
     UBND HUYỆN ĐỨC TRỌNG           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  

              Số:       /PGDĐT                             Đức Trọng, ngày 28 tháng 02 năm 2023  

   V/v hướng dẫn kiểm tra, giữa học kỳ 2 
        cấp tiểu học năm học 2022-2023  
 

            Kính gửi: Các trường tiểu học, tiểu học và trung học cơ sở thuộc UBND huyện. 

Thực hiện lịch trình, kế hoạch nhiệm vụ năm học 2022-2023 của Phòng Giáo dục 
và Đào tạo (GDĐT) Đức Trọng, Phòng GDĐT hướng dẫn các trường tiểu học  (TH), 

tiểu học và trung học cơ sở (TH&THCS) tổ chức kiểm tra giữa học kỳ 2 năm học 2022-
2023 như sau: 

 I. YÊU CẦU CHUNG  

1. Các trường tổ chức ôn tập chu đáo cho học sinh lớp 4 và lớp 5, giúp các em 

củng cố, hệ thống lại kiến thức đã được học và tăng cường luyện tập kỹ năng đọc - viết - 
tính toán; kiểm tra, rà soát việc thực hiện chương trình, đảm bảo dạy đủ, đúng phân phối 

chương trình giữa học kỳ 2 theo quy định.  

2. Hiệu trưởng các trường có trách nhiệm thành lập hội đồng ra đề, phản biện, 

thẩm định đề đảm bảo đúng theo chuẩn kiến thức, kĩ năng quy định, đáp ứng theo yêu 
cầu các mức quy định tại mục c, khoản 2 Điều 10 của Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT 

Quy định về đánh giá học sinh tiểu học. Đối với những học sinh học hòa nhập có hồ sơ 
y tế và có giấy xác nhận dạng tật của địa phương, trường có đề kiểm tra riêng để đánh 
giá học sinh theo yêu cầu của kế hoạch giáo dục cá nhân.  

3. Đánh giá học sinh được thực hiện theo thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT Quy 
định về đánh giá học sinh tiểu học. Việc đánh giá kết quả học tập của học sinh phải đảm 

bảo phản ánh đúng thực chất trình độ của học sinh theo chuẩn kiến thức, kỹ năng ở các 
môn học.  

II. ĐỐI TƯỢNG HỌC SINH VÀ MÔN KIỂM TRA  

Kiểm tra giữa học kỳ 2 đối với học sinh lớp 4 và lớp 5. Môn kiểm tra bao gồm 

môn Toán và môn Tiếng Việt.  

III. NỘI DUNG, CẤU TRÚC BÀI KIỂM TRA  

Đề kiểm tra phải đảm bảo bám sát theo chuẩn kiến thức và kỹ năng của từng khối 
lớp, tùy theo từng trường có thể đưa ra tỉ lệ ở các mức khác nhau phù hợp với yêu cầu 

đánh giá của từng địa phương, tỷ lệ kiến thức trong đề được phân bố như sau: 

Mức 1: Nhận biết, nhắc lại được kiến thức, kĩ năng đã học: khoảng 40%. 

Mức 2: Hiểu kiến thức, kĩ năng đã học, trình bày, giải thích được kiến thức theo 
cách hiểu của cá nhân: khoảng 30%.  



2 

Mức 3: Biết vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết những vấn đề quen 
thuộc, tương tự trong học tập, cuộc sống: khoảng 20%. 

Mức 4: Vận dụng các kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết vấn đề mới hoặc 
đưa ra những phản hồi hợp lý trong học tập, cuộc sống một cách linh hoạt: khoảng 10%. 

1. Môn Tiếng Việt 

a) Kiểm tra đọc: 10 điểm (bao gồm kiểm tra đọc thành tiếng kết hợp kiểm tra 

nghe nói và kiểm tra đọc hiểu kết hợp kiểm tra từ và câu). 

