất hiệu quả. Các biện 

pháp đã được GV đánh giá rất cao về tính cần thiết, tính khả thi và 

tính thuận lợi. 

Tiểu kết chương 3 

Luận văn đã đề xuất sáu biện pháp quản lý xây dựng hệ thống 

câu hỏi TNKQ môn Toán theo định hướng xây dựng NHCH. Các 

biện pháp xây dựng dựa trên khung lý thuyết đã nghiên cứu ở 

chương 1 và căn cứ vào các điểm mạnh, điểm yếu của các thực trạng 

đã điều tra ở chương 2.  

 

KẾT LUẬN VÀ KHUY ẾN NGHỊ 

 

1. Kết luận 

Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, đề tài được trình bày trong ba 

chương, về cơ bản luận văn đã hoàn thành kế hoạch và nhiệm vụ đề ra. 

1.1. Về lý luận 

Luận văn đã nghiên cứu một cách có hệ thống các khái niệm 

cơ bản về khoa học quản lý, về quản lý giáo dục, quản lý nhà trường 

nói chung, quản lý xây dựng hệ thống câu hỏi TNKQ theo định 

hướng xây dựng ngân hàng câu hỏi. 

1.2. Về thực tiễn 

Luận văn đã khảo sát, đánh giá thực trạng một cách khách 

quan tình hình giáo dục bậc THCS huyện Hòa Vang nói chung, công 

tác quản lý xây dựng hệ thống CH TNKQ môn Toán tại các trường 

THCS nói riêng 
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Từ những cở sở lý luận và thực tiễn nêu trên, luận văn đã đề 

xuất sáu biện pháp cơ bản nhằm quản lý tốt công tác xây dựng hệ 

thống câu hỏi TNKQ môn Toán tại các trường THCS huyện Hòa 

Vang. Tuy nhiên, các biện pháp đề xuất chỉ mới là bước đầu và cần 

hoàn thiện, bổ sung trong quá trình thực hiện. 

Các biện pháp trên có mối quan hệ biện chứng và nếu được thực 

hiện một cách đồng bộ, hợp lý, linh hoạt sẽ góp phần nâng cao chất lượng 

công tác kiểm tra đánh giá trong các trường THCS hiện nay.  

2. Khuyến nghị 

2.1. Đối với UBND huyện Hòa Vang 

Cần phê duyệt kinh phí để Phòng GD&ĐT trang bị một số cơ 

sở vật chất, thiết bị phục vụ cho việc xây dựng hệ thống câu hỏi 

THKQ môn Toán trên toàn huyện.  

2.2. Đối với lãnh đạo Phòng GD&ĐT  

Cần lựa chọn đội ngũ cộng tác viên xây dựng câu hỏi TNKQ 

có chất lượng và năng lực tốt. Xây dựng tài liệu phục vụ công tác bồi 

dưỡng giáo viên về năng lực xây dựng hệ thống câu hỏi TNKQ. Ban 

hành các văn bản chỉ đạo, đôn đốc triển khai các khâu trong quy 

trình quản lý một cách đồng bộ.  

2.3. Đối với Hi ệu trưởng các trường THCS huyện Hòa Vang 

Hiệu trưởng nhà trường cần quan tâm hơn đến công tác xây 

dựng hệ thống câu hỏi TNKQ môn Toán tại trường, thực hiện tốt các 

khâu trong quy trình quản lý. 

2.4. Đối với giáo viên dạy Toán 

Tăng cường công tác tự bồi dưỡng về năng lực viết câu hỏi 

TNKQ, tham gia tích cực và có trách nhiệm đối với đề án xây dựng 

hệ thống câu hỏi TNKQ môn Toán  theo định hướng xây dựng ngân 

hàng đề do Phòng GD&ĐT chủ trì thực hiện. 