- Kiểm tra đọc thành tiếng kết hợp kiểm tra nghe nói: Chọn 5 bài tập đọc và cho 

học sinh bốc thăm đọc một đoạn hoặc cả bài văn trong các bài tập đọc đã học ở sách 
giáo khoa Tiếng Việt lớp 4, 5 giai đoạn giữa kỳ 2. Học sinh trả lời 1 câu hỏi về nội dung 

đoạn đọc do giáo viên nêu ra. Điểm đọc thành tiếng được ghi vào bảng điểm của từng 
lớp có chữ ký xác nhận của giáo viên kiểm tra, chủ tịch hội đồng kiểm tra. Thang điểm 

đọc thành tiếng cụ thể như sau: 

 Yêu cầu Số điểm 

Đọc thành tiếng kết 
hợp kiểm tra nghe 

nói 
 

Đọc vừa đủ nghe, rõ ràng; tốc độ đọc đạt 
yêu cầu, giọng đọc có biểu cảm 

2 điểm 

Học sinh biết ngắt, nghỉ hơi đúng ở các dấu 

câu, các cụm rõ nghĩa; đọc đúng tiếng, từ  
không sai quá 5 tiếng 

1 điểm 

Trả lời đúng câu hỏi về nội dung đoạn đọc 1 điểm 

Tổng  4 điểm 

  - Kiểm tra đọc hiểu kết hợp kiểm tra từ và câu: Tổng số 10 câu hỏi bao gồm trắc 
nghiệm và tự luận; điểm tối đa cho mỗi câu trắc nghiệm 0,5 điểm; điểm tối đa cho mỗi 

câu hỏi mở 1 điểm (chủ yếu là câu hỏi ở mức 3 và mức 4, loại câu hỏi Đúng – Sai phức 
hợp). 

- Lưu ý: Đề kiểm tra Đọc hiểu phải thiết kế cột ghi điểm Đọc thành tiếng, sau khi 
chấm bài kiểm tra Đọc hiểu xong giáo viên cập nhật điểm Đọc thành tiếng trong bài 
kiểm tra Đọc hiểu của học sinh. 

 Yêu cầu Số điểm 

Đọc hiểu kết hợp kiểm tra 
từ và câu 

Đọc hiểu văn bản 3 điểm 

Kiến thức văn bản 3 điểm 

               Tổng 6 điểm 

 b) Kiểm tra viết: 10 điểm (bao gồm kiểm tra chính tả và kiểm tra tập làm văn). 

- Kiểm tra chính tả: 

                 Yêu cầu Số điểm 

 
Kiểm tra chính tả 

 

Viết đúng chính tả toàn bài 3 điểm 

Trình bày đúng quy định, sạch đẹp 
(sai 1 lỗi trừ 0,25 điểm) 

1 điểm 

               Tổng 4 điểm 
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- Kiểm tra tập làm văn: Đề kiểm tra yêu cầu học sinh tạo lập một văn bản thuộc 
những kiểu loại văn bản theo yêu cầu của chương trình Tiếng Việt cuối học kỳ 1 đến 

giữa học kỳ 2 lớp 4, 5. Qua việc viết một bài văn, có thể đánh giá được kiến thức về 
kiểu loại văn bản, khả năng tạo lập văn bản, khả năng lập ý, sắp xếp ý; khả năng dùng 

từ, đặt câu, liên kết câu; khả năng thể hiện suy nghĩ, cảm xúc, thái độ trước những sự 
vật, sự việc, hiện tượng. 

 Yêu cầu Số điểm 

Kiểm tra Tập làm văn 

 

Mở bài 1 điểm 

Thân bài 
- Nội dung 

- Kĩ năng 
- Cảm xúc 

 
1 điểm 

1 điểm 
1 điểm 

Kết bài 1 điểm 

Bài viết sáng tạo 1 điểm 

Tổng 6 điểm 

- Môn tiếng Việt chỉ làm tròn điểm một lần cuối cùng.  

2. Môn Toán: 10 điểm 

Nội dung kiểm tra là các bài tập trong chương trình môn Toán lớp 4, 5 thuộc nội 

dung chương trình đã học ở học kỳ 1 đến giữa học kỳ 2. Tổng số 10 câu hỏi gồm kiểm 
tra tự luận với trắc nghiệm khách quan. Hướng dẫn chấm của đề kiểm tra rõ ràng và 

biểu điểm cụ thể, dự kiến các phương án và các bước giải của học sinh.  

IV. TỔ CHỨC RA ĐỀ, IN SAO ĐỀ, COI, CHẤM KIỂM TRA  

1. Ra đề, phản biện đề: Các trường tiểu học ra đề kiểm tra môn Toán, môn 
Tiếng Việt lớp 4 và lớp 5. Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội đồng ra đề trực tiếp kiểm duyệt 

đề, tổ chức phản biện đề trước khi in sao đề. Tất cả các khâu như ra đề, in sao, coi, chấm 
kiểm tra phải đảm bảo đúng theo quy chế, quy định.  

2. In sao đề: Việc in sao đề, bảo quản đề phải đảm bảo nguyên tắc bảo mật, đề 
phải được in sao tại trường, nhà trường bố trí phòng in sao đảm bảo cách ly, an toàn. Tổ 

chức in sao theo đúng quy định về in sao đề kiểm tra (Quyết định thành lập tổ in sao, 
các biên bản làm việc như biên bản mở bì đề, niêm phong đề kiểm tra sau khi in sao, 

biên bản phân công từ khi in sao đến khi kết thúc…).  

3. Coi, chấm kiểm tra: Nhà trường thành lập hội đồng coi và chấm kiểm tra 
giữa học kỳ 2, tổ chức tập huấn quán triệt trong giáo viên về nghiệp vụ, quy chế coi và 

chấm kiểm tra trước khi tổ chức kiểm tra giữa học kỳ 2. Tổ chức coi và chấm kiểm tra 
đúng quy chế, điều chuyển giáo viên khác lớp khi coi và chấm kiểm tra.  

Tổ chức cho giáo viên nghiên cứu đáp án và biểu điểm, yêu cầu chấm chu đáo và 
tổ chức chấm bài tập trung tại trường. Nghiêm cấm tình trạng chấm không có đáp án, 

biểu điểm. Tổ chức chấm chung ít nhất 5 bài /môn /khối lớp sau đó mới chấm đại trà. 
Bài kiểm tra được giáo viên chấm, ghi nhận xét, đảm bảo tính khách quan, trung thực. 
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Ghi kết quả điểm kiểm tra vào bảng tổng hợp đánh giá giáo dục giữa học kỳ 2 kịp thời, 
đảm bảo đầy đủ các loại hồ sơ về coi, chấm kiểm tra. Sau quy trình chấm và cập nhật 

điểm, nhà trường giao bài kiểm tra cho giáo viên chủ nhiệm trả bài cho học sinh, chữa 
bài và thu bài kiểm tra lưu trữ tại trường.  

4. Các trường gửi kế hoạch ôn tập, kiểm tra giữa học kỳ 2 về Phòng GDĐT qua 
địa chỉ Email của chuyên viên phụ trách bậc học trước ngày 10/3/2023. 

V. LỊCH KIỂM TRA  

Các trường chủ động xây dựng lịch và tổ chức kiểm tra, hoàn thành trước ngày 

06/4/2023. 

VI. BÁO CÁO KẾT QỦA KIỂM TRA 

Các trường học gửi báo cáo điểm kiểm tra giữa học kỳ 2 (theo mẫu) và đề kiểm 
tra lớp 4, 5 về Phòng GDĐT qua địa chỉ email của chuyên viên phụ trách giáo dục  tiểu 

học pgdductrong.bacth@gmail.com trước ngày 10/4/2023. 

Phòng GDĐT Đức Trọng yêu cầu Hiệu trưởng các trường thực hiện nghiêm túc 

công văn hướng dẫn này./.  

Nơi nhận:                                                                                     KT. TRƯỞNG PHÒNG   

- Như trên;                                                       PHÓ TRƯỞNG PHÒNG   
- Lãnh đạo PGDĐT; 

- Chuyên viên GDTH;                                        

- Lưu VT. 

 

             

                                                                                       Hồ Thị Hồng Châu 
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